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Abstract

Syftet med denna uppsats är att utreda skillnader och likheter mellan vad vana 

musiklyssnare (ljudstudenter) och ovana musiklyssnare (fritidslyssnare) lyssnar efter 

när de hör en sånginspelning. Syftet är även att utreda hur dessa faktiskt tycker att en 

sångmikrofon bör låta för att låta bra. 

Metoden jag valde att använda mig av var ett blint lyssningstest där jag med hjälp av 

fyra olika mikrofoner spelade in två olika sångstilar vilka sedan användes som grund för

utredning. Testpersonerna fick lyssna på dessa inspelningar och sedermera beskriva vad 

de tyckte lät bra respektive dåligt med de olika mikrofonernas inspelningar. 

Då lyssningstestet var blint visste inte deltagarna om vilken mikrofon som var vilken, 

utan fick enbart beteckningarna ”Clean 1” till ”Clean 4” för första sångstilen och 

”Distorsion 1” till ”Distorsion 4” för den andra sångstilen. Efter att testet väl utförts och

alla resultat sammanställts visade det på en relativt liten skillnad i vad de två olika 

grupperna tyckte om mikrofonerna. Dock framgick det att de flesta gick på ”tydlighet” 

eller ”klarhet” som ett viktigt rekvisit när de lyssnade på mikrofonernas ljudåtergivning.

Även ifall det i de olika kategorierna av sångstilar alltid fanns en mikrofon som var 

omtyckt mest av flest personer fanns det alltid avstickare från den gruppen. 

Nyckelord: lyssningstest, mikrofoner, ljudstudenter, fritidslyssnare, kondensator, 

dynamisk
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1. Introduktion 

1.1 Inledning & Bakgrund 

Alla har säkert någon gång hamnat i en situation där de inte samtycker med en annan 

persons åsikter eller synpunkter. Detta kan leda till dispyter vilka många gånger hade 

kunnat undvikas om man bara varit mer lyhörd på sina medmänniskors åsikter. 

Inom ljudproduktionen finns det mycket som bestäms utifrån just tycke och smak och 

oftast är det teknikerns eller producentens tycke som ligger till grund för produktionen. 

Som en person med många egna åsikter, och som en person som inte underlåter att 

uttrycka dem, märker man lätt att folk ofta tenderar att stå fast vid sina egna satta tankar 

och åsikter. Speciellt i de fall där de anser sig själva som den individ med störst 

erfarenhet (oftast hamnar ljudstudenter på den listan när det kommer till ljud och 

musik). Är verkligen åsikterna hos de personerna med mest erfarenhet mer relevanta än 

andras? När det kommer till ljudinspelningar tänker jag då främst på konsumenternas 

åsikter som en motpol till teknikerna och producenterna. Det är ju ändå de som slutligen

avgör hur bra det kommer gå för en produktion då det är de som ska tycka om och köpa 

produkten. 

I slutändan, hur mycket man än tycker om sitt eget arbete, så är det ändå ett arbete och 

något man ska kunna leva på genom att sälja det vidare till andra. Därför är det viktigt 

att få medgivande och medhåll från just konsumenterna. 

Med detta i åtanke kommer jag med denna uppsats som går ut på att testa och utvärdera 

skillnader mellan vad ljudstudenter, som är vana lyssnarna, och fritidslyssnare, där 

fritidslyssnarna representerar konsumenterna och de ovana lyssnarna, har i sina tankar 

om vad som gör en bra sångmikrofon. I det fall konsumenterna vill ha det på ett visst 

sätt vore det bra för ljudteknikerna/producenterna att veta om det. 
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1.2 Syfte & Frågeställning

Syftet med denna uppsats är att ta reda på skillnader mellan hur ljudstudenter och 

fritidslyssnare (eller konsumenterna som denna grupp representerar) anser att en bra 

sångmikrofons ljud ska vara.

Frågeställningen som följer beskriver det som kommer utforskas, analyseras och 

besvaras i uppsatsen:

1. Vad anser en ljudstudent och en fritidslyssnare vara ett bra respektive dåligt 

sångmikrofonsljud för en inspelning med manlig sångare? 

2. Hur ser existerande skillnader och likheter ut mellan vana lyssnares och ovana 

lyssnares sätt att beskriva ljud?

1.3 Avgränsningar

På grund av den satta tidsramen måste vissa avgränsningar göras. Dessa avgränsningar 

lämnas för framtida forskning. För att uppsatsen ska passa in i tidsramen och för att den 

ekonomiska faktorn inte ska dra iväg, har jag valt att bara testa ett mindre antal 

mikrofoner. Jag har valt att testa ett par av de mikrofoner som enligt gemene man är 

mest relevanta i dagens läge av kondensatormikrofoner och dynamiska mikrofoner. 

Med en icke etablerad mikrofon. 

Jag har valt att enbart rikta in mig på mikrofoner för inspelning av sång i två olika 

sångstilar. Dessa stilar är beskrivna som ”clean” och ”dist” i uppsatsen. De beskrivs 

med andra namn i Complete Vocal Technique skriven av Cathrine Sadolin (2000:125) 

men har där samma attribut. Jag har valt att spela in stilarna genom enbart fyra olika 

mikrofoner, detta för att hålla mig inom tidsramen. 

1.4 Tidigare forskning

Under utvecklingen av inspelningsutrustning och tekniker så har även originalmediet 

utvecklats och utforskats. Det vill säga själva sångaren och dess röst. För att kunna testa

en sångmikrofon korrekt bör den testas under flera sångtyper för att se hur den står sig 

för just de typerna. Bara för att den fungerar för en person och den personens sångstil, 

så måste den inte fungera för en annan person med en annan typ av sångstil. 
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I The importance of onset features in listeners’ perception of vocal modes in singing 

(Eddy, 2014) skriver författarna om fyra olika sångkaraktärer: ”Neutral”, ”Curbing”, 

”Overdrive”, och ”Edge” tagna ur Complete Vocal Technique (Sadolin, 2000:125). 

Dessa går att urskilja genom att lyssna på hur det låter när någon sjunger. De beskrivs 

efter hur de låter från den neutrala sången, som beskrivs som en icke metallisk, luftig, 

mjuk till luftig stark/klar tonkaraktär medans det på andra sidan finns en kantigare 

(edge) vilken beskrivs som en fullt metallisk, aggressiv ton. Av dessa stilar används 

extremerna till testet med benämningen Clean för Neutral och Dist för Overdrive/Edge i

denna uppsats. Cathrine Sadolin demonstrerar dessa sångstilar i Youtube videon 

Cathrine Sadolin teching extreme vocal effects – distortion (Sadolin, 2007).

När det kommer till val av mikrofon under en inspelning finns det flera saker som man 

bör tänka på. Du ska inte bara tänka på vad du ska spela in, utan även under vilka 

omständigheter som inspelningen kommer ske. 

