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TYPER AV BRUS – IMPLIKATIONER FÖR DEN AUDITIVA 
KOMPONENTEN I GANZFELDSTUDIER 

Max Larsson Sundqvist 
 

Ett vanligt förfarande i parapsykologiska s.k. ganzfeldexperiment är att 
med hjälp av vitt brus, som spelas upp i hörlurar, försöka omsluta 
försökspersoner i ett slags totalt och oföränderligt perceptuellt 
tillstånd. I föreliggande studie undersöks konsekvenserna av att 
använda vitt brus som bakgrundsljud. 30 försökspersoner har lyssnat 
till åtta ljudslingor innehållandes fyra typer av brus vid två olika 
ljudnivåer, för att sedan i ett enkätformulär uppskatta hur dessa ljud 
påverkat dem. Resultatet visar på signifikanta effekter av så väl 
brustyp som amplitud, och dessutom en signifikant interaktionseffekt 
dem emellan. Utifrån resultatet verkar valet av vitt brus brus som 
akustisk komponent i ganzfeldstudier vara teoretiskt ogrundat och 
direkt ofördelaktigt. Vidare diskuteras bakgrundsbrusets tänkbara 
inverkan på försöksdeltagarnas förmåga att genomföra de uppgifter 
som ingår i ett typiskt ganzfeldexperiment, och slutligen konstateras 
att medan brunt brus förvisso verkar vara det mest omtyckta av 
försöksdeltagarna, är det också det mest suggestiva. Därför synes skärt 
brus vara ett lämpligare val av bakgrundsljud än något annat brus som 
användes i undersökningen.  

 
Hur påverkas vi av de ljud som omger oss? Föreliggande studie har sin utgångspunkt i 
grundantagandet att våra associationer, emotioner och kognitioner påverkas av de olika 
sinnesintryck som vi erfar. Detta antagande ter sig minst sagt intuitivt vid första anblick; 
det är till exempel svårt att inte föreställa sig en hund enbart genom att läsa, eller höra, 
ordet hund. Vid mindre specifika stimuli är det däremot svårare att förutse eller förstå en 
individs reaktioner. Är det rimligt att anta att varje stimulus har en motsvarande respons, 
dvs. att vi reagerar emotionellt eller kognitivt på varje tänkbart sinnesintryck som vi kan 
erfara? I föreliggande studie behandlas auditiva stimuli som är väldigt icke-specifika, 
nämligen brus. Vilka associationer eller reaktioner får vi när vi lyssnar till ett statiskt 
brus, och får vi över huvud taget några associationer eller reaktioner alls? Dessa frågor 
kommer att få desto större betydelse när de tillämpas på en del av den forskning som 
bedrivs inom parapsykologin, och inom vilken detta slags stimuli används.  
 
Inom parapsykologin särskiljs vanligtvis två huvudtyper av hypotetiska 
parapsykologiska fenomen, eller psi-fenomen, beroende på om individen kan betraktas 
som aktiv eller passiv. I den första kategorin återfinns kinestesi och i den andra föraning, 
telepati och klärvojans En metod för att studera passiva telepatifenomen, framförallt 
telepati, är den s.k. ganzfeldmetoden, vilken tillämpats av bl.a. Bem och Honorton 
(1994).  
 
Ganzfeldmetoden 

Ordet ganzfeld är av tyskt ursprung och betyder på svenska ”totalfält”.  Det betecknar 
ett slags sinnestillstånd i vilket en försöksdeltagare, för bestämda syften, skall försättas. 
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Ganzfeldmetoden utvecklades ursprungligen under 30-talet, och användes då inom 
experimentell psykologi för att undersöka fenomen inom gestaltteorin (Metzger, 1930). 
Det som kännetecknar ganzfeldmetoden, såsom den ursprungligen användes och i dag 
används inom parapsykologin, är den sensoriska deprivation som totalfältet 
åstadkommer, dvs. en tillfällig ”förlust” av vissa sinnesintryck. Grundidén i den 
parapsykologiska tillämpningen är att totalfältet kan underlätta uppkomsten av passiva 
psi-fenomen, speciellt telepatisk informationsöverföring, genom eliminering av vissa 
"vanliga" sinnesintryck. Tanken är, mer exakt, att försöksdeltagaren skall förhindras att 
erhålla några speciella hörsel- syn- eller känselupplevelser under experimentet, i syfte att 
optimera möjligheten att åstadkomma passiva psi-upplevelser hos deltagaren i fråga. Det 
kan förenklat sägas att om försöksdeltagaren får några intryck, skall dessa antas bero på 
en psi-upplevelse och inte ett sinnesintryck i någon konventionell mening. 
 
I ett ganzfeldexperiment förekommer en sändare och en mottagare. Sändaren får i ett 
typiskt ganzfeldexperiment upprepade gånger titta på en sekvens från en förinspelad 
videofilm och uppmanas att försöka föra över innehållet till mottagaren. Samtidigt, i det 
andra rummet, befinner sig mottagaren i ett ganzfeldtillstånd. Mottagaren, som ligger ner 
på en säng eller sitter bekvämt tillbakalutad i en fåtölj, har tidigare fått genomgå en 
kortare avslappningsövning.  
 
