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Abstract 
I den här uppsatsen undersöker jag dämpningskvaliteten hos Bellman & Symfon hörselskydd, 

mer specifikt Bellman ER 9- och ER 15-modellen. Frågor som uppsatsen besvarar är hur 

dämpningskurvan ser ut, vad skillnaden är mot företagets mätningar och varför det inte finns 

några mätningar över 8000 Hz. Som metod valdes experiment för att ge svar på 

forskningsfrågorna. För noggrannare mätningar skapades ett öra. Under mätningarna 

användes både enskilda sinustoner och brus. 

 

Resultatet visar att båda hörselskydden har en ganska lika frekvenskurva. Frekvenserna 

mellan 750 Hz och 3000 Hz sticker ut där dämpningen är mindre än vid resterande 

frekvenser. Både ER 9 och ER15 har en liknande frekvenskurva, där bas och diskant har en 

kraftigare dämpning än Bellman & Symfons mätningar och mellanregistret är mindre dämpat. 

Resultatet visar också att frekvenserna över 8000 Hz är instabila och utsläckningar 

förekommer. 
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1 Inledning 

Jag är sedan några år tillbaks aktiv i livemusiksammanhang både som musiker och tekniker 

men för att kunna jobba med livekonserter långsiktigt krävs det att man skyddar örat på något 

sätt. Det finns en del olika typer av hörselskydd: hörselkåpa, engångsproppar och 

återanvändbara proppar. Den sistnämnda är det mest intressanta då den tar liten plats och kan 

tillverkas så att den blir personlig. En viktig aspekt för ljudtekniker och musiker är 

hörselskyddens kvalitet. Dämpningskaraktäristiken behöver vara neutral så att den inte 

påverkar ljudet alldeles för mycket.  

 

Företaget Bellman & Symfon är ett företag som jobbar med att producera hörselskydd som 

kan användas av musiker och ljudtekniker som vill ha en pålitlig ljudbild. 

Bellman ER är speciellt utvecklade för professionella musiker som behöver dämpa ljudnivån utan att 

ge avkall på ljudkvaliteten. Våra filter är världsledande och används och älskas av musiker över hela 

världen. Med sin raka dämpning sänker de ljudet utan att ljudbilden påverkas i något register 

(Bellman ER - Professionella skydd för musiker, u.d.). 

Bellman & Symfon visar bara de vanligaste frekvenserna som används vid ett hörseltest men 

för att ljudbilden ska vara hel krävs det hela hörbara frekvensomfånget. Det finns även 

mycket information i det höga registret över 8000 Hz och därför är det viktigt att 

hörselskydden dämpar lika vid alla hörbara frekvenser. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka dämpningskvaliteten hos Bellman & Symfon hörselskydd för att ta 

reda på om det verkligen går att lita på hörselskydden vid livekonserter, detta för att hjälpa 

ljudtekniker och musiker förstå vad de egentligen hör samt bidra till ökad förståelse för hur 

hörselskydden kan utvecklas i framtiden.  

 

Syftet har brutits ned i följande forskningsfrågor: 

1. Hur ser frekvenskurvan ut för Bellman ER formgjutet hörselskydd? 

2. Hur skiljer sig mitt resultat från Bellman & Symfons egna mätningar? 

3. Vad är orsaken till att Bellman & Symfon bara visar dämpningen till 8000 Hz? 

1.2 Avgränsningar 

Jag har valt att undersöka hörselskydd tillverkade av Bellman & Symfon eftersom jag 

personligen använder dem och det är ett vanligt märke inom livemusiksammanhang. Bellman 

ER hörselskydden har olika dämpningsmöjligheter, men den här studien kommer endast 

undersöka 9dB- och 15dB-modellen då Bellman & Symfon rekommenderar dessa för 

liveljudsmixning. Jag har även valt att inte kalibrera ljudnivån exakt eftersom syftet med 

undersökningen är att mäta frekvenskurva och inte ljudnivå. Ytterörat var inte viktigt i 

undersökningen då ljudkällan var nära örat, därför valde jag att inte forma hela ytterörat. 
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2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Teori 

