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Abstract 

Denna studie har haft för avsikt att ge djupare förståelse kring hur elektroakustisk musik 

kan komponeras och mixas för att upplevas tredimensionell över hörlurar med hjälp av 

binaural teknik. Syftet konkretiserades till forskningsfrågan: Hur kan ett 

elektroakustiskt verk designas för att uppnå omslutande spatiala egenskaper vid binaural 

uppspelning i hörlurar? För att svara på forskningsfrågan tillämpades metoden 

forskning genom design ihop med lyssningstest och kvalitativa intervjuer. Utifrån 

förstudier designades ett verk med hjälp diverse tekniker så som binaurala plugins och 

Ambisonic inuti Ableton Live. Resultaten indikerar att binauralt ljud överlag fungerar 

för att skapa en omslutande upplevelse av ett elektroakustiskt verk för hörlurar. 

Respondenterna har pekat på partier där flera ljudkällor används samtidigt och där de 

haft mycket tredimensionell rörelse, samt tagit upp stora delar av frekvensspektrumet 

som mest omslutande. Ensamma ljudkällor med symmetriska rörelsemönster har 

upplevts som mindre omslutande. Studien bidrar med djupare förståelse för hur 

kompositörer kan närma sig användning av binauralt ljud i skapandet av immersivt 

musikaliskt material. 
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Inledning 

Elektroakustisk musik har en lång historia av att realiseras i någon form av surroundljud, i allt 

från kvadrofoniskt ljud till system med uppemot 100 högtalare. I mina ögon verkar fokus för 

den spatialt rika musiken ofta ligga vid mer eller mindre storskaliga liveupplevelser, inget fel 

med det. Mitt personliga intresse för musik graviterar dock oftare emot den personliga 

upplevelsen, hur musik kan addera känslor och stämningar till ens vardag. Jag har under en 

tioårsperiod rört mig från att vara nybörjare till att bli nybörjare igen inom flera olika områden 

av den elektroniska musiken. Trots att många olika aspekter av den intresserar mig så landar 

jag oftast i ljudlandskap och atmosfärer som det grundläggande i mitt skapande. De mentala 

resor som musikaliska verk kan åstadkomma vill jag utforska djupare, och då den binaurala 

tekniken fortfarande är relativt outnyttjad, trots att majoriteten av lyssning idag generellt sker 

genom hörlurar 1 ser jag tekniken i sig som en intressant väg att vandra vidare på 

skapandemässigt när det kommer till den spatiala upplevelsen av elektroakustisk musik. 

 

  

 

1 Rumsey, F. (2014:798). Spatial Audio: Binaural challenges.  
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Syfte 

Syftet med studien är att ge djupare förståelse för hur elektroakustisk musik kan komponeras 

och mixas för att upplevas tredimensionell över hörlurar med hjälp av binaural teknik. 

Avsikten är att forma ett relevant kunskapsbidrag, ur både teknisk och konstnärlig synvinkel 

för forskningsfältet kring immersivt ljud. 

Forskningsfråga 

För att konkretisera syftet och underlätta värdering har följande forskningsfråga formulerats: 

Hur kan ett elektroakustiskt verk designas för att uppnå omslutande spatiala egenskaper vid 

binaural uppspelning i hörlurar? 

Avgränsningar 

Då binaurala tekniker på pappret möjliggör placering av ljudkällor 360° runt om lyssnaren 

som inte är möjliga med stereoteknik så har denna studie avgränsats till att främst behandla 

den spatiala egenskapen omslutenhet. Övriga egenskaper så som bredd, djup och uppslukande 

har ansetts bli en naturlig del av resultatet, men omslutenhet har jag bedömt som den mest 

tydliga i relation till upplevelsen av ljud i 360°.   

 

Begrepp 

Binauralt ljud: 

Binauralt ljud simulerar hur vi människor uppfattar ljud i vår omgivning till skillnad från 

vanligt stereoljud. Tekniken utnyttjar hur vår hörsel fungerar för att möjliggöra en 

tredimensionell ljudupplevelse på två kanaler.2 Detta kan uppnås vid inspelning med 

binaurala mikrofontekniker eller vid efterbearbetning. Det sistnämnda är vad som har 

applicerats i denna uppsats med hjälp av plugins i en DAW.  