Framför ögonen på mottagaren finns halvtransparenta plastkupor som belyses med ett 
rött sken, och i ett par hörlurar spelas ett brus upp. Dessa visuella och auditiva stimuli 
är, som sagt, avsedda att förse mottagaren med ett homogent modalitetsfält. Tanken är 
alltså att mottagaren inte skall höra eller se eller känna någonting särskilt, bortsett från 
den bakgrundsnivå av ljud (bruset) och ljus (det röda skenet) som existerar och är 
konstant. Mottagarens uppgift är att försöka ta emot sändarens mentala signaler. Dessa 
antas kunna fångas genom en process som kallas mentation, vilken innebär att verbalt 
beskriva de tankar, intryck eller mentala bilder som mottagaren erfar under sessionen. 
Med andra ord är mottagarens uppgift att helt enkelt klä sina tankar eller intryck i ord. 
Mentationerna spelas in för analys. Efter det att själva experimentet avslutats får 
mottagaren se ett antal (ofta fyra) videofilmer i slumpmässigt vald ordning, av vilka en är 
densamma som den film som visades för sändaren. Mottagaren får nu gissa vilken film 
det var som sändaren försökte förmedla med sina mentala signaler (något som skall vara 
möjligt om telepati faktiskt förekommit).  
 
Den s.k. autoganzfeldmetoden är en vidareutveckling av den ursprungliga 
ganzfeldmetoden, och skiljer sig från denna, inte i det totalfält som skapas i 
experimentmiljön, utan snarare i graden av kontroll av möjliga felkällor - genom 
datorstyrning av av de olika momenten i experimentet och dubbelblindhet. Liksom i ett 
vanligt ganzfeldexperiment, förekommer en sändare och en mottagare, mellan vilka den 
tänkta informationsöverföringen skall ske. 
 
För att en ganzfeldundersökning, som vanligen omfattar ca 30 delexperiment, skall anses 
kunna vara tillförlitlig får det naturligtvis inte förekomma några systematiska fel, dvs. fel 
som kan ge upphov till slutsatsen att det har förekommit en psi-effekt även fast det inte 
har gjort det. En rimlig garanti mot förekomsten av systematiska fel fås bl.a. av kontroll 
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för "sensoriskt läckage", dvs. att mottagaren har fått någon relevant information via 
något vanligt sinne, och randomisering vid val av målfilmer respektive 
presentationsordning för de olika filmsekvenser som mottagaren skall välja mellan efter 
själva försöket, osv. I modern ganzfeldforskning är dessa villkor förmodligen väl 
uppfyllda, särskilt i undersökningar med autoganzfeldmetoden (se tex. Bem & 
Honorton, 1994).  
 
Men för att eventuella psi-signaler skall kunna påvisas, räcker det inte med en hög grad 
av tillförlitlighet, dvs. att systematiska fel är väl kontrollerade. Undersökningen måste 
också ha en tillräckligt hög grad av reliabilitet: det får inte förekomma alltför mycket 
brus, dvs. störningar i form av slumpmässiga fel, som försvårar eller förhindrar att 
eventuella psi-signaler upptäcks. 
 
En av flera icke-systematiska felkällor i ganzfeldforskningen är det brus som spelas upp 
i mottagarens hörlurar. Det är uppenbart fel att anta att bruset endast har den effekt som 
önskas - att bidra till ett totalfält genom att störa ut eventuella externa ljudsignaler. Vad 
som i stället kan antas är att bakgrundsbruset, förutom att stänga ute andra ljud, också 
har en emotionell effekt, som - i sin tur - påverkar mottagarens mentala processer. Om så 
är fallet, vilket är synnerligen troligt, är det angeläget att för olika typer av ljud och för 
olika ljudnivåer kartlägga dessa effekter, förslagsvis genom att utsätta försökspersoner 
för dessa ljud och låta dem ange i en enkät hur de upplever att ljuden påverkar dem i 
olika dimensioner såsom behag, irritation, aversion, suggestion, arousal etc. 
Kartläggningen av dessa effekter skulle bidra till att i den fortsatta ganzfeldforskningen 
kunna välja det mest ändamålsenliga bakgrundsljudet. Detta var det huvudsakliga syftet 
med föreliggande studie. 
 
Den mänskliga hörseln - frekvens och amplitud 

För att förstå undersökningens uppläggning och resultat är det nödvändigt att känna till 
visa psykofysiologiska fakta angående människans hörsel.  Hörseln är så beskaffad, att 
människor uppfattar amplituden för ett ljud något olika beroende på det frekvensregister 
som ljudet befinner sig i. Detta innebär att ljud med identiskt lika amplitud, eller 
ljudstyrka, men olika frekvensfördelning, kommer att uppfattas som olika av det 
mänskliga örat, med avseende på både frekvens och amplitud. Denna frekvensbaserade 
”känslighet” har kartlagts av den internationella standardiseringsorganisationen ISO. 
Standarden kallas ISO 226:2003 och innehåller s.k. equal-loudness-level contours, vilka 
presenteras nedan i Figur 1. Enheten för denna upplevda ljudstyrka kallas phon, och per 
definition motsvarar 1 phon den upplevda ljudstyrka som orsakas av ett ljud på 1dB vid 
1kHz (Low & Reed, 1999).  
 