2.1.1 Hörsel 

Människans öra är ett väldigt komplext system som har flera funktioner. Den ena funktionen 

är att registrera rörelse och kroppens läge och den andra är att uppfatta ljud, det vill säga 

omvandla tryckförändringar till elektriska signaler som hjärnan kan tolka. Ytter-, mellan- och 

innerörat är en vanlig uppdelning på hur örat är uppbyggt (Möller, 2006). 

 

 
Figur 1. (Brydolf, 2019) 

 

Ytterörat består av öronmusslan och hörselgången. Öronmusslans uppgift är att fånga upp 

ljudvågor och koncentrera ljudet till hörselgången. Vi har en förmåga att uppfatta ljudets 

riktning och en del i processen är öronmusslans utformning. Öronmusslan fungerar helt enkelt 

som ett filter som filtrerar bort höga frekvenser beroende på ljudets riktning och hjärnan kan 

därmed bestämma riktningen. Om ljudet kommer från vänster eller höger så är det 

tidsskillnaden mellan öronen som hjälper till att förstå vilken sida ljudet kommer ifrån 

(Möller, 2006). 
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Mellanörat består av trumhinnan, hörselbenen – hammaren, städet, stigbygel och 

örontrumpeten. Trumhinnan kommer i rörelse när ljudet når dit som i sin tur sätter de tre 

benen i rörelse. Trycket behöver vara samma på båda sidorna av trumhinnan för att 

trumhinnan ska kunna röra sig fritt och för att kunna tryckutjämna mellanörat så finns 

örontrumpeten (Möller, 2006). 

 

 
Figur 2. Visar ljudets väg i örat (Brydolf, 2019) 

 

Innerörat består av balansorganet och hörselsnäckan och funktionen är att översätta 

impulserna så att hjärnan förstår informationen. Stigbygeln är kopplad till innerörat genom det 

ovala fönstret. I hörselsnäckan finns alla hårceller som översätter rörelser till nervimpulser. 

Nervimpulserna skickas till hjärnan, där vi uppfattar ljudet (Möller, 2006). 

 

2.1.2 Decibel, frekvens och kamfiltereffekt 

Decibel bygger på en logaritmisk skala vilket innebär att skillnaden mellan 10dB och 20dB 

inte är en fördubbling i effekten utan 10 gångers skillnad (Brixen, 2014). 

 

Decibel behöver alltid ha en referens att utgå ifrån och kan mätas i olika enheter. De 

vanligaste är dB SPL, dBu och dBFS. Enheterna är till för olika typer av mätningar:  

• dB SPL – används för att mäta ljudtrycksnivå, har en referenspunkt på 20 µPa 

• dBu – används för att mäta spänningsnivå, har en referenspunkt på 0,775v 

• dBFS – används för att mäta digital utrustning, har en referenspunkt på högsta möjliga 

digitala värdet (Brixen, 2014) 
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Ljudtrycksnivån kan ha flera olika varianter där frekvensen är anpassad till det mänskliga 

örat. Exempel på det är dBA och dBC som utgår från dB SPL men med ändrad frekvenskurva 

(Brixen, 2014). 

 

Frekvens är antal svängningar per sekund och består således av en positiv och en negativ 

amplitud. Enheten för frekvens är hertz som förkortas Hz. Det mänskliga örat uppfattar 

teoretiskt frekvenser mellan 20 Hz och 20000 Hz (Huber, 2018). 

 

Kamfiltereffekt är ett fenomen som uppstår när direktljud och reflektion adderas med en 

fördröjning. Påverkan i ljudbilden blir att vissa frekvenser förstärks och vissa släcks ut 

(Everest & Pohlmann, 2015). 