 

Design: 

Ordet design används genomgående i denna uppsats som ett samlat begrepp för att beskriva 

den sammanvävda skapandeprocessen av ett elektroakustiskt verk som bland annat kan 

 

2 Roginska, A. (2018:170) Binaural Audio Through Headphones. New York: Routledge 
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innefatta inspelning, komposition samt vidare manipulering och mixning. 

 

Elektroakustisk musik: 

En bred och inte helt oproblematisk genrebenämning och för den delen akademiskt ämne som 

kan ses som ett paraply för en rad olika stilar av elektronisk musik, som tenderar att luta åt 

hållet konstmusik.3 Enligt NE kan genren innehålla allt från experimentella ljudskapelser till 

popmusik av hobbykaraktär, som både kan vara helt elektroniska eller byggd på traditionella 

instrument som kompletteras med elektronisk bearbetning, men däremot utesluts ren 

förstärkning, inspelning o.s.v. i definitionen.4 Beskrivningen visar begreppets tvetydighet, 

speciellt i ljuset av nutida musikproduktion där de flesta genrer kan rymmas under detta 

paraply. Experimentella ljudskapelser med vikt åt elektroniska ljudlandskap är relativt 

beskrivande av vad denna uppsats behandlar musikmässigt. 

 

Spatiala egenskaper: 

Termen spatiala egenskaper är direktöversatt av mig från engelskans spatial quality som Berg 

och Rumsey beskriver som den tredimensionella naturen av ljudkällor och deras miljöer.5 

Termen innehåller både dimensionella och immersiva attribut vilka beskrivs i nästkommande 

kapitel.. 

 

Omslutenhet: 

Det immersiva attribut som är denna uppsats huvudfokus. Översatt av mig från engelskans 

envelopment beskriver begreppet ljuds möjlighet att kunna komma från alla riktningar i 360° 

runt om en lyssnare. 

 

Uppslukande: 

Ytterligare ett immersivt attribut, översatt av mig från engelskans engulfment som rör de 

höjdmässigt immersiva aspekterna, att vara uppslukad av eller att ”rummet” är mer eller 

mindre uppfyllt av ljud. 

 

3 Hugill, A. (2016:05). On Style in Electroacoustic Music. Organised Sound 21. Cambridge University 

Press. 

4 Elektroakustisk musik (i.d). I Nationalencyklopedin. 

5 Berg, J. Rumsey, F. (2003:03). Systematic Evaluation of Percived Spatial Quality.University of 

Surrey. 
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Tidigare forskning & teori 

Då tidigare forskning både används för att ge en översikt samt som teori i denna uppsats är 

avsnitten sammansatta till ett. Avsnittet struktureras utefter separata teman som har ansetts 

relevanta. Urvalet har utgått från relevans i förhållande till studies syfte och internationell 

forskning dominerar kommande sidor, även om svenske Jan Berg förekommer. 

Metodlitteraturen i nästkommande kapitel är av omvänd fördelning för att till viss del väga 

upp för avsaknaden av svensk forskning i detta. 

 

Som utgångspunkt vill jag presentera de avslutande tankarna i boken Immersive Sound där 

Leonard Brett påpekar att vi ständigt är i frontlinjen av nästa generations verktyg för 

immersivt ljud och att vi därför har möjligheterna att både bryta och sätta reglerna.6 Denna 

uppsats kan förhoppningsvis dra ett litet strå till den stacken. Brett menar dock att de jobb 

som görs inom fältet för immersivt ljud fortfarande är grundat i alla de kunskaper som gör att 

en framgångsrikt kan producera innehåll för mono, stereo och traditionella surroundtekniker. 

Bland dessa kunskaper nämns: omtanke för detaljer, att ta hänsyn till känsligheten rörande 

ljudkällors klangfärg och ha ett ordentligt förhållningsätt till dynamiskt omfång.7 Något som 

även nämns är vikten av reverb, speciellt för stora surroundsystem, han pekar på att alla 

realistiska presentationer av ljud i tre dimensioner även behöver likvärdigt realistisk ambiens 

för att förstärka och expandera det torra ljudet.8 Rumslighet och reverb behandlas senare i 

detta avsnitt, så även realism i förhållande till ljud i elektroakustisk musik. 