Medvetenheten om dessa konturer har givit upphov till ett sätt att justera eller avväga 
ljud så att de speglar vår hörselförmåga. ISO 226:2003 visas i Figur 2 som en standard 
för detta slags justeringskurva. Även andra standarder existerar, såsom ITU-R 486 eller 
s.k. A-weighting curves, men eftersom ISO 226:2003 är den senast reviderade, kan de 
lämnas därhän. Poängen med dessa justeringskurvor är att de beskriver den mänskligt 
upplevda ljudstyrkan, snarare än den fysikaliskt angivna ljudstyrkan, dvs. amplituden.  
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Figur 1. ISO-standard 226:2003. Konturerna beskriver förhållanden mellan frekvens 
(Hz) och amplitud (dB) som, av det mänskliga örat, uppfattas som lika ljudintensiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Hz 
 
Figur 2. ISO-standard 226:2003 visas enligt orange markerad kontur (ISO 2006) och och 
representerar skillnader i hörselförmåga (angivet som förstärkning i dB) över det hörbara 
frekvensregistret (20-20kHz). 
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Det framgår av Figurer 1 och 2 att människans hörsel är som känsligast i 
frekvensregistret mellan ca. 1-5kHz (med en topp vid 3kHz). Vad beträffar 
bakgrundsbruset i ganzfeldtexperiment är det således rimligt att förvänta sig att de brus, 
som huvudsakligen representeras  inom detta frekvensomfång kommer att upplevas som 
starkare eller påtagligare för försökspersonen än de brus vars frekvensfördelning 
huvudsakligen ligger utanför omfånget, givet att ingen kompensation ges i form av ökad 
amplitud. Med andra ord förväntas eventuella reaktioner vara starkare för sådana sorters 
brus som är väl representerade i frekvensomfånget runt 3kHz, alltså där de hörs bäst.  
 
Fyra huvudsakliga typer av brus kan särskiljas, beroende på vilken del av ljudets 
frekvensområde som dominerar, dvs. vid vilket amplituden är som högst. Dessa typer av 
brus är brunt, skärt, vitt och blått brus, varvid brunt och - i mindre grad - skärt brus 
domineras av låga frekvenser. Vitt brus har en jämn amplitudfördelning, och blått brus 
domineras av höga frekvenser. De olika färgbeteckningarna för brusen kommer sig av den 
likhet som finns mellan ljud och ljus med avseende på den mänskiga 
uppfattningsförmågan. På samma sätt som blått brus är representerat i toppen av vårt 
hörbara frekvensregister, är också blått ljus det mest högfrekventa ljus vi kan uppfatta. 
Det omvända gäller förstås för rött ljus, vilket motsvaras av brunt brus och ligger i 
underkanten av vår perceptionsförmåga. Mer exakt beskrivs amplitudfördelningen hos 
ett ljud som en funktion av frekvensen f. För brunt brus är amplitudfördelningen 
proportionell mot 

! 

1/ f
2. Skärt brus har en amplitudfördelning som är proportionell mot 

! 

1/ f . Vitt brus har jämn amplitudfördelning (

! 

1/ f
0), vilket innebär en konstant amplitud 

över hela frekvensregistret, och blått brus, slutligen, har en amplitudfördelning som är 
proportionell mot 

! 

f . I praktiken innebär detta exempelvis att brunt brus minskar i 
ljudstyrka med 6dB per oktav (en oktav är en fördubbling av frekvensen), skärt brus 
minskar med 3dB per oktav, och blått brus ökar med 3dB per oktav (se Figur 3). 
Amplitudfördelningen bestämmer ljudets akustiska profil, dvs. hur ljudet låter. Vitt - och 
i ännu högre grad - blått brus är båda ljud som upplevelsemässigt drar åt det skarpa och 
spetsiga hållet, medan skärt - och i ännu högre grad - brunt brus har en dov och rund ton. 
 
Vitt brus var i början av ganzfeldforskningens historia det dominerande bakgrundsbruset. 
En minskning av användningen av vitt brus i ganzfeldforskningen har dock skett. En av 
upphovsmännen till autoganzfeldmetoden, Adrian Parker (2008), anger att det vita 
bruset gradvis har ersatts av havsbrus och skärt brus sedan sjuttiotalet, så att de tre 
brustyperna numera används ungefär lika ofta. Att vitt brus så ofta har använts i 
ganzfeldforskningen är något som kan kritiseras med tanke på hur detta ljud upplevs, 
nämligen som påträngande och stressande. Vitt brus har i själva verket i andra 
sammanhang använts som en stressor för att framkalla en s.k. startle effect, en ofrivillig 
reaktion bestående av blinkningar, ryckningar och förändringar av hudkonduktansen etc. 
(se tex. Springer, Rosas, McGetrick, & Bowers, 2007; Åsli & Flaten, 2008). Med tanke 
på det vita brusets upplevelsemässiga karaktär kan dess lämplighet ifrågasättas för en 
sådan lugn och avslappnad miljö som eftersträvas i ganzfeldstudier. Det bör också 
påpekas att valet av brus, vare sig det gäller vitt, skärt eller havsbrus, verkar vara 
godtyckligt.  
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Metod 
Deltagare 