Det finns flera aspekter som bör gås igenom redan innan du införskaffar dina 

mikrofoner. Bruce Barlett nämner i Choosing the right microphone by understanding 

design tradeoffs (Barlett, 1987)  ett flertal aspekter vilka är bra att granska innan ett 

potentiellt köp av en mikrofon. Dessa aspekter är ”Low self noice”, ”High headroom”,  

”Low pickup of hum and radiofrequency interference”, ”Low pickup of mechanical 

vibration”, ” Low pickup of wind noise and pop”, ” Minimal off-axis coloration”, ”High

sensitivity”, ” Small size”, ” High directivity”, ”Ruggedness” och ”Low cost”. Även 

ifall dessa punkter är saker vilka kännetecknar en mer tacksam mikrofon har Barlett 

kommit fram till att det oftast inte är möjligt att hitta en mikrofon som följer alla dessa 

punkter. Ifall mikrofonen ska vara liten kan den kanske inte vara lika tålig. Ifall den ska 

vara billig kanske den inte låter så bra som du hade velat och så vidare. 

När det kommer till att designa en sångmikrofon finns det andra rekvisit som ofta 

tillämpas för att få en optimal inspelning. Martin Schneider nämner i The Effect of the 

Singer’s Head on Vocalist Microphones hur mikrofonen för sångare är optimerad för att

ge den teoretiskt bästa riktningskaraktären (Schneider, 2006). Detta går att uppnå 

speciellt i de fall det inte finns några hinder i vägen eller runt om som kan skapa 

diffraktion eller reflektion. Något som kan, vilket inte alltid hålls i åtanke, skapa dessa 
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reflektioner är sångarens huvud. Schneider nämner att det beroende på formen på 

huvudet kan leda till mer eller mindre effekter.  Detta testade han genom att sätta upp 

högtalare i fyra olika vinklar vända mot en mikrofon, vilken i sin tur, var vänd mot ett 

objekt som skulle indikera ett huvud. Högtalarna spelade upp ett ljud efter varandra som

mikrofonen sedan plockade upp. Efter att ljuden spelats in kunde de granska och se hur 

huvudet påverkade frekvenserna som mikrofonerna plockade upp från olika håll. 

De kom fram till att det kunde vara att föredra en ordinär kardioid framför en 

super/hyper-kardioid mikrofon beroende på vilka vinklar ljuden kom från. Under

liveinspelningar kan ens huvud leda ”spillfrekvenser” in i mikrofonen, till exempel 

ljudet från andra instrument. 

Manfred Hibbing skriver om hur det med ny ljudteknik kommer mer ackurata sätt att 

fånga ljuden, och anledningen är bättre förståelse om hur olika frekvenser påverkar 

slutresultatet i en produktion (Hibbing, 2001). Tidigare, före de mer moderna medierna 

för ljudrepresentation, kunde man inte alltid förmedla de allra högsta frekvenserna som 

vi kan uppfatta. Därför krävs det mikrofoner som kan förmedla dem korrekt. 

Genom att mäta frekvensresponsen med olika studiomikrofoner på orkestrala instrument

såg Hibbing att de ofta höll sig raka upp till just 20khz men vid högre frekvenser rullade

de av drastiskt. För att motverka detta testade han olika lösningar. Han nämner först två 

stycken vanligt använda metoder genom rent praktiskt. 

Första sättet är resonansstämning, vilket han inte tycker är det mest passande i 

studiosammanhang då det leder till en 20dB sänkning på mikrofonens upptagning. 

Det andra sättet är att minska diametern på mikrofonen. Att halvera diametern på 

omvandlaren (transducer) i mikrofonen leder även det till en extra oktav bandbredd, 

men minskar där sensitiviteten med 12dB. Med det mindre membranet som kommer 

med en mindre mikrofon får du även mer luftburet ”spill-ljud”, vilket brukar röra sig 

kring 6dB extra. Allt annat spilljud ökar dessutom runt 20dB. Hibbing skriver att man 

bara genom att ändra på själva mikrofonen akustiskt inte får något passande resultat. I 

stället är det optimala att både ändra på den akustiskt och digitalt. Använder du dig av 

digital equalisering kan du uppnå högre frekvensrespons utan att behöva minska på 

omvandlaren lika mycket och då blir mikrofonen inte lika spillkänslig.  
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I Choosing the right microphone by understanding design tradeoffs talar Bruce Bartlett 

om vad mikrofoner passar till och förklarar även varför de gör det (Bartlett, 1987). Till 

exempel, tack vare att kondensatormikrofonen har ett tunnare membran med mindre 

massa är den snabbare än vad en dynamisk mikrofon är på att uppfatta och ta upp 

transienter eller ljudvågor. Denna egenskap gör att det blir tydligare och lättare att höra 

snabba transientändringar som varje enskilt plock på gitarrsträngar till de högsta plingen

på en cymbal. Detta anser han gör den speciellt bra anpassad för just akustisk 

gitarrinspelning, inspelning av trummor (cymbaler, virvel) och inspelning av studio 

sång. Kondensatormikrofonen har ett mjukt frekvensomfång tack vare sin omvandlares 

(transducers) enkla design. Bandmikrofonen har även en mjuk karaktär med peakfri 

respons. Den är byggd ”rynkad” (corrugated) för att förhindra slitage, men den är trots 

det extra känslig och ömtålig både jämfört med kondensatormikrofonen och den 

dynamiska. I kontrast till dessa jämna mikrofoner är de mikrofoner med rörlig 

spole/magnet ofta hårdare i sin karaktär. Det finns dock även de med högre kvalité vilka

kan vara jämnare och mjukare. Tack vare den låga massan på kondensatormikrofonens 

membran får den ett mer utökat högt- frekvensomfång än bandmikrofonen. 

I The Cambridge Companion to Recorded Music förklarar Cook et al. hur det inte alltid 

ligger på mikrofonen ifall det blir en bra inspelning eller ej (Cook et al, 2009:19). 

The microphone thus has a further metonymic relationship to technology, 

one that demands perfection. The analytic dimension of recording as manifest by 

the cold, cruel ear of the microphone also exaggerates the importance of the physical

state of the performer on the day(s) of the recording. (Cook et al. 2009:19)

Ibland kan det tänkas att sångaren inte mår sitt bästa, utan kanske har en förkylning eller

annan förlust på ett av sina sinnen. I livesammanhang kanske han inte hör sig själv 

tillräckligt för att bedöma hur korrekt han sjunger. Är han är sjuk brukar det därför 

oftast belysas för publiken. Cook skriver dock att sådant inte dokumenteras under 

studioinspelningar (Cook, 2009). 
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Det finns tidigare kandidatuppsatser där man undersöker liknande ämnen som i denna 

uppsats. Några av dem är till exempel Emil Hemmings C-uppsats Hör personer ovana 

vid ljudkvalitetslyssning skillnad mellan dyra och billiga mikrofoner? där han testar ifall

personer som är ovana inom ljudkvalitetsjämförelser hör skillnad på dyra och billiga 

mikrofoner under samma användningsområde (Hemmings, 2011). Detta visade på hur, 

bara för att en mikrofon är dyrare än en annan så betyder det inte att den kommer vara 

mer omtyckt. 