 

Elektroakustisk musik 

Som beskrivet under begrepp är termen tvetydig i nutida kontext och öppnas ofta upp för att 

innehålla mer beatorienterade musikstilar som Glitch, Electronica och andra stilar av 

dansmusik. Aphex Twin, Autechre och The Chemical Brothers har används som exempel på 

akter som använder elektroakustiska inslag i sin musik.9 Sett ur en mer traditionell synvinkel 

så syftar begreppet i denna uppsats främst till vad som på engelska ofta benämns som 

 

6 Brett, L. (2017:651). Applications of Extended Multichannel Techniques. New York: Routledge 

7 Ibid. 

8 Ibid. 

9 Hugill, A. (2016:07). 
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acousmatic music, musik som på ett eller annat sätt kräver högtalare för att realiseras.10 

Begreppet har en lång tradition och kan kopplas till 40- och 50-talets Paris och Pierre 

Schaffers term musique concréte, där banspelaren blev ett instrument med omvärlden som 

ljudkälla, eller som ett instrument i sig.11 James Andean hänvisar till Schaeffer:s idé om 

reducerad lyssning som en central del, där grunden är att källan till ljudet ska ignoreras och 

istället bör lyssningsfokus ligga på ljudets egenskaper i sig, dess interna rytmer, klangfärger, 

textur och eventuella melodiska inslag.12 Andean illustrerar det vidare genom exemplet; om 

det regnar ute, då hör vi troligtvis inte direkt alla de vackra rytmiska mönster som regn mot 

asfalt kan innebära, vi hör bara det signifikanta, att det regnar. Han menar att den gömda 

musikaliska potentialen kommer fram först när vi medvetet väljer att tänka bort det 

signifikanta och omformulerar tanken om ljudet till dess egen ljudande karaktär.13 Vidare 

pekar Andean dock på att hur fokuserad en kompositör än är på ljuden som ljuden i sig så 

kommer en lyssnare, hur fokuserad den än är på ljuden i sig, ofrivilligt eller inte, att instinktivt 

relatera ett ljud till en källa.14  

 

Binauralt ljud och vår spatiala uppfattning 

Vår spatiala perception relaterar till vår förmåga att kunna lokalisera individuella ljudkällor i 

en 3D-miljö, även när miljön är fylld med flera simultana ljudkällor.15 Begualt m.fl förklarar 

utifrån Yost och Dye’s tidigare studier att den spatiala perceptionen inte på direkten kopplas 

till det sensoriska systemet i vårt hörselsystem utan att spatiala platser är uppskattade genom 

integration av neuralt binaurala egenskaper och frekvensbunden filtrering av ytterörat.16 

Interaural time differences (ITD) och interaural intensity differences (IID) härstammar från 

Lord Rayleigh’s duplexteori som två avgörande binaurala faktorer till hur vi lokaliserar ljud i 

 

10 Hope, C. & James, S. (2013:77). 2D and 3D Timbral Spatilasation: Spatial motion, Immersiveness, 

and Notions of Space.  

11 Andean, J. (2011:06). Musical and Narrative Qualities in Acousmatic Music.  

12 Ibid. 

13 Ibid. 

14 Ibid. (2011:08). 

15 Begault, D.R. Godfroy-Cooper, M. Wenzel, E.M. (2018:38). Perception of Spatial Sound. New York: 

Routledge. 

16 Ibid. 
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det horisontella planet.17 ITDs visar att ljud placerade till en viss sida kommer till det närmsta 

örat snabbare och IIDs att ljudet upplevs starkare i det öra närmre ljudkällan på grund av att 

huvudet skuggar det andra. Även visuell information, huvudrörelser och fasrelaterade 

egenskaper har sin del i vår spatiala perception av ljud, för en djupare bild av fenomenen 

hänvisar jag till författarna.18 Ytterörats utformning och den riktningskänsliga filtrering som 

sker när ett ljud träffar det ihop med kroppslig utformning av axlarna och bålen är ytterligare 

en viktig aspekt i vår uppfattning, speciellt när det kommer till att bestämma elevation.19 De 

mänskliga faktorer som bidrar till hur vi uppfattar ljud spatialt samlas under begreppet head-

related transfers functions, förkortat HRTFs. Det är just dessa som på ett eller annat sätt 

simuleras för att uppnå binauralt ljud. Anaglypth är ett exempel på en plugin som kan 

användas i en DAW för sådan simulation, den beskrivs som en binaural ljudmotor och är 