Deltagarna i undersökningen var studerande vid Psykologiska Institutionen vid 
Stockholms Universitet, som deltog för att uppfylla kurskrav att medverka som 
deltagare i undersökningar.  Totalt deltog 30 försökspersoner mellan 20 och 37 års ålder 
av vilka 18 var kvinnor. Ålderns medelvärde var 24,70 år och standardavvikelsen 4,86 år. 
Samtliga försöksdeltagare uppgav vid förfrågan att de hade fullgod hörsel. 
 
Material 

För att genomföra försöket användes en uppsättning datorgenererade ljudslingor. 
Ljudslingorna var 60 sekunder långa och bestod av brunt, skärt, vitt och blått brus i 
digitalt format, med en samplingshastighet på 44100kHz. För att undvika en eventuell 
startle effect, anpassades amplituden i början och slutet av varje ljudslinga enligt en fade-
in resp. fade-out-funktion, vilka ”rundar av” ljudslingorna i dess ändar. För uppspelning 
av ljudslingorna användes en portabel mp3-spelare och ett par isolerande hörlurar.  
 
Därutöver användes ett enkätformulär (se Bilaga 1) för utvärdering av dessa ljudslingors 
psykologiska inverkan. Enkäten bestod av åtta item i form av påståenden som 
besvarades (en gång för varje ljudslinga) enligt en sjugradig skala som sträcker sig från 
”instämmer inte alls” till ”instämmer helt och hållet”. Dessa åtta item var avsedda att 
mäta psykologiska reaktioner på ljuden som spelades upp, främs emotionella. Typiska 
påståenden i enkäten var ”detta ljud irriterar mig” och ”detta ljud gör mig på dåligt 
humör”. En av frågorna avsåg att mäta en kognitiv effekt som är relevant i 
ganzfeldtstudier, nämligen påverkan på fantasin. Detta var påstående 3: ”detta ljud 
väcker min fantasi”. I Bilaga 1 återfinns enkäten i sin helhet.  
 
De fyra typerna av brus som användes finns tillgängliga för nerladdning under 
http://www.malimbo.se/brus.zip. I den komprimerade mappen finns fyra ljudslingor 
innehållande tio sekunder av respektive brustyp. Då dessa genererats med hjälp av en 
stokastisk funktion går det utmärkt att ”loopa” ljudslingorna. 
 
Nedan visas amplitudfördelningarna för de fyra olika typerna av brus som använts i 
undersökningen. Brunt brus bestod, som synes, huvudsakligen av ljud i det lägre 
frekvensregistret (< 500Hz), och skärt brus likaså, men med en amplitudfördelning som 
sträckte sig något högre upp i frekvensregistret (< 2kHz). Det vita bruset höll, som 
synes, en helt jämn ljudstyrka över hela frekvensregistret, och var på så vis exakt lika väl 
representerat överallt. Blått brus, slutligen, var som synes huvudsakligen representerat i 
det allra högsta frekvensregistret (> 3kHz). 
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Figur 3. Amplitudfördelning för brunt (A), skärt (B), vitt (C) och blått (D) brus.  
 
Procedur 

För experimentet valdes en inomindividsdesign med två oberoende variabler, brustyp 
och amplitud. För brustyp fanns fyra nivåer; brunt, skärt, vitt och blått. För amplitud 
valdes två nivåer; låg och hög. Varje deltagare exponerades således för åtta olika 
ljudslingor, en för varje kombination av brustyp och ljudnivå. Betingelsen ”Låg” ljudnivå 
hade en amplitud på uppskattningsvis 50dB. Skillnaden mellan betingelserna ”Låg” och 
”Hög” ljudnivå valdes till 10dB. För att illustrera de olika betingelsernas ljudintensitet 
kan det nämnas att 50dB motsvarar ungefär samma ljudnivå som vid en tyst gata, och 
60dB motsvarar ett vanligt samtal. 

Själva försöken ägde rum i ett isolerat rum vid Psykologiska Institutionen. Varje 
deltagare delgavs först en kortfattad information om upplägget av själva försöket, och 
fick sedan sätta sig i det isolerade rummet. Där fick hon eller han lyssna till de åtta 
ljudslingorna om vardera 60 sekunder, och samtidigt besvara enkätens skattningsfrågor. 
Totalt besvarades alltså åtta skattningsfrågor för varje ljudslinga, vilket innebär att 
samma enkät besvarades åtta gånger om. Den ordning i vilken försökspersonerna 
exponerades för ljudslingorna varierades enligt en slumpordnad sekvenslista, unik för 
varje deltagare, för att utbalansera eventuella ordningseffekter.   
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Resultat 

I Tabell 1 visas medelvärden och standardavvikelser för enkätens åtta skattningskalor, 
och de åtta kombinationerna av brus och ljudstyrka. Det kan noteras att medelvärdena 
för emotionellt negativa skattningsskalor generellt stiger i riktning åt höger, dvs. mot brus 
som har en mer högfrekvent amplitudfördelning, och som spelats upp med högre 
amplitud. För positiva skattningsskalor gäller det rakt motsatta. För påstående 3, som 
mäter påverkan på fantasin, är det svårare att upptäcka någon tydlig trend. Vi ser dock 
en tendens för brunt och skärt brus att ha högre medelvärden än de övriga brustyperna. 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för varje påstående (item) och 
kombination av brustyp och amplitud. Standardavvikelserna är markerade inom 
(parentes). 
 