Jens Andersson skriver i sin C-uppsats Billiga mikrofoner kontra dyra mikrofoner – ett 

test med ljudet som utgångspunkt om ifall vana lyssnare kan höra skillnaden på ”dyra” 

och ”billiga” mikrofoner (Andersson, 2006). Andersson menar på hur även ifall vissa 

kunde urskilja vilken mikrofon som var vilken, så var det ändå svårt för de flest att göra 

det. 

Viktor Strand testar i sin kandidatuppsats Priset är skillnaden En konstnärlig 

undersökning av mikrofoners prisskillnad kontra ljudkvalité hur priset påverkar 

ljudkvaliteten på olika mikrofoner där sedan testpersoner försökte urskilja vilka som var

dyra respektive billiga (Strand, 2016). Strands uppsats visar hur det dyrare priset inte 

bestämde att mikrofonerna låter bättre. 

1.5 Mikrofonvalet 

De mikrofoner som valts för testet i denna uppsats är ett urval av två 

kondensatormikrofoner och två stycken dynamiska mikrofoner. Majoriteten av 

mikrofonerna är välkända i ljudproduktionsbranschen och alla är anpassade för att just 

spela in och återge röst. Tack vare användningen av både dynamiska- och 

kondensatormikrofoner kommer det ge större skillnader på inspelningarna än ifall de 

var av samma typ. Tabellen under visar de olika mikrofonerna och deras aspekter. 

Mikrofoner: Riktningskarakt

äristik:

Membran: Pris:

Neumann U87 

Ai

Kondensator Kardioid, 

rundtagande, 

åtta

Stormembran  23.949 kr

Aston Spirit Kondensator Kardioid, Stormembran  3.799 kr
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rundtagande, 

åtta

Shure Sm 7B Dynamisk Kardioid Småmembran 4.399 kr 

Shure Sm 58 Dynamisk Kardioid Småmembran 1.099 kr

Tabell 1. tabell beskrivande de testade mikrofonerna

Priserna på mikrofonerna är tagna från 4sounds hemsida (hämtad 2016-12-21). 

2 Metod

2.1 Metodval

För att kunna samla in den information som behövdes för att kunna genomföra denna 

uppsats valde jag att använda mig av ett empiriskt test, ett blint lyssningstest i detta fall. 

Lyssnaren fick sedan själv jämföra skillnaderna på ljudfilerna och beskriva de positiva 

respektive negativa likheterna och skillnaderna de lyckats höra. Ljudfilerna är specifikt 

inspelade för detta sammanhang och är inte tagit från tidigare existerande forskning. 

För att reliabiliteten skulle hålla en vederhäftig nivå har Jan Bergs lyssningstestmetod 

från Ternhag och Wingstedts På tal om musikproduktion , granskats och använts till 

grund för lyssnigstesten (Berg, 2012:200). Berg tar där upp vissa faktorer vilket kan 

påverka testens resultat, förutom de faktorer forskaren varierar för testen, vilka bör 

hållas i åtanke för att på så sätt hålla reliabiliteten på en hög nivå. De faktorerna är 

lyssningsnivå, störande ljud från rummet och hörseln från lyssnarna. Förutom de 

faktorerna, vilka kan variera från lyssnare till lyssnare, bestämmer forskaren de flesta 

faktorerna (som vilka ljudfiler lyssnaren ska höra på).  

Lyssnarna fick i detta lyssningstest höra fyra olika ljudklipp med två olika sångstilar, 

var av en stil i taget (sammanlagt åtta filer). Sångstilarna var inspelad med fyra olika 

mikrofoner samtidigt. Efter det fick de deltagande lyssnarna svara på ett antal frågor om

vad de tyckte om de olika mikrofonerna, vilka som var bra och dåliga och varför.  

Lyssnarna fick svara på frågorna under intervju och där beskriva så tydligt de kunde, på 

sitt sätt, vad de tyckte om mikrofonerna. Svaren förväntades variera speciellt mellan de 

vana och ovana lyssnarna. De svarade på vilka/vilken mikrofon de tyckte lät bäst och 
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beskrev sedan vad som fick dem att tycka just det. För att få med en större demografi 

och högre reliabilitet var det viktigt att veta hur pass vana lyssnarna var när det kom till 

att lyssna kritiskt på musik. Där av kunde man utgöra skillnad mellan vana 

(ljudstudenter) och ovana (fritidslyssnare) lyssnare. 

2.2 Val av Lyssnare

I På tal om musikproduktion beskriver Jan Berg hur det är viktigt att gruppen vald för 

testen är representativa för just den gruppen man ska beskriva (Berg, 2012:203). Därför 

användes två olika grupper i detta test. Dels de vana lyssnarna, ljudstudenterna som i sin

roll kan komma att producera ljuden för en större publik. Dels de ovana lyssnarna, eller 

fritidslyssnarna, vilka är de möjliga konsumenterna av produktionen som ljudteknikerna

arbetar för att tillfredsställa. 

Deltagarna bestod av tolv personer där sex stycken var ljudstudenter och de andra sex 

var fritidslyssnare. Alla medverkande var i åldrarna tjugo till trettio år med en bred 

musiksmak i genre. De deltagande lyssnarnas smaker varierade från Metal till 

elektronisk-musik till Jazz. Åldersgruppen var anpassad för att undvika lyssnare med 

nersatt hörsel då äldre personer kan ha nedsatt hördel även om de är omedvetna om det. 

Lyssnarna blev även tillfrågade innan testen ifall de hade någon medveten hörselskada. 

Det blev på så sätt även en uppsats som var mer fokuserad på vad en samlad generation 

tycker och tänker, vilket jag tyckte kunde vara intressant. Genom att blanda flera olika 

generationer skulle man antagligen fått ett annat resultat. 

2.3 Presentation av Deltagande Lyssnare

Lyssnarnas svar kommer att delas upp och representeras person till person med först de 

vana lyssnarnas (ljudstudenternas) svar och sedan de ovana lyssnarnas 

(fritidslyssnarnas) svar. Lyssnarna kommer således att tas upp på individnivå. 

Lyssnarna kommer beskrivas som ”ljudstudent 1-6” och sedan ”fritidslyssnare 1-6”.   

Ljudstudenterna:

Ljudstudent 1
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Den första intervjuade ljudstudenten, ljudstudent 1, lyssnade på musik omkring två till 

tre timmar om dagen och ansåg sig vara en kritisk lyssnare. Ljudstudenten lyssnar 

mestadels på hip-hop. Hen ser sig som påverkbar av musik, och kan påverkas psykiskt 

på det sättet att i fall en glad låt spelas kan hen bli glad och ifall en ”taggande” låt spelas

kan hen känna sig motiverad.