 

2.1.3 Equal-loudness kurvor 

Människans öron är olika känsliga beroende på frekvens. Det innebär att om den uppfattade 

ljudstyrkan är samma vid varje frekvens så är inte volymen samma vid varje frekvens. Ju 

starkare ljudtrycksnivån är desto mindre är skillnaden i volym och ju mindre ljudtrycksnivån 

är desto mer skillnad i volym. Till exempel om ett ljud spelas upp vid 1000Hz som har en 

ljudtrycksnivå på 20dB så uppfattar vi det lika starkt som ett ljud vid 100Hz med 

ljudtrycksnivån på ca. 40dB. Därav kommer enheten phon som beskriver den upplevda 

ljudstrykan. Vid 20 phon uppfattas 100Hz och 1000Hz lika men den verkliga ljudtrycksnivån 

är inte samma (Everest & Pohlmann, 2015). 

 
Figur 2. Equal - loudness kurvor (Everest & Pohlmann, 2015) 
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2.1.4 Hörselskador och prevention 

Det finns många olika typer av hörselskador som exempelvis hörselnedsättning, tinnitus och 

hyperakusis (överkänslighet för ljud). Olika hörselskador har olika orsaker och hörselskador 

kan även förekomma i örats olika delar. Enklare hörselnedsättning kan förekomma på grund 

av en inflammation i ytter eller mellanörat eller en vaxpropp i hörselgången. Den här 

uppsatsen tar upp några hörselskador som kan uppstå på grund av starka ljudvolymer (Möller, 

2006). 

 

Hörselnedsättning är en ganska vanlig skada och har två olika former temporär eller 

permanent. Temporär hörselnedsättning eller TTS (Temporary Threshold Shift) kan 

förekomma efter konserter med stark ljudnivå. Känslan är att man har lock för örat och det 

hörs ett pipande ljud, oftast går besvären över efter att örat har återställt sig men det är en 

varningssignal på att örat inte mådde bra. Om man upprepade gånger utsätter örat för starka 

ljudnivåer så kan det utvecklas till permanent hörselnedsättning eller PTS (Permanent 

Threshold Shift). Då går besvären inte över efter ett tag. Det är individuellt hur mycket ljud 

varje person tål men det kan räcka med en gång för att få permanenta skador (Möller, 2006). 

 

En annan vanlig skada är tinnitus. Tinnitus är öronsus eller pipande ljud som hörs och har 

oftast samband med hörselnedsättning. Sinnescellerna i innerörat aktiverar sig själva och 

skapar det obekväma ljudet. Tidigare har tinnitus drabbat människor vid 50-60 års ålder på 

grund av arbetskador medan idag även unga personer drabbas som följd av vistelse på 

konserter och andra fritidsaktiviteter (Möller, 2006). 

 

Det finns olika typer av hörselskydd som används i olika sammanhang. På konserter är det 

vanligt med skumgummiproppar eller återanvändbara proppar som inte är personligt 

anpassade. De fungerar oftast bra för de flesta då de är billiga och det går att uppfatta 

musiken. Problemet med dessa hörselskydd är att det inte går att lita på ljudbilden och därför 

är de inte lämpliga för mixning. Ett alternativ för mixning är formgjutna hörselskydd som är 

bekväma att använda under en längre tid och ger en bättre ljudbild. Nackdelen med 

formgjutna hörselskydd är att de oftast är väldigt dyra (Tjärnström, 2012). 
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2.1.5 Bellman & Symfon 

Bellman  grundades 1988 av Peter Jungvid. Första produkten som utvecklades av företaget 

var en telefonförstärkare som vann Trygghetsrådets tävling för nya idéer. Med åren har 

företaget utvecklat produkter för hörselskadade och döva. År 1997 gick Bellman AB och 

Symfon Hörapparater AB ihop och tack vare det började de tillverka formgjutna hörselskydd. 

Idag tillverkar företaget flera olika typer av formgjutna hörselskydd, bland annat Bellman ER 

(Företagets historia, u.d.). 