Betingelse / 
Item 

Brunt 
Låg 

Brunt 
Hög 

Skärt 
Låg 

Skärt 
Hög 

Vitt 
Låg 

Vitt 
Hög 

Blått 
Låg 

Blått 
Hög 

2,47 2,97 3,60 5,00 4,10 5,77 4,80 5,67 
Distraherande 

(1,66) (1,54) (1,67) (1,34) (1,63) (1,25) (1,37) (1,29) 
2,43 2,57 3,10 4,30 4,07 5,07 4,60 5,30 

Fult 
(1,41) (1,52) (1,47) (1,86) (1,55) (1,93) (1,52) (1,68) 
4,77 5,23 4,37 3,60 3,57 3,10 3,17 3,53 

Väcker fantasi 
(1,45) (1,38) (1,45) (1,94) (1,72) (1,92) (1,66) (1,78) 
2,07 2,23 2,60 3,97 3,33 4,60 3,93 4,67 

Dåligt humör 
(1,46) (1,48) (1,48) (1,59) (1,52) (1,81) (1,41) (1,42) 
4,87 4,97 3,83 2,33 3,00 1,93 2,13 1,57 

Rogivande 
(1,41) (1,73) (1,56) (1,60) (1,53) (1,53) (1,48) (1,19) 
2,23 2,57 2,93 4,57 4,00 5,40 5,00 5,93 

Irriterande 
(1,61) (1,50) (1,62) (1,79) (1,80) (1,73) (1,53) (1,14) 
4,23 4,33 3,47 2,80 2,80 2,77 2,53 2,47 

Stimulerande 
(1,25) (1,75) (1,41) (1,85) (1,24) (1,87) (1,55) (1,72) 
2,13 2,70 3,37 4,27 3,77 4,93 4,53 5,10 

Rastlös 
(1,46) (1,64) (1,50) (1,86) (1,50) (1,70) (1,53) (1,56) 

 
 
Principialkomponentanalys av enkätens åtta items visade att enkäten kan betraktas som 
endimensionell. Den första faktorns egenvärde var 5,501, och andelen förklarad varians 
68,76%. Det påstående som korrelerade starkast (r = 0,93) med den extraherade faktorn 
var: ”Detta ljud irriterar mig”, vilket kan tolkas som att enkäten huvudsakligen har mätt 
graden av generellt ogillande, eller den irritation som de olika ljudslingorna orsakat. 
Reliabilitetsanalys visade att enkäten har en mycket hög reliabilitet (Cronbachs Alpha = 
0,94).  
 
Eftersom enkäten uppenbarligen mätte preferensen hos ljuden, och därtill visade sig vara 
endimensionell, inverterades vissa skalor (nr. 3, 5 och 7), vars påståenden var positivt 
och inte negativt formulerade, så att samtliga skalor gav uttryck för negativt formulerade 
påståenden, varefter medelvärdet beräknades över samtliga skalor för varje stimulus. 
Detta mått varierar från 1 (rogivande) till 7 (stark irritation). Neutralvärdet 4 motsvarar 
”varken eller” och beskriver alltså avsaknad av irritation respektive ro. 
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En tvåvägs variansanalys med beroende mätningar med ljudnivå och brustyp som 
oberoende variabler och graden av ogillande som beroende variabel utfördes. En 
huvudeffekt av brustyp erhölls (

! 

F
3,87

= 47,35, 

! 

"2 = 0,62 , 

! 

p < 0,001), likaså en 
huvudeffekt av amplitud (

! 

F
1,29

= 30,83, 

! 

"2 = 0,52 ,

! 

p < 0,001). Dessutom erhölls en 
interaktionseffekt av brustyp × amplitud (

! 

F
3,87

= 3,45 , 

! 

"2 = 0,11,

! 

p < 0,02). Mauchlys 
test på sfäricitet gav inga signifikanta resultat.  
 
För att få en bättre översikt över exakt hur de olika ljudslingorna upplevdes, illustreras 
medelvärdesskillnaderna i en graf (Figur 4). I överensstämmelse med Tabell 1 ökar den 
genomsnittliga graden ogillande när vi går från brunt brus, som i själva verket upplevs 
som icke-irriterande och rofyllt, över skärt brus till vitt och blått brus, som genomgående 
upplevs som irriterande. Med undantag för brunt brus, som i stort sett 
upplevelsemässigt är opåverkat av ljudnivån, upplevs irritationen och ogillandet som 
starkare för den högre ljudnivån än för den lägre. 
 