Ljudstudent 2

Den andra ljudstudenten som gjorde testet, ljudstudent 2, brukar lyssna på musik runt 

två till tre timmar om dagen och har en vana av att vara kritisk kring lyssnandet på 

musik som är ny för hen. Lyssnaren anser sig däremot inte ha anledning att lyssna 

kritiskt till musik hen är familjär till då hen antingen redan varit kritisk till denna vid ett 

tidigare skede eller då musiken redan blivit accepterad eller ”godkänd”. Ljudstudent 2 

vill helst att musiken hen lyssnar på ska vara i ett lossless format som exempelvis Wav, 

men lyssnar oftast på musik via den betalda versionen av Spotify. Ljudstudent 2 kan 

använda sig av musiken för att få sig på bättre humör genom att då lyssna på glad 

musik. 

Ljudstudent 3

Ljudstudent 3 lyssnar på musik aktivt runt fem timmar om dagen, men sammanlagt 

närmare arton timmar när hen har musiken i bakgrunden. Ibland kan ljudstudent 3 

lyssna kritiskt till musiken, oftast då hen lyssnar med just det syftet i åtanke. Hen 

lyssnar mestadels på sextio-, sjuttio- och åttiotals-rock. Ljudstudent 3 kan använda 

musiken för att påverka sitt psykiska tillstånd, i vissa av de tillfällena kan hen använda 

musiken för att bli ledsen. Hen undviker glad musik. Ljudstudent 3 får mestadels sin 

musik från den betalda versionen av Spotify och är mest förtjust i att lyssna på musik i 

lossless format så som flac eller Wav, även om hen ofta inte tänker på vilken typ av 

format hon lyssnar på. 

Ljudstudent 4

Ljudstudent 4 lyssnar på musik mellan en till fyra timmar om dagen och då ofta med 

syftet att kritisera musiken för produktion. Antingen för att producera just den 

produktionen eller för att jämföra den med sin egen. Hen lyssnar på en stor bredd av 

musikgenrer, fast med Hårdrock och Metal som sin första favorit. 
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Ljudstudent 5

Ljudstudent 5 lyssnar på musik omkring tio till tolv timmar om dagen och under de 

timmar hen lyssnar aktivt så analyserar hen även musiken och lyssnar kritiskt. 

Ljudstudent 5 lyssnar mycket på 80tals Metal men gillar många andra genrer så som 

funk och orkestral musik. Under lugna stunder lyssnar hen oftast på lugn eller ”chill” 

musik, och medans hen är arg eller ledsen, mer på hårdare musik som till exempel 

Pantera. Ljudstudent 5 tänker oftast på kvalitén i låtarna hen lyssnar på (speciellt nu 

efter han börjat sin ljudproduktions utbildning). Hen gillar att införskaffa vinylskivor 

men lyssnar mestadels på musik via den betalda versionen av Spotify. 

Ljudstudent 6

Ljudstudent 6 lyssnar aktivt på musik tre gånger i veckan, närmare en timma, och 

lyssnar då kritiskt på produktionerna (hen spelar oftast hellre musik än att enbart lyssna 

på den). Hen tänker inte mycket på vilka filtyper hen lyssnar på så länge det inte 

uppenbart är en sämre kvalité på filtypen. 

Fritidslyssnarna:

Fritidslyssnare 1

Fritidslyssnare 1 lyssnar på musik någon timma varje dag, men lyssnar då inte kritiskt 

på musiken. Hen lyssnar på alla möjliga genre, men mycket på äldre rock som till 

exempel Johnny Cash. Fritidslyssnare 1 brukar välja musik beroende på sitt humör, 

vilket innebär att musiken brukar spegla humöret (när hen är glad lyssnar hen på glad 

musik och när hen är ledsen på ledsen musik). 

Fritidslyssnare 2

Fritidslyssnare 2 lyssnar på musik varje dag men lyssnar inte kritiskt. Hen lyssnar 

mestadels på mainstream eller populärmusik som till exempelvis Lana Del Ray, 

Rehanna och Anita Franklin. Hen lyssnar antingen på musik som passar humöret, eller 

så använder hen musiken för att ändra eller forma sitt humör. Fritidslyssnare 2 tar åt sig 

mestadels av sin musik från betalversionen av Spotify. 

Fritidslyssnare 3
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Fritidslyssnare 3 lyssnar på musik omkring en timma varje dag och gillar att lyssna på 

alla genrer från Disneymusik till hårdrock. Hen använder sig av musik för att komma i 

olika sinnesstämningar. När hen är ledelsen kan hen lyssna på deprimerande musik, och 

när hen är arg hårdrock.

Fritidslyssnare 4

Fritidslyssnare 4 lyssnar på musik runt tre timmar om dagen med genrer som indie pop 

och alternativ musik så som ”alt”(alternativ) rock.  Hen lyssnar ganska kritiskt på 

musiken. Den får till exempelvis inte vara för distad.  

Fritidslyssnare 5

Fritidslyssnare 5 lyssnar på musik ett par timmar om dagen och är bara medveten om 

kvalitén ifall det sprakar eller liknande på ljudspåren. Hen lyssnar på, och tycker om, 

näst intill alla genrer med Brostep, House och Metal som några exempel. Hen kan 

använda musiken för att tagga sig själv och även få sig själv att gråta när det tillfället 

passar. Hen lyssnar oftast via den betalda versionen av Spotify. 

Fritidslyssnare 6

Fritidslyssnare 6 brukar lyssna på musik mellan en halv- till en timma om dagen och 

lyssnar då inte kritiskt. Hen är allätare av musik men lyssnar mestadels på elektronisk 

musik så som Techno, House och Hardstile med mera. Hen älskar även Hiphop. 

Fritidslyssnare 6 använder sig vid vissa tillfällen av musiken för att få sig på glatt humör

då hen inte vill vara ledsen. Fritidslyssnare 6 tar mestadels till sig musiken via den 

betalda versionen av Spotify. 

2.4 Material 

2.4.1 Inspelnings- och lyssningstestsutrustning 

Ljudfilerna spelades in i och sparades som 24bits, 44.1Khz filer via Prot Tools HD, v11.

Mikrofonerna patchatdes med varsin kanaler genom samma api 3124+ mikrofon-

preamp (se bild bilaga 1).
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2.4.2 Inspelning av lyssningstestens material 

För att säkra reliabiliteten spelades alla filerna in direkt från sångaren akustiskt och ej 

genom en extern högtalare då ljudet i så fall skulle färgats av både högtalaren och 

mikrofonen som först spelade in ljudet. 

Ljudfilerna som spelades in sjöngs av en manlig sångare vid namn Jevgenij Kapustin. 