 

Bellman ER är konstruerad för att passa musiker och ljudtekniker och finns med olika 

dämpningsfilter.  

 

 
Figur 3  Diagrammet visar hur de olika filtren dämpar (Bellman ER: Professionella skydd för musiker, 

u.d.) 



  8  

2.2 Tidigare forskning 

Starka ljudnivåer och dess konsekvenser har varit kända i många år. De mest utsatta för 

hörselskador är personer som jobbar med maskiner som har en stark ljudnivå men 

liveljudstekniker och musiker tillhör också den gruppen. I en studie undersöker Enebrink 

(2011) riskerna med för stark SPL ur ljudteknikerns perspektiv. Syftet är att bestämma om 

ljudtekniker är mer drabbade än publiken. Enebrink genomför ett antal mätningar under 

konsert och jämför det med statliga rekommendationer. Resultatet visar att ljudtekniker är mer 

usatta för stark SPL än publiken, dels för att ljudtekniker vistas i den miljön under en längre 

tid än publiken, till exempel under soundcheck men även för att transienterna kan vara 

starkare under soundcheck. Resultatet visar även att enligt rekommendationerna bör man inte 

vistas mer än ca. 20 minuter i den här miljön utan hörselskydd. 

 

Musiker och ljudtekniker lägger ofta hörselskyddet åt sidan eftersom de anser att det förändrar 

ljudet väldigt mycket. En annan studie av Tjärnström (2012) undersöker relationen mellan 

musik och ljudnivå inom genren pop/rock och jazz/blues. Ljudnivån som uppnås vid konserter 

är påverkad av faktorer som arrangör, ljudtekniker, ljudteknik, genre och lokal. Resultatet 

visar också att ljudvolym och musikupplevelse hänger ihop. En respondent anser att ”Det är 

lagom när volymen är så pass hög att den inte stör andra ifall man pratar med varandra men 

ändå att man kan prata utan att behöva skrika.” Problemet är att ljudteknikern har oftast ingen 

kontroll på volymen när konsertlokalen är liten. Scenljudet är så pass starkt att det inte går att 

sänka ljudvolymen. 

 

Hörselkåpor och traditionella öronproppar kan vara obekväma och är inte lämpliga för 

ljudtekniker. Är formgjuntna hörselskydd bättre? En studie av Ekdahl och Siesing (2013) 

jämför användning av hörselskydd bland verkstadspersonal. Resultatet visar att de flesta 

använder hörselkåpor men 22% av respondenterna har tillgång till formgjutna hörselskydd. 

De som använder formgjutna hörselskydd anser i genomsnitt att det inte är någon skillnad 

mellan formgjutna, traditionella hörselskydd och hörselkåpor när det gäller att höra 

varningssignaler eller höra arbetskamrater men det är bekvämare att ha på sig än kåpor eller 

traditionella hörselskydd. Av de personer som hade tillgång till formgjutna hörselskydd var 

det endast 36% som använde hörselskydden regelbundet. 
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3 Metod 

3.1 Experiment 

För att få svar på mina forskningsfrågor valde jag att genomföra ett experiment. Experiment 

som metod är lämpligt för att ta reda på orsaker till en viss händelse eller ett fenomen. Jag vill 

ta reda på varför frekvenskurvan ser ut så som den gör och hur resultatet skiljer sig från 

Bellman & Symfons diagram (Kjellberg & Sörqvist, 2015). 

 

Det krävs fem faktorer för att ett experiment ska vara lämpligt:  

1. Fokus ska ligga på hur saker hänger samman och varför de sker, d.v.s. mer förklarande 

forskning än explorerande forskning. 

2. Väletablerad och samlad kunskap behövs om ämnet. 

3. Kunskapen och tidigare forskningen ska möjliggöra att forskningsfrågan har formen 

av hypoteser. 