 
 
Figur 4. Medelvärdesskillnader för generellt ogillande av de olika brustyperna vid olika 
amplitud. Varje typ av brus representeras i grafen av en linje. Den vänstra änden av varje 
linje representerar betingelsen ”låg” amplitud, och den högra änden representerar ”hög” 
amplitud. En linje som ligger högre upp i grafen representerar en högre grad av ogillande 
för motsvarande brustyp, vilket kan avläsas på skalan till vänster. Lutningen för varje 
linje indikerar hur stor skillnaden i graden av ogillande är mellan betingelserna ”låg” och 
”hög” amplitud för respektive brustyp. 
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Diskussion 

Som framgår tydligt av resultatet är de upplevelser som försöksdeltagarna haft av de åtta 
olika ljudslingorna signifikant skilda från varandra. Utifrån de grafer som illustrerar 
medelvärdesskillnaderna för svaren för respektive ljudslinga kan vi konstatera att graden 
av ogillande eller irritation verkar vara en funktion av dels amplitud och dels brustypens 
amplitudfördelning. Ju högre upp i frekvensregistret ett brus är representerat, och ju 
högre amplituden är, desto större blir ogillandet. Mest ”ogillat” är blått brus vid hög 
amplitud, och minst ”ogillat” (eller snarare, mest gillat) är brunt brus vid låg amplitud.  
 
Den interaktionseffekt mellan brustyp och ljudstyrka som påvisats är så beskaffad att 
det skära och det vita bruset i kombination med en högre ljudstyrka påverkar graden av 
ogillande mer än vad det bruna och det blå bruset gör vid högre ljudstyrka. En rimlig 
tolkning är attt det bruna bruset är så pass behagligt att en ökning av ljudstyrkan inte ger 
en särskilt stor minskning av gillandet eller ökning av ogillandet, och att det blå bruset är 
så pass obehagligt att det verkar irriterande vare sig det spelas upp med låg eller hög 
ljudstyrka. För det vita och det skära bruset, å andra sidan, är det ljudstyrkan som avgör 
hur ljudet upplevs. För låg amplitud är varken skärt eller vitt brus särskilt ogillat, medan 
dessa två brus vid hög amplitud ger upphov till ett starkare ogillande. 
 
Det skulle kunna invändas att enkätformuläret har en något ledande framtoning. För 
vissa försökspersoner var det kanske främmande att tänka i termer av irritation, aversion 
eller suggestion kring något så banalt som ett brus, och därför finns risken att eventuella 
emotionella reaktioner kan ha varit frammanade lika väl som spontana. Med andra ord 
kan försökspersonen mycket väl ha upplevt reaktionen först när denne tillfrågades om 
den i enkäten. Denna möjliga process var dock identisk för samtliga brus som spelades 
upp, varför skillnaden mellan skattningarna för de olika brusen ändå skulle vara giltiga.  
 
I föreliggande undersökning har vi huvudsakligen mätt emotionella reaktioner inför de 
olika brustyperna, även fast en av skalorna mätte ljudens förmåga att väcka fantasin. 
Resultatet för denna skattningsskala antydde att brunt brus som spelas upp med hög 
amplitud var det mest fantasieggande av de åtta stimuli som användes under försöken. 
Huruvida ett ljud som är suggestivt också befrämjar ett ”psi-mottagligt” tillstånd, 
återstår fortfarande att ta reda på, och detta fynd bör följas upp med en undersökning 
som är primärt fokuserad på att undersöka i vilken grad olika ljud tenderar att stimulera 
deltagarnas fantasi i olika riktningar. En intressant möjlighet är att i en sådan 
undersökning utsätta deltagarna för någon lämplig fantasikrävande uppgift snarare än att 
använda en skattningsteknik. 
 
Implikationer för ganzfeldstudier  

Kom ihåg att ett medelvärde av 4 i enkätens skalor är neutralvärdet och motsvarar 
ställningstagandet ”varken eller”, vilket skulle kunna tolkas som den minsta möjliga 
effekt orsakat av ett brus. Avsaknaden av irritation behöver dock inte nödvändigtvis 
innebära att bruset inte har haft någon inverkan på försökspersonen – enkäten har bara 
inte lyckats mäta detta. Däremot kan det med säkerhet sägas att de sorters brus, som 
erhållit ett ”irritations-medelvärde” som överstiger 4, uppfattats som irriterande av 
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försökspersonerna under rådande betingelser. Figur 4 visar tydligt att vitt och blått brus 
har erhållit medelvärden som överstiger neutralvärdet 4, medan skärt brus erhållit 
medelvärden som både under- och överstiger neutralvärdet, beroende på ljudstyrka. 
Brunt brus har konsekvent erhållit medelvärden som understiger neutralvärdet.  
 