även en del i fortsatt forskning på området kring perceptuella och tekniska möjligher med 

binaural rendrering.20  

 

Rumsey påvisar att om binauralt ljud görs på goda vis så kan upplevelsen av tredimensionell 

realism vara häpnadsväckande, men han menar att appliceringen i praktiken ofta är långt ifrån 

ideal och att resultaten ofta bara blir delvis övertygande.21 Han fortsätter med att belysa 

faktumet att inga två huvuden är likadana, vi har alla olika huvudstorlekar, former på 

överkroppen och inte minst olika utformningar av ytterörat som påverkar vår uppfattning, 

dock är vi inte så olika att uppgiften med att uppnå övertygande binauralt ljud blir omöjlig.22 

Det ideala scenariot är för närvarande att använda personligt uppmätta HRTF-profiler men i 

avsaknad av en sådan profil menar lyckligtvis Rumsey att det finns viss bevisning på att bra 

spatiala egenskaper går att uppnå även med generella HRTFs.23   

 

Då denna uppsats rör statiskt binaural lyssning där headtracking eller annat sätt att simulera 

 

17 Begault, D.R. Godfroy-Cooper, M. Wenzel, E.M. (2018:39). 

18 Ibid. (2018:42). 

19 Ibid. (2018:51). 

20 Katz, B.F.G. Porier-Quinot, D. (2018:01). The Anaglyph binaural audio engine. Sorbonne Université 

21 Rumsey, F. (2011:672). Whose head is it anyway? Otimizing binaural audio. 

22 Ibid. 

23 Rumsey, F. (2011:677). 
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huvudrörelser inte används och lyssningspositionen fixeras under komposition så bör två 

fenomen nämnas. Så kallad front-back förväxling, alltså att ljudkällor som är placerade 

framför lyssnaren uppfattas komma bakifrån eller vice versa är den ena och IHL är den andra. 

Det sistnämnda står för inside-the-head locatedness, alltså att ljudkällorna uppfattas ljuda 

inuti huvudet och inte runt om som i naturen. 24 Roginska menar att ljudet kan upplevas röra 

sig på en axel inuti huvudet mellan vänster och höger öra kallat lateralization. 25 Hon menar 

också att hur bra kvalité det än är på hörlurarna så bidrar de med en viss karaktär, och även 

sättet det sitter på huvudet kan i sig introducera en karaktäristisk som kan bidra till IHL. Att 

försöka minimera denna färgning har visat sig ge bättre externalisering när icke individuella 

HRTFs används.26  

 

Ljudkällors tredimensionella position bestäms och förklaras ofta utifrån ett koordinatsystem 

innehållande azimut, elevation och distans. Om en lyssnare är riktad rakt fram benämns det 0° 

azimut och 0° elevation. Azimut till höger är positiva, vänster negativa och bakåt benämns 

som 180°. Elevation är positiv uppåt och negativ nedåt utifrån lyssnaren. Distans räknas som 

radien som projiceras utefter vektorn som formas av azimut och elevationen.27 Bildexemplet 

nedan är tänkt att ge en överblick och förståelse för hur ljudkällor teoretiskt sett kan placeras 

sfäriskt runt om lyssnaren. 

 

 

Figur från wikipedia, ger en bild hur elevation och azimut hänger ihop sett från horisonten.28 

 

 

24 Roginska, A. (2018:197). 

25 Ibid. (2018:201) 

26 Ibid. (2018:225) 

27 Begault, D.R. Godfrey-Cooper, M. Wenzel, E.M. (2018:39). 

28 Azimuth (i.d). I Wikipedia. 
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Spatiala egenskaper 

Som beskrivet inledningsvis så rör begreppet den tredimensionella naturen av ljudkällor och 

deras miljöer, Berg och Rumsey menar vidare att det innefattar de perceptuella sensationerna 

som rör riktning, storlek, djup och bredd hos en ljudkälla, i grupper av ljudkällor och i 

akustiska omgivningar. 29 Begreppet är en grupp av fyra i en föreslagen modell för att 