4. Experiment bör generera kvantitativ data eftersom variabler behöver vara 

kontrollerbara och mätningarna noggranna. 

5. Designen på experimentet behöver ge möjlighet till att kontrollera faktorer som 

studeras (Denscombe, 2017). 

 

Fördelar med ett experiment är att precisionsnivån är hög och i och med det anser många att 

det är den mest trovärdiga metoden vid forskning. Experiment kopplas oftast ihop med 

objektivitet och opartiskhet. Det finns också möjlighet till att upprepa ett 

laboratorieexperiment då precisionen på tillvägagångssättet är hög, vilket innebär att andra 

forskare kan genomföra och kontrollera resultatet. Experiment är bra för att ta reda på orsaker 

och förklaringar (Denscombe, 2017). 

 

Nackdelar med ett laboratorieexperiment är att den konstgjorda miljön kan skilja sig från 

verkligheten. Det kan även vara svårt att kontrollera alla relevanta variabler, vissa saker kan 

vara svåra att genomföra tekniskt eller etiskt. Om experimentet genomförs på människor 

behöver man även ta hänsyn till etiska aspekter. Om resultatet är lyckat, beror det på att syftet 

var hemligt för personer som deltog i experimentet? Experimentet fungerar bäst med frågor 

som är okomplicerade och därmed kan missa indirekta orsaker (Denscombe, 2017). 
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3.2 Tillvägagångssätt 

Jag har valt att använda mina egna hörselskydd och därför avgjuta mitt högra öra i silikon för 

att kunna kontrollera ljud så mycket det går och komma ifrån läckage eller ljud som inte går 

igenom hörselskyddet (Denscombe, 2017). 

 

 
Figur 4. Avgjutning av hörselgång / ytteröra 

 

Först gjordes det en avgjutning av hörselgången och ytterörat som var mall för att skapa örat. 

Avgjutningen placerades i en pappersmugg och smörjdes in med vaselin för att kunna plocka 

isär det efter gjutningen. Sedan hälldes flytande silikon i pappersmuggen så att den täckte 

avgjutningen. När avgjutningen har stelnat borrades det ett hål för mätmikrofonen. En separat 

avgjutning gjordes för mätmikrofonen i en tjockare silikonmassa och båda avgjutningarna 

limmades ihop i en ny pappersmugg. Ett hål borrades i en plywoodskiva och pappersmuggen 

placerades i hålet (se bilaga 1 för bilder). 

 

Den viktigaste aspekten var precisition vid val av utrustning därför valdes mätmikrofonen 

Sonarworks XREF20. Mikrofonen är indviduellt kalibrerad och har en egen kalibrationsfil. 

Det innebär att mikrofonen är helt rak i frekvensåtergivning och påverkar inte resultatet. 

Noggrannheten var viktig vid val av mjukvaruprogram därför valdes programmet REW 

(Room EQ Wizard) som kan ladda in kalibrationsfiler och kalibrera ljudkort (Denscombe, 

2017). 

 

För ljudkort valdes en Focusrite Scarlett 2i4 och för hörlurar valdes AudioTechnica M50X. 

Valet baserades på bekvämlighetsurval. Utrustningen klarar mätintervallet och eftersom de 

kan kalibreras är det inte viktigt att de ska vara helt neutrala. 
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Mätprocessen började med att ljudkortet och örat kalibrerades. Därefter gjordes tre mätningar 

för båda dämpningsfilter. Under den första mätningen spelades en svepsignal upp och 

responsen återskapades i ett diagram. Vid andra mätningen spelades en sinuston upp vid 

följande frekvenser: 62, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 och 8000 Hz. Vid val av frekvenser 

var vikten på att frekvenser mellan 125Hz och 8000Hz skulle vara samma som i Bellman & 

Symfons diagram, som i övrigt är frekvenser som brukar användas vid ett traditionellt 

audiogram (Bellman ER: Professionella skydd för musiker, u.d.). Den sista mätningen 

genomfördes med vitt brus. 