Vad säger då resultatet om lämpligheten av att låta just vitt brus generera den auditiva 
komponenten av totalfältet? Det verkar rimligt att anta att en försöksledare i färd med 
att förbereda ett ganzfeldexperiment skulle önska att det totalfält som produceras, skall 
ha så få ”biverkningar” som möjligt. Ett ljud som i alltför stor utsträckning väcker 
mottagarens fantasi eller är distraherande eller irriterande, eller påverkar dennes humör, 
kan inte anses vara något annat än olämpligt på grund av dessa oönskade psykologiska 
effekter. Själva tanken med det statiska auditiva fältet är ju att skapa en omgivning som 
kan ses som helt och hållet odifferentierad och neutral (Bem & Honorton, 1994). 
 
Med detta i åtanke, verkar det logiskt att omedelbart utesluta blått och vitt brus som 
kandidater i ett ganzfeldexperiment, just på grund av dess irriterande effekter. Skärt brus, 
å andra sidan, verkar ha goda möjligheter att skapa det önskade odifferentierade 
totalfältet utan att påverka försökspersonen nämnvärt. Brunt brus skulle kunna påstås 
vara olämpligt på grund av att det har en oönskad, suggererande påverkan, om än detta 
tål att diskuteras. Om syftet med totalfältet är att enbart åstadkomma sensorisk 
deprivation, måste alla tänkbara kognitiva eller emotionella effekter från ett brus ses som 
oönskade, varför brunt brus vore olämpligt för ganzfeldexperiment på grund av dess 
suggererande inverkan på försökspersoner. Det bruna bruset skulle sannolikt påverka 
deras associationsmönster och därigenom styra innehållet i deras mentala bilder. Om 
syftet med totalfältet, å andra sidan, är att erbjuda mottagaren så gynnsamma 
förhållanden som möjligt för en lättlöpande mentationsprocess, så kanske rogivande eller 
fantasieggande effekter är välkomna – och då är brunt brus en möjlig kandidat för 
autoganzfeldexperiment.  
 
Det är väl känt att människor påverkas av de förhållanden under vilka de är satta att 
prestera, exempelvis på så sätt att situationen påverkar människans bedömningar av 
hennes egen förmåga att prestera. Denna bedömning av de egna förmågorna kallas self-
efficacy (Bandura, 1997, citerad i Kazdin, 2000). Även om förnimmelsen av eventuella 
psi-fenomen kanske inte är detsamma som en prestation per se, är det inte orimligt att 
tänka sig att faktorer såsom humör, grad av stress eller distraktion, vilka kan ha inverkan 
på en individs prestationer, också har en liknande inverkan på individens förmåga att 
uppfatta en annan människas eventuella psi-signaler, om sådana verkligen existerar. Det 
kan tänkas att det är en omöjlighet att utforma ett bakgrundsljud, exempelvis ett brus, 
som inte har någon som helst (oönskad) inverkan på mottagarens mentala processer, men 
naturligtvis är ett ljud med svagare emotionell (eller övrig) signatur att föredra framför ett 
ljud med stark dito.  
 
Mot bakgrund av visionen om det ”effektfria” bakgrundsljudet verkar det alltså rimligt 
att utesluta det bruna bruset som auditiv komponent i totalfälet, trots att det förefaller 
vara det behagligaste att lyssna till. Som försöksledare under föreliggande studie 
uppmärksammade jag att många försökspersoner uppgav att ljudslingorna hade 
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frambringat associationer till vatten. Ofta förknippades de olika brustyperna med 
vattenmassor i rörelse, såsom rinnande, svallande eller forsande vatten. Denna 
tilläggsinformation har förstås ingenting med själva studien i sig att göra, men den visar 
tydligt att idén om att ett ljud åstadkommer kognitiva och emotionella reaktioner eller 
associationer är högst rimlig. Om det i autoganzfeldexperiment används ljud som skapar 
associationer till vatten, vare sig dessa är implicita eller explicita, är det rimligt att anta 
att mottagarnas föreställningar och mentationer riskerar att bli färgade av dessa 
associationer? Av just dessa skäl bör ett sådant ljud väljas, att dess inverkan på 
försökspersonen är så liten som möjligt, och i föreliggande studie är det skära bruset det 
mest tillfredsställande i detta avseende.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det vita bruset, som förväntat, enligt denna 
undersökning förefaller vara illa lämpat för ganzfeldförsök. Huruvida ett skärt brus 
istället för ett vitt skulle kunna ge renare resultat i ett ganzfeldexperiment, och därigenom 
högre reliabilitet, är ännu osäkert, och kan endast avgöras genom experiment, dvs. med 
hjälp av ett ganzfeldexperiment i vilket olika typer av brus testas. Då ljudstyrkan har 
visat sig vara av betydelse (förvisso föga förvånande), bör även denna ägnas 
uppmärksamhet. Föreliggande data pekar på att en högre amplitud medför en starkare 
irritation och ogillande, men det till synes linjära sambandet kan mycket väl vara icke-
linjärt. Möjligtvis finns en amplitud för vilken det upplevda ogillandet är som lägst för 
ett givet brus; att hitta denna amplitud bör vara ett ytterligare mål i den fortsatta 
forskningen. 
 