beskriva upplevd ljudkvalité ihop med de resterande; timbral quality, technical quality och 

miscellaneous quality.30 För denna uppsats syfte bedöms de spatiala som det centrala, även 

om övriga ljudegenskaper oundvikligen är en del av resultatet. Berg och Rumsey’s studie 

resulterade i en rad attribut som kan användas för att utvärdera rumsliga egenskaper, de 

poängterar dock att attributen inte automatiskt är applicerbara på nya kontexter och pekar 

specifikt då på artificiella miljöer och binaurala inspelningar. I deras studie testades vissa 

naturligt inspelade ljud i efterklangsrika miljöer genom ett ITU-R 775 

surroundhögtalarsystem.31 Attributen verkar i viss mån och form ha levt vidare och hittat sin 

plats i beskrivning av spatiala aspekter i olika ljudmiljöer. Stuart James och Dr. Cat Hope 

refererar i artikeln 2D and 3D Timbral Spatialization till spatiala attribut för elektroakustisk 

musik som bl.a hämtats från Rumsey 32 och de delar upp dem i (1) dimensionella attribut: 

• Bredd (width) 

• Djup (depth) 

• Höjd (height) 

• Distans (distance) 

• Riktning (direction) 

och (2) immersiva attribut: 

• Omslutenhet (envelopment) 

• Uppslukande (engulfment) 

• Närvaro (presence) 

• Rumslig klarhet (spatial clarity) 

 

 

29 Berg, J. Rumsey, F. (2003:03). Systematic Evaluation of Percived Spatial Quality.University of 

Surrey. 

30 Ibid. 

31 Ibid. (2003:11) 

32 Hope, C. & James, S. (2013:78) 
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Brett använder också attributen för att förklara att målet med det mesta immersiva 

ljudmaterial är att skapa en känsla av omslutenhet. 33 Han påvisar att vi med dagens teknik 

kan uppnå omslutenhet och uppslukande för en lyssnare genom att få ljud att komma från alla 

azimut-vinklar inklusive höjd, han menar att placering av ljudkällor i 360° runt om en 

lyssnare är effektivt för en omslutande upplevelse, speciellt när det kommer till musikaliskt 

material.34  

 

Spectromorphology  

Denis Smalley beskriver sitt koncept spectromorphology som en terminologi eller ett verktyg 

för att kunna beskriva upplevelsen av elektroakustisk musik baserad på vår perception av ljud.  

Smalley menar att konceptet i sig inte är ett kompositionsverktyg utan att det syftar till att 

hjälpa till att förklara vad vi hör i ett verk och detta baserat på mer en fyra decennier av 

elektroakustisk musik.35 Simon Zagorski-Thomas beskriver konceptet: 

 

Denis Smalley coined the useful notion of spectromorphology to describe the 

way that the change in frequency content of a sound over time reflects the type 

of energy expended in its creation and thus, by extension, the types of meaning 

we attribute to it.36 

 

Zagorski-Thomas använder sig av och kopplar spectromorphology till ett mer ekologiskt och 

kognitivt förkroppsligat synsätt för att beskriva hur det relaterar till lyssnandet av elektroniskt 

framställd musik.37 Han beskriver utifrån perceptuell inlärning exempelvis hur all vår 

sensoriska erfarenhet av träobjekt, ihåliga objekt, spända strängar och skrapande på saker i 

världen sammanstrålar till vår tolkning av hur en fiol låter, och att erfarenheter som denna 

även relaterar till vår uppfattning av elektroniskt framställda ljud.38 Zagorski-Thomas menar 

på så vis att vår uppfattning av klangfärg är baserad på vår kroppsliga erfarenhet i världen och 

 

33 Brett, L. (2017:638). 

34 Ibid. 

35 Smalley, D. (1997:107). Spectromorphology: explaining sound-shapes. Organised Sound 2, 

Cambridge University Press. 

36 Zagorski-Thomas, S. (2018:02). The Spectromorphology of Recorded Popular Music. Oxford 

Scholarship onlines. 