Låtarna som Kapustin framförde var Deffaults låt All is Forgiven och en låt med Haken 

vid namn The Point of  No Return. Under inspelningen av The Point of No Return 

använde han sig av en neutral röstteknik medan han på All Is Forgiven sjunger med en 

teknik som är mer distad. Detta för att testa och se ifall de olika mikrofonerna skulle 

fungera bättre till vissa specifika sångtyper.    

För att inspelningarna skulle bli så exakta som möjligt spelades alla mikrofoner, och 

dess ljudfiler, in samtidigt. Mikrofonerna ställdes upp med jämna mellanrum från 

varandras membran med ett litet mellanrum i mitten av varandra (se bilaga 1). De 

spelades även in från samma avstånd till sångaren, med samma gain-nivåer. Gain-

nivåerna ställdes efter en sinus ton där dB nivån låg på 80dB i mitten av mellanrummet 

mellan mikrofonerna med hjälp av en högtalare (se bilaga 1). Detta mättes med hjälp av 

en dB SPL mätare applikation på två separata mobiltelefoner, en Samsung Galaxy s5 

och via en HTC One M8 för att se så inte någon av dem mätte annorlunda från den 

andra (se bilaga 1). 

2.4.3 Postproduktion av ljudfilerna

Det enda som gjordes med ljudfilerna efter inspelningen var en normalisering av 

ljudstyrkorna så att inte skillnaden på volym skulle ha effekt på- eller ändra resultaten. 

Normaliseringen gjordes med Soundforge 11. 

2.5 Genomförande av lyssningstesterna 

Innan de deltagande lyssnarna fick höra på de olika ljudspåren fick de information och 

svara på ett antal frågor. 
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Först förklarades deras rättigheter, om hur de kunde avsluta testet när de ville och ifall 

det var okej att spela in intervjun för senare bruk med mera (se ”Etiska Överväganden” 

rubriken av uppsatsen). Lyssnarna fick göra testen separata fån varandra för att de inte 

skulle kunna påverka varandras svar och tycken. 

De fick svara på ifall de hade någon medveten existerande hörselskada vilken hade 

kunnat påverka hur de uppfattade sången. För att dra ner på störande utomstående ljud 

och för att alla lyssnare skulle få så lik ljudupplevelse som möjligt användes samma par 

stängda monitor-hörlurar vid namn Audio-Technica ATH-M50 under testen. De fick 

även besvara och beskriva sin lyssningsvana, hur länge och hur mycket de lyssnar på 

musik samt ifall de lyssnar kritiskt. Frågeformuläret finns i bilaga nr 2. 

Efter att de besvarat dessa initiala frågor fick de lyssna på sångaren när han sjöng ren 

eller ”clean” sång med vardera mikrofon. De fick själva ställa in den initiella 

ljudstyrkan på filerna och de fick hoppa runt mellan spåren själva för att kunna göra en 

så bra bedömning som möjligt av kvalitén. De hade ingen tidsgräns på hur länge de fick 

lyssna utan sa själva till när de var redo att besvara frågor kring ljudfilerna. 

Efter att de lyssnat klart fick de besvara frågor om vad de tyckte om de olika inspelade 

sångfilerna utan att veta vilken som var inspelad med vilken mikrofon. Detta ledde till 

en rättvis bedömning som inte kunde sammankopplas med lyssnarnas potentiella 

favoritmikrofon eller påverkats av vilken mikrofon som är dyrast med mera. 

När de besvarat frågor kring de fyra första sångfilerna fick de lyssna på samma 

mikrofoner dock i omkastad ordning där sångaren sjöng ”distat” eller med rasp i rösten. 

Efter detta fick de, precis som med de förra fyra ”clean spåren, besvara frågor om vad 

de tyckte om mikrofonerna när sångaren sjöng med ”dist” i rösten.   

2.6 Etiska överväganden 

Under lyssningstesterna samt intervjuerna för denna uppsatsen har följande 

forskningsetiska principer följts. Alla deltagande lyssnare för uppsatsen har innan testets

början fått information kring hur testet kommer gå till och vad som förväntas av dem, 

enligt informationskravet. De har blivit informerade om att de när som helst under 

testets gång kan avbryta sin medverkan enligt samtyckeskravet. Eftersom att alla 

deltagare har riktats in på och varit över femton år gamla har då samtyckeskravet följts 

efter som att de under femton år måste ha vårdnadshavares tillstånd att medverka. Alla 
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deltagare är anonyma i uppsatsen och inga av deras personuppgifter har dokumenterats 

för att ej bryta mot konfidentialitetskravet. (Vetenskapsrådet. 1990)

3. Resultat & Analys 

3.1 Sammanfattning av resultaten 

Diagrammet visar vilka mikrofoner som var mest omtyckta i Clean sång av de olika

deltagarna 
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Neumann U87 Ai Ljudstudent

Neumann U87 Ai Fritidslyssnare

Aston Spirit Ljudstudent

Aston Spirit Fritidslyssnare

Shure Sm 7B Ljudstudent

Shure Sm 7B Fritidslyssnare

Shure Sm 58 Ljudstudent

Shure Sm 58 Fritidslyssnare
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Diagrammet visar hur många av deltagarna som gillade respektive mikrofon mest av

Dist inspelningen

Gällande Aston Spirit mikrofonen med clean-sången tyckte sju av de tolv deltagarna att 

det var den bästa mikrofonen. De tre vana lyssnarna talade för hur klar och ren den var i

ljudet. De fyra ovana lyssnarna talade även de om hur den var klar, öppen, tydlig och 

fylligast av de olika mikrofonerna. De som talade emot Aston på clean-sången av de 

vana lyssnarna nämnde hur den hade tjutiga högre frekvenser och hur den kunde 

upplevas som skorrig. De ovana lyssnarna som inte ansåg Aston som sin favorit hade 

dock inget specifikt de kunde nämna om varför den inte uppskattades. 

När det kom till dist-sången med Aston mikrofonen såg det väldigt annorlunda ut. Här 

var det enbart tre stycken lyssnare som ansåg att Aston presterade bäst. Två av dessa var

vana lyssnare vilka ansåg att mikrofonen lät dyr och ”högproduktion”. Detta genom hur 

de tyckte Aston mikrofonen lät närvarande och öppen. Den ovana lyssnaren som tyckte 

om Aston mest av dist sånginspelningen tyckte att den lät ”färdig”, som att den redan 

hade postproducerats. 

Det negativa som nämndes om Aston gällande dist-sångspåren av de vana lyssnarna var 

hur den hade ”konstiga” övertoner och var billigt bright. De ovana tyckte att den var för 

diskant av på dist-sången. 

Det var endast en person som föredrog Neumann U87 Ai mikrofonen för clean-sången. 