Avslutande kommentarer och anmärkningar 

Viss kritik skulle kunna riktas mot ljudslingornas amplituder, vilka valdes godtyckligt 
och som därför kanske inte var helt representativa för de ljudnivåer som vanligen 
förekommer i ganzfeldförsök. Någon större diskrepans bör dock inte föreligga eftersom 
de valda ljudnivåerna inte kan bedömas som extrema.  
 
En intressant idé kan vara att, i framtida studier, utnyttja konturen för avvägning av ljud 
enligt ISO 226:2003. Genom att invertera denna kontur, skulle ett brus kunna genereras 
som var så beskaffat att det upplevdes som lika framträdande över hela det hörbara 
frekvensregistret. Detta är att jämföra med det vita bruset, vilket är jämnt representerat i 
termer av absoluta amplituder, och på motsvarande sätt skulle detta nya brus alltså bli 
jämnt representerat i termer av subjektiva amplituder, dvs. så som de upplevs av 
lyssnaren. Studier som befattar sig med människans upplevelser av ljud kallas 
psykoakustiska (se tex. Ellermeier, Eigenstetter, & Zimmer, 2001) och med kunskap om 
hur försökspersoner påverkas av totalfältets auditiva komponent, borde den 
experimentella designen kunna vidareutvecklas så att ganzfeldexperimenten kunde 
åstadkomma ännu renare resultat. 
 
Även om någon definitiv lösning inte har kunnat föreslås till den problematik som 
skapandet av totalfältet verkar medföra, kan denna studie förhoppningsvis kasta nytt 
ljus över frågan. I framtiden kan förhoppningsvis mer uppmärksamhet riktas mot två 
aspekter av totalfältets auditiva komponent som hamnat något i skymundan, nämligen 
betydelsen av vad för slags brus som används och vid vilken ljudstyrka det spelas upp. 
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Bilaga 1. Enkätformulär.  
 
Hej! 
 
Jag heter Max Larsson Sundqvist och studerar psykologi vid Stockholms universitet. Just nu genomför 
jag en studie gällande upplevelser av ljud. Som deltagare i undersökningen kommer du att få lyssna till 8 
olika ljudslingor, och i ett enkätformulär ange hur du upplever dessa ljudslingor, och vilka egenskaper du 
anser att de har. Frågorna i enkätformuläret skall besvaras uteslutande utifrån dina spontana upplevelser 
av de ljud du hör. 
 
Instruktioner: 

Först när du väl satt dig till rätta, läst igenom denna instruktion grundligt och tagit på dig hörlurarna, kan 
försöket börja. Det är du själv som bestämmer när försöket börjar, detta gör du genom att trycka på 
mittenknappen på apparaten (en iPod) framför dig. När du gjort detta kommer åtta ljudslingor att spelas 
upp i följd, med en paus mellan varje slinga. Dessa ljudslingor är 60 sekunder långa vardera, och består 
av olika slags brus. Under denna tid är det tänkt att du skall hinna besvara de 8 frågor som 
enkätformuläret består av.  
 
Mellan varje ljudslinga kommer du att ha en paus på 10 sekunder, så att du har tid att vända blad eller 
göra andra förberedelser. När 5 sekunder återstår av pausen, kommer du att höra en klocka slå, så att du 
vet att nästa ljudslinga snart spelas upp. Observera att exakt samma uppsättning frågor besvaras för 
samtliga ljudslingor. Passa gärna på att kika på frågorna innan försöket påbörjas, så att eventuella 
oklarheter eller missförstånd kan redas ut direkt - ambitionen är att du skall kunna genomföra hela 
försöket, dvs. lyssna till alla åtta ljudslingor och anteckna dina svar, utan uppehåll (bortsett från 
pauserna). Det är också viktigt att du, när försöket väl satt igång, inte på något sätt fingrar på 
ljudutrustningen; om inställningar på iPod:en ändras under försökets gång, kan detta fördärva försökets 
resultat. 
 
Enkäten består som bekant av 8 påståenden som du skall ta ställning till. Varje påstående handlar om den 
ljudslinga du lyssnar till för stunden, och hur denna påverkar dig eller hur den upplevs av dig. Ditt svar 
antecknas på en skala från 1-7 i korresponderande rutor, där 1 motsvarar ”instämmer inte alls”, och 7 
motsvarar ”instämmer helt”.  
 
Du deltar anonymt i undersökningen och samtliga uppgifter om dig och dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, och du kan närsomhelst välja att avbryta din 
delaktighet i undersökningen.  
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Börja med att lämna några korta uppgifter om dig själv. Markera dina svar genom att ringa in eller göra 
kryss. 
 
 
Jag är  [  ] Man [  ] Kvinna 
 
 
Jag är  ________ år 
 
 
Jag har nedsatt eller defekt hörsel  [  ] Nej [  ] Ja,_______________________ 
 
 
Vänd blad för att börja med undersökningen! 
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Ljudslinga 1-8 
 

1 (NEJ) 2 3 4 5 6 7 (JA) 
Detta ljud… Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt 

… gör mig distraherad               

… låter fult               

… väcker min fantasi               

… gör mig på dåligt humör               

… är rogivande               

… är irriterande               

… stimulerar mig               

… gör mig rastlös               

 
Vänd blad! / Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 