37 Ibid. 

38 Ibid. (2018:04) 
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de metaforiska kopplingar vi gör mellan just vår upplevda värld och vår 

andrahandsuppfattning av världen bortom våra kroppar.39 Att en lyssnare relaterar händelser i 

elektroakustiska verk till egna upplevelser, vare sig de är direkt kopplade till en tidigare 

musikalisk upplevelse eller rör upplevelser från vardagen i världen synliggörs ytterligare 

genom dessa teorier och i detta ljus kan även Smalley’s teori om source bonding nämnas, en 

term som han beskriver som: 

 

The natural tendency to relate sounds to supposed sources and causes, and to relate 

sounds to each other because they appear to have shared or associated origins. 40  

 

Smalley hävdar trotts poängteringen om att spectromorphology i sig inte är ett 

kompositionsverktyg att; om en kompositör blir medveten om koncept och ord för att förklara 

vad som sker så kan detta utnyttjas i tänkandet kring komposition, kanske som ett sätt för att 

hitta rätt ljud i en helt öppen ljudvärld.41 Konceptet innehåller många beskrivande lager, för 

en fullständig bild hänvisar jag till författarens artikel. Vissa har dock en mer tydlig koppling 

till de spatiala egenskaper som beskrivits tidigare. Smalley menar att processerna rörelse 

(motion) och växande (growth) har riktningstendenser som leder till att vi förväntar oss någon 

form av resultat av rörelsen och han pekar på att paraboliska rörelsemönster är vanliga då de 

anses ge dramatiska effekter, troligtvis tack vare variationen i längd, hastighet och spektral 

energi mellan utgående och tillbakakommande rörelse. 42  

 

Rum och efterklang 

I föreläsningen Spatiality in acousmatic music bygger Smalley på de teorier om rumslighet 

som han presenterat i sina tidigare texter om Spectromorphology. Han inleder med att 

beskriva vilken funktion spatiala egenskaper i verk nu har fått för honom:  

 

I now regard the spatiality of acousmatic music as the most original and striking aspect of it’s identity, 

listener can be offerd a unique and concentrated spatial experience.43 

 

39 Zagorski-Thomas, S. (2018:15). 

40 Smalley, D. (1997:110). 

41 Ibid. (1997:108).  

42 Ibid. (1997:116). 

43 Smalley, D. (2014, April 29). Spatiality in acousmatic music - CIRMMT Distinguished Lectures in the Science 

and Technology of Music. [Video file]. 
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Smalley påvisar att spatialitet i elektroakustisk musik fungerar i likhet med hur vi uppfattar 

rum och spatialitet i det dagliga livet, han menar att ljudenergi i musik är utplacerade i rum, 

att de avslöjar, genererar och artikulerar rumslighet.44  Relation mellan tre grundläggande 

koncept kan användas för att beskriva den rumsliga bilden. Perspectival space är relationen 

mellan spatiala positioner, rörelser och storlek hos ljudkällor sett från lyssnarens utsiktspunkt. 

Han påpekar att detta synsätt är familjärt för många kompositörer då det har och göra med den 

uppenbara placeringen av, och rörelsen bland ljudkällor emellan högtalare.45 Source-bonded 

space rör istället de spatiala zoner och mentala bilder som orsakas av ljudkällor och spectral 

spatiality är kopplat till det hörbara frekvensspektrumet och hur ljud och deras rörelser i 

spektrumet ger intryck av rumslighet.46 

 

Brett menar att spatial placering av ljud runt om en lyssnare kan utgöra ett engagerande 

ljudlandskap men att det ibland ändå saknar den verkliga känslan av omslutenhet. Han ser en 

möjlighet till osammanhängande tendenser mellan olika ljudkällor och för att minska det 

möjliga gapet emellan dem pekar han på att vi bör se till samma effekt som fyller igen glappet 

i akustiska miljöer, nämligen efterklang.47 Han påvisar att reflektioner i naturliga situationer 

gör att ett ljud följs av några fördröjda kopior av originalsignalen, som alla varierar något i 

amplitud, frekvens och plats ljudet kommer ifrån. Den sistnämnda aspekten menar han är av 

stor vikt för att kunna bredda ljudkällor med hjälp av artificiell efterklang.48 Att använda pre-

delay parametern som är vanlig i många reverbplugins för att fördröja efterklangen emot 

originalkällan kan båda vara effektfullt för att bibehålla källans klangfärg utan direkt