Denna ovana lyssnaren tyckte att det var den minst skrikiga av dem. Det negativa som 

nämndes om Neumann i clean-sång  inspelningarna av de vana lyssnarna var hur den lät
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Neumann U87 Ai Fritidslyssnare

Aston Spirit Ljudstudent
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Shure Sm 58 Ljudstudent
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dovt, burkigt, för basigt och ”dull” eller tråkigt. De ovana hade inget specifikt negativt 

att nämna om Neumann mikrofonen. 

Gällande den distade sången var det även där bara en som tyckte att den var bäst. Även 

här en ovan lyssnare som ansåg den som den med behagligast diskant. Det de vana 

lyssnarna tyckte var dåligt i dist-sången var hur den lät burkigt. Av dist-spåren talade de

ovana lyssnarna om hur Neumann ”ändrade ljudet negativt” och lät allmänt konstigt. 

Shure Sm58 mikrofonen hade en van lyssnare och en ovan som tyckte om den mest med

clean-sången. Den vana tyckte att den lät klart och tydligt. Den ovana sa att den var 

kompakt och inte plockade upp negativa bakgrundsljud. Det nagativa av clean-sången 

enligt de vana lyssnarna var hur Shure Sm 58:an hade för lite botten, var för tunn och 

hade ”spykes” lyssnaren inte tyckte om. De ovana lyssnarna tyckte att den var för 

distant med sämst bas och diskant. 

Av dist-spåren var det sju stycken lyssnare som tyckte om Shure Sm58:an mest. De fyra

vana lyssnarna som gillade Sm 58:an talade om hur den var rundare och mjukare och 

passade väl till den typen av sång. De tre ovana som tyckte om den mest tycket att 

Shure Sm58an formade ljudet minst och var klarare än de andra mikrofonerna.  

Det var inget lyssnarna ansåg vara negativt med Sm 58an under dist- sången. 

När det kom till Shure Sm7bmikrofonen under clean-sången tyckte två lyssnare om den 

mest vilka båda var vana lyssnare. De talade om hur Sm7b:n var mer närvarande med 

närmare mid i frekvenserna och att den var jämn. När det kommer till det negativa som 

sagts av de vana om Sm7b:n, sas det att den hade hörbar ovälkommen distorsion. De 

ovana tyckte att den lät dov. 

Av distljudspåren var det en person som tycket som Shur Sm7b:n mest, detta en ovan 

lyssnare. Denna ovana lyssnare tyckte att mikrofonen lät positivt ”som Nickelback”.  

Det negativa som sagts om Sm7bn var hur den var skrikig enligt de vana lyssnarna. De 

ovana lyssnarna som inte gillade den tyckte att den lät dovt och konstigt. 
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3.2 Resultat av lyssningstest/intervju

Här kommer svar och åsikter från de deltagande lyssnarna att redovisas på individnivå 

med samma beteckning de hade under deras presentation under uppsatsdelen 

”Presentation av Lyssnare” med ljudstudenterna först och sedan fritidslyssnarna. Först 

redovisas vad de tyckte om ljudspåren där sångaren sjöng rent, vilket kommer skrivas 

som ”clean” och sedan spåren där sångaren sjöng med rasp i rösten vilken kommer 

skrivas som ”dist”.

Ljudstudenterna:

Ljudstudent 1

Även om ljudstudent 1 ansåg sig lyssna kritiskt på musik hade hen inte så stor tanke på 

vilken typ av filformat hen lyssnade på ifall det inte uppenbart var av en lägre kvalité. 

Oftast använde hen sig av den betalda versionen av Spotify för att ta till sig musik.

Av Clean-ljudklippen i det blinda lyssningstestet tyckte den första ljudstudenten att 

Shure Sm7b-mikrofonen lät bäst. Hen tyckte att den hade en mjukare high-end och en 

närmare mid i frekvensspektrumet än de andra, vilket fick den att kännas mer 

närvarande enligt ljusstudenten. 

Det ljudstudenten ansåg var sämre med de andra mikrofonerna var först hur Aston 

Spirit-mikrofonen hade ett tjutigt highend men annars/ändå framstod som en dyr 

mikron. Neumann U87 Ai mikrofonen tyckte ljudstudenten lät negativt dovt och burkig.

Sist tyckte hen att Shure Sm57 mikrofonen hade för lite botten och därför lät tunn. Dock

tyckte hen att den mikrofonen hade kunnat passa bäst i en mix oproseserad då den var 

tightast.   

Av ljudfilerna där sångaren sjöng distat tyckte ljudstudent 1 om Aston Spirit-

mikrofonen mest. Hen tyckte att Aston-mikrofonen lät dyrast och mest ”högproduktion”

av de olika mikrofonerna då den var mer närvarande i sin highend och lät öppen. 

Ljudstudent 1 tyckte även här att Neumann U87 Ai mikrofonen lät burkigt och där av 

sämst av de olika mikrofonerna. Hen tyckte dock att Shure Sm58 hade passat bäst i mix 

för den genren, vilken han beskrev som hårdrock, då den var minst tjutig. 
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Ljudstudent 2

Av clean-ljudfilerna lyckte ljudstudent 2 att Aston Spirit mikrofonen lät bäst. Den lät 

renast, hade bäst låga frekvenser och mellan-frekvenser. Neumann U87 Ai-mikrofonen 

lät för basigt. Ljudstudent 2 tyckte att Aston-mikrofonen lät dyrast och mest 

”högkvalité” medans Neumann lät som den billigaste med sämst kvalitet. Förutom det 

tyckte hen att Shure Sm58-mikrofonen var den som lät dyrast efter Aston då den lät 

jämnast i frekvenserna. 

Av dist -ofonen lät bäst. Dock hade hen svårt att höra någon specifik skillnad mellan 

dem. Aston Spirit-mikrofonen tyckte hen inte passade för den typen av sång och röst, 

den var för diskant i denna situation. Ljudstudent 2 tycket dock att Aston-mikrofonen 

lät dyrast tack vare att den lät ”jäkligt klar”. 

Ljudstudent 3

Av clean ljudfilerna tyckte ljudstudent 3 att Aston Spirit och Neumann U87 Ai 

mikrofonerna lät bäst då de var fylligast. På Shure Sm7b spåret kunde hen höra 

distorsion hen inte uppskattade. Shure Sm58an var för diskant. Neumann mikrofonen 

ansåg ljudstudent 3 lät dyrast. 

Ljudstudent 3 tyckte att Shure Sm58-mikrofonen lät bäst av dist-spåren. Hen tyckte att 

Sm58:an lät rundare och mjukare än de andra. Shure Sm7b och Aston Spirit var de som 

ljudstudent 3 tyckte minst om. Shure Sm7b:n var skrikig i hens öron och Aston hade 

övertoner i frekvenserna som stack ut ”konstigt”. 