 

Resultatet presenteras i diagram för att lättare kunna jämföra och analysera med Bellman & 

Symfons diagram samt för att kunna förstå diagrammet med hjälp av teori och tidigare 

forskning.  

 

3.3 Etiska överväganden 

Grundläggande forskningsetiska principer har följts under studiens gång. Studien inkluderar ej 

respondenter och behandlar därmed inte personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2013). 
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4 Resultat och analys 

Resultatet presenteras i diagram och rubrikerna är uppdelade efter frågeställningar. Analysen 

genomförs separat efter resultatdelen. 

 

4.1 Frekvenskurva för Bellman ER 

 

 
Diagram 1 Frekvenskurva för Bellman ER 9 och ER 15 

 

Ur diagrammet kan avläsas att båda hörselskydden har en ganska lika frekvenskurva där 

mellanregistret inte är lika dämpat som bas och diskant. Mellan 750 Hz och 3000 Hz har båda 

frekvenskurvorna ungefär 10dB mindre dämpning som innebär att ER 9-modellen dämpar 

endast några decibel mellan 1000 Hz och 2000 Hz. Vid 8000 Hz är det en kraftigare 

dämpning. 
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4.2 Skillnad mot Bellman & Symfon 

 

 
Diagram 2 Dämpningsskillnad Bellman ER 9 

 

 

 
Diagram 3 Dämpningsskillnad Bellman ER 15 
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Båda diagrammen visar att dämpningen är större vid 125 Hz, 250 Hz och 500 Hz jämfört med 

Bellman & Symfons mätningar. Hörselskydden dämpar mindre vid 1000 Hz och 2000 Hz. 

Vid 2000 Hz är skillnaden stor, ungefär 10 dB skillnad på ER 9-modellen och 5 dB skillnad 

på ER 15-modellen. Dämpningen vid 4000 Hz och 8000 Hz är inte lika vid båda 

hörselskydden. ER 9-modellen har en dämpning som är relativt lik företagets mätningar, vid 

4000 Hz är dämpningen någorlunda mindre och vid 8000 Hz ungefär 2 dB mer. ER 15-

modellen visar större skillnad där hörselskydden dämpar mer även vid 4000 Hz och 8000 Hz. 

 

4.3 Orsaken till begränsad frekvensredovisning 

 
Diagram 4 Orsak till begränsad frekvensredovisning 

 

Diagrammet visar örats frekvensrespons vid 3 olika mätningar. Inom människans hörbara 

område, d.v.s. från 20 Hz, är frekvenskurvan stabil upp till 8000 Hz. Ur diagrammet kan 

avläsas att frekvenserna över 8000 Hz är instabila och det finns utsläckningar och 

förstärkningar vid vissa frekvenser. 
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4.4 Analys 

Som resultaten visar är frekvenskurvan inte helt rak. Örat och hörseln är väldigt komplicerad 

och därför går det inte att utgå från att vi hör ljudet så som mätningarna visar. För att förstå 

hur vi uppfattar ljudet behöver vi ta hänsyn till flera faktorer som equal-loudness kurvor, hur 

örat är format på varje enskild person och eventuella hörselskador som påverkar ljudbilden 

(Möller, 2006). 

 

Utifrån  undersökningen genomförd av Ekdahl och Siesing (2013) går det dock att konstatera 

att frekvenskurvan för vissa hörselskydd inte upplevs som rak utan är lika ojämna som andra 

typer av hörselskydd vilket mina resultat också visar. 

 

Frekvenserna över 8000 Hz är instabila enligt resultatet och det fenomenet förklaras med 

kamfiltereffekten. Hörselgångens dimensioner kan bidra till att direktljud och fördröjda 

reflektioner adderas så att vissa frekvenser förstärks och vissa frekvenser släcks ut (Everest & 

Pohlmann, 2015). 
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5 Diskussion 

5.1 Slutsatser 

Frågeställningar: 

1. Hur ser frekvenskurvan ut för Bellman ER formgjutet hörselskydd? 

 

2. Hur skiljer sig mitt resultat från Bellman & Symfons egna mätningar? 

 

3. Vad är orsaken till att Bellman & Symfon bara visar dämpningen till 8000 Hz? 

 

Utifrån experimentet kan följande slutsatser dras: 

1. Frekvenskurvan för ER 9 och ER 15 är i stora drag lika. Det stora skillnaden är hur 

mycket hörselskydden dämpar. 

 

2. Den största skillnaden är vid 2000Hz där båda hörselskydden dämpar mindre jämfört 

med Bellman & Symfons mätningar. Bellman & Symfons mätningar visar också en 

rakare frekvensgång än den här undersökningen, där bas och diskant har en starkare 

och mellanregistret en svagare dämpning. 

 

3. Hörselgångens dimensioner bidrar till en instabil frekvensgång som innebär att 

mätningarna inte blir pålitliga över 8000Hz. 
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5.2 Diskussion 

5.2.1 Validitet och reliabilitet 

Metoden experiment kräver en kontrollerad miljö med noggranna mätningar. Under arbetets 

gång har jag tänkt på att skapa den kontrollerade miljön som krävs. Jag är dock medveten om 

en brist i undersökningen, att det är svårt att kontrollera vissa variabler. Det är svårt att isolera 

direktljud, d.v.s. ljud som inte går genom hörselgången utan genom materialet. Det är en 

faktor som kan påverka resultatet. Jag har försökt minska effekten genom att borra större hål i 

träskivan än örat så att ljud inte färdas direkt från ljudkällan till mikrofonen.  

 

5.2.2 Resultatdiskussion 

Den här studien fokuserade på att mäta filtrens dämpning. Viktigt att påpeka skillnaden 

mellan undersökningen och hur vi uppfattar ljud i verkligheten. Människans öra är ett väldigt 

avancerat organ och vi uppfattar ljud olika känsligt vid olika frekvenser och ljudstyrka. 

Människans ljuduppfattning sker inte bara genom örat utan med känsel också. Vi uppfattar 

ljud även genom skallbenen och därför kan den här undersökningen inte ge exakt svar på om 

vi uppfattar dämpningen som rak eller inte.  

 

Tanken från början var att mäta frekvenserna över 8000 Hz men eftersom kamfiltereffekten 

påverkade frekvenserna var det omöjligt att göra pålitliga mätningar. Effekten väcker flera 

intressanta frågor, som; hur kan man ändra mätningen så att fenomenet inte förekommer eller 

förekommer kamfiltereffekten i människans öra också. 

 

De starka ljudnivåerna som finns under en konsert är skadliga för liveljudstekniker 

(Tjärnström 2012). Formgjutna hörselskydd är ett stort framsteg i att skydda våra öron men 

för att det ska bli ett riktigt bra hjälpmedel inom livemusikbranchen krävs att hörselskydden 

är bekväma, pålitliga och ljudteknikern inte tvekar att använda dem. 
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5.2.3 Förslag till vidare forskning 

För att få helhetsbild på hur hörselskydden dämpar i verkligheten är det bästa att kombinera 

tekniska mätresultat med ett upplevelseresultat. Förslag till vidare forskning är att ta reda på 

hur människor uppfattar dämpningen. Vidare är det relevant att undersöka fenomenet vad som 

händer vid 8000 Hz. Går det att förändra mättekniken så att det går att mäta över 8000 Hz? 
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7 Bilagor 

7.1 Bilder tillvägagångssätt 

 
Bild 1 Gjutning 

 

 
Bild 2 Hörselskydd i örat (tvärsnitt) 
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Bild 3 Hörselskydd i örat (utifrån) 

 

 

 
Bild 4 Mätprocess 
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Bild 5 Sinustoner för varje frekvens  