Ljudstudent 4

Av clean-spåren tycket ljudstudent 4 att Shure Sm7b-mikrofonen lät bäst med Neumann

U87 Ai-mikrofonen som den näst bästa. Ljudstudent 4 tyckte att Neumann mikrofonen 

lät ”dull” eller tråkig men ändå jämnast, medans Aston Spirit och Shure Sm58:an hade 

”spikes” i frekvenserna som drog iväg. 

Av dist spåren tyckte ljudstudent 4 att Shure Sm58:an lät bäst. Han tycket att Aston 

Spirit lät billigt bright. Hen var inte förtjust i rumsljudet på någon av mikrofonerna av 

dist-spåren. 
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Ljudstudent 5

Ljudstudent 5 gillade Aston Spirit-mikrofonen mest av clean-spåren. Aston-mikrofonen 

ansågs vara fylligast med mest behagligt frekvensspektrum medans Neumann U87 Ai 

och Shure Sm7b var burkiga. Shure Sm58:an var den som studenten ansåg vara sämst. 

Neumann-mikrofonen ansågs låta dyrast. 

Av dist spåren tyckte ljudstudent 5 om Shure Sm58:an mest då den var mest 

närvarande, den hade mest ”pressence”. Aston Spirit lät sämst då den ansågs sakna 

botten. Hen tyckte även att Shure Sm58:an lät dyrast tack vare sin närvaro, ”det lät som 

att man var där”.  

Ljudstudent 6

Ljudstudent 6 tyckte att Shure Sm58:an lät bäst av clean sången, den lät klarare än de 

andra. Hen uppmärksammade ett ”mörker” som låg över de andra mikrofonerna. Den 

hen gillad mest efter Sm58:an var Shure Sm7b:n vilken lät jämnt. Ljudstudent 6 ansåg 

dock att Sm58:an var mycket öppnare och mer detaljrik. Aston Spirit-mikrofonen lät 

”skorrig” enligt ljudstudent 6.   

Av dist spåren tycket ljudstudent 6 om Aston Spirit-mikrofonen mest, då den lät 

öppnast av de fyra. Hen hade använt sig av Aston-mikrofonen i mix då hen anade mest 

möjligheter med den tack vare att den plockade upp mycket, i många frekvenser, så pass

klart. 

Fritidslyssnarna:

Fritidslyssnare 1

Av clean sång spåren tyckte fritidslyssnare 1 om Aston-mikrofonen mest då hen tyckte 

att den lät klarast och öppnast av de olika. 

Av dist spåren hade fritidslyssnare 1 svårt att höra skillnad på de olika mikrofonerna 

men sa att Shure-sm58:an möjligtvis lät bättre än de andra. 
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Fritidslyssnare 2

När hen lyssnade på clean spåren tyckte fritidslyssnare 2 att Shure Sm58:an och Shure 

Sm7b:n lät bäst, men att 58:an var något bättre. Den ansågs även låta dyrast. Hen tyckte 

att sången lät mer kompakt, mycket av ”bakgrundsbruset” försvann på så sätt. 

Av dist spåren tyckte fritidslyssnare 2 att Shure Sm58:an lät bäst då den formade ljudet 

minst, medans till exempel Neumann-mikrofonen lät som om den formade ljudet 

negativt. 

Fritidslyssnare 3

Fritidslyssnare 3 tyckte att Aston Spirit lät bäst av clean-sångspåren. Hen tyckte att den 

var den tydligaste av mikrofonerna. De andra mikrofonerna hade mer framstående 

smack ljud vilket fritidslyssnare 3 inte tycket om. 

Av dist spåren gillade fritidslyssnare 3 Aston-mikrofonen mest då det lät som att den 

redan var-, och således inte behövde, post produceras. 

Fritidslyssnare 4

Av clean-ljudspåren gillade fritidslyssnare 4 Aston Spirit-mikrofonen mest. Aston 

mikrofonen framhävde rösten bäst och lät på det sättet som något hen hade velat lyssnat 

på. De tre andra mikrofonerna lät mer hoptryckta på ett negativt vis. Aston-mikrofonen 

var även den som ansågs låta dyrast.  

Fritidslyssnare 4 tyckte att Shure Sm7b:n lät bäst under dist-sångspåren. Hen tyckte att 

den påminde om bandet Nickelbacks sound. 

Fritidslyssnare 5

Fritidslyssnare 5 gillade trean mest av clean-ljudspåren då den var mindre skrikig. Hen 

tyckte att Shure Sm7b:n var den mest negativt dova mikrofonen. 

Av dist spåren tycke hen att Shure Sm58:an lät bäst. Hen tycket att den lät klarare än de 

andra. Shure Sm7b:n lät dov och ”konstig” tyckte hen, även Neumann U87 Ai-

mikrofonen lät ”konstig”. 
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Fritidslyssnare 6

Av cleansång ljudspåren gillade fritidslyssnare 6 Aston Spirit och Neumann U87 Ai-

mikrofonerna mest. Dock var Aston-mikrofonen något mer omtyckt tack vare sin 

fyllighet. Shure Sm58:an tycktes vara avskalad, tom, och väldigt distant. Den hade även

minst bas och mest diskant. 

Av dist ljudspåren tyckte fritidslyssnare 6 att Neumann U87 Ai-mikrofonen lät bäst då 

den var behagligast i diskanten. Hen tyckte att Aston Spirit-mikrofonen var för diskant. 

3.3 Analys av resultaten

De vana lyssnarna talade om hur en mikrofon de tycker om är i sitt ljud ren, fyllig, klar 

och mjuk medans de ovana liknande nämner hur de gillar när en mikrofon är öppen, 

tydlig, fyllig och klar.  De ovana lyssnarna kunde tala om hur mikrofoner formade 

ljudet dåligt vilket för de vana lyssnarna sågs som den mikrofonens karaktär och 

beskrev oftare vad i karaktären som de inte tyckte om, att den var för basig, burkig eller 

liknande. Neumannmikrofonen vilken är en väl etablerad mikrofon i studiobranshen var

en som inte uppskattades i sin karaktär. Detta beror troligen på att det är en nyare 

variant på originalet, som har en gammal ljudbild den försöker återskapa, i jämförelse 

med Aston Spirit vilken har ett väldigt modernt låtande ljud. 

De vana lyssnarna använde sig också av en mer precis terminologi vilken de ovana 

lyssnarna (antagligen) inte var medvetna om eller bara inte kom fram till att använda sig

av under lyssningstestet. De vana lyssnarna kunde tala om ”spykes” i frekvenserna när 

de märkte något som stack ut i ljudet vid vissa tillfällen medans de ovana istället 

beskrev det som konstigt.  

De vana lyssnarna hade också lättare att placera mikrofonen i sammanhang där de hade 

tyckt att de passat bättre i. Det talades om hur Sm58an var en passande mikrofon för 

rockigare sångstilar enligt de vana medans en ovan kunde anmärka på hur den kändes 

igen från ett band hen tyckte om, Nickelback. Sm58an är en mikrofon som är gjord för 

att klara av stökiga livesammanhang utan att plocka upp ljud från annat än det den för 

det tillfället är till för, oftast sång. Detta leder till att den inte är lika känslig för starkare 

ljud som i dist-sången medan de andra mikrofonerna kanske hade passat bättre med 

justeringar, möjligen i distansen från vart sångaren sjöng. Bruce Barlett nämner i 
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Choosing the right microphone by understanding design tradeoffs att enligt honom så 

ska en studiomikrofon ha ”High sensitivity” vilket Sm58:an inte har lika mycket av som

de andra (Barlett, 1987). Dock arbetade det i dess fördel i den starkare dist- 

sångsignalen där de känsligare mikrofonerna istället potentiellt kunde ge distorsion på 

spåren istället. Då mikrofonerna hade samma gain styrka under både clean- och dist- 

inspelningen hjälpte styrkan på de olika stilarna påverka hur mikrofonerna lät. 

Det var inte bara Sm58an som beskrevs som en mikrofon med ett familjärt ljud utan det 

gjorde även Sm7bn då en av de vana lyssnarna själv äger en sådan och ansåg sig vara 

van vid hur den låter. Detta påverkade inte resultatet tack vare att det var ett blindtest, 

men hade det inte varit ett sådant test hade lyssnaren troligen inte talat illa om Sm7bn 

och talat så gott om Neumann U87 Ai:n (en slutsats jag kom fram till då lyssnaren även 

tidigare nämnt hur det är en mikrofon hen inte är förtjust i). 

De ovana lyssnarna talade även om hur mikrofonerna lät bättre när de inte formades av 

rummet. Just hur rummet påverkar ljudet är något Martin Schneider talar om i The 

Effect of the Singer’s Head on Vocalist Microphones (Schneider, 2006). Rummet kan 

leda till att mikrofonerna får en helt annan karaktär än vad man kanske är ute efter. 

Sm58an som inte är lika känslig tar inte upp rummet lika mycket som en stormembrans 

mikrofon gör, vilket uppmärksammades av de ovana lyssnarna. Det var dock något de 

hade svårt att beskriva. 

4.  Slutsats & Diskussion 

Frågeställning. 1: Vad anser en ljudstudent och en fritidslyssnare vara ett bra 

respektive dåligt sångmikrofonsljud för en inspelning med manlig sångare? 

Det olika deltagarna ansåg att ett bra ljud skulle vara rent och klart på det sättet att 

frekvenserna skulle vara jämna och att det inte skulle vara ovälkommen distorsion eller 

liknande störningar på ljudet (oberoende på ifall det kom från mikrofonen, omgivningen

eller sångaren). Ljudet skulle vara öppet och fokuserat på sången, bakgrunden skulle 

inte vara i fokus. Ljudet skulle även vara mjukt
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Vad de deltagande lyssnarna ansåg vara dåligt ljud (förutom motsatserna till vad de 

tyckte var bra) var till exempel dovt och ”tråkigt” ljud som när mikrofonerna ansågs 

sakna både diskant eller bas. Ljudet skulle inte heller vara för diskant eller för basigt då 

det kunde anses och förklaras som tunt eller burkigt. 

Frågeställning. 2: Hur ser existerande skillnader och likheter ut mellan vana lyssnares 

och ovana lyssnares sätt att beskriva ljud?

Skillnaderna mellan de vana och ovana lyssnarnas sätt att beskriva låg oftast i 

terminologin då de kunde beskriva ett ljud med olika ord men ända ha samma mening 

för beskrivningen. En van lyssnare kunde använde sig av ord som karaktär medans en 

ovan beskrev det som att mikrofonen ”formade” ljudet på ett visst sett. De deltagande 

lyssnaran använde beskrivningar som basigt och diskant vid liknande tillfällen. Sedan 

kunde de ovana även använde sig av ord so tunn när de beskrev avsaknad av bas samt 

fylligt när de talade om en mikrofon de gillade, istället för att till exempel beskriva vilka

frekvenser de tyckte om och ej. De vana lyssnarna talade mer om ”highs” och ”lows” 

för frekvenserna de uppmärksammade, de använde även ord som spykes för toner som 

stack ut. 

Man kan alltså dra slutsatsen att, trotts att det finns skillnader i hur vana och ovana 

lyssnare preciserar och benämner olika kvalitéer, så har de i grunden ofta en likvärdig 

syn på vad ett bra ljud ska vara. Det är såklart lättare för en van ljudstudent att komma 

på termer och benämningar som passar in vid beskrivningen av ett visst ljud då de är 

mer vana vid att använda dessa.  Oftast är konsumenterna inte lika kritiska, lika ofta, när

de lyssnar på musik som en student eller producent är. Det faktum att åsikterna ändå går

åt samma håll talar för att i alla fall dessa ljudstudenter har ett bra utgångsläge när det 

kommer till att producera musik som konsumenterna i slutändan kommer vilja 

konsumera.
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 Bilden visar hur mikrofonerna ställdes upp för inspelning 

      bilden visar vart högtalaren stod och spelade upp sinus tonen för att ställa Gain styrkan 
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visar den api pre-amp (den övre av de två) som användes under inspelning av sång. 

Lodräta Bilden visar vart vi mätte SPL signalen på mikrofonerna medans den vågräta visar högtalaren 

som spelade upp sinustonen 
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Bilden visar signal styrkan på de olika mikrofonerna efter sinustonen 

Bilden visar den deltagande sångaren Jevgenij Kapustin inför inspelning

Bilaga 2 -  Frågeformulär för lyssningstest och intervju
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Frågor:

Medveten hörselskada?

  

Studerar/har du studerat musik/ljudproduktion? 

 

Hur ofta lyssnar du på musik (lyssningsvana)?

Lyssnar du kritiskt, i så fall på vilket sätt? på vilken hårdvara? 

Vilken typ av musik lyssnar du på (genre), beror det på hur du mår? 

 

Hur påverkas du av musik(positivt/negativt, vad har du för känslor till musik, 

vilka känslor känner du? 

Hur mycket tänker du på ljudets kvalitet? 

Vad föredrar du för ljud format (filtyp)? 

Vilken mikrofon gillade du mest/vilken är objektivt bäst?  

Var det något du kan anmärka i ljudet vilket fick dig att tycka så (kom med hjälp, 

frekvensspektrum)?

Vilken mikrofon tror du hade passat bäst i en mix?
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Vilken tror ni var (lät dyrast) dyrast?

Hade du valt/svarat samma ifall du vetat om vilka mikrofoner det var från 

början? Ifall du var tvungen att välja en av de mikrofonerna utan att lyssna på 

den innan, hade du valt samma du gjorde nu? 

Hade du använt dig av den micken du tyckte var bäst i senare sammanhang eller 

skulle du valt en du anser vara bättre?

Vad anser du vara det viktigaste med en sång mikrofon? 
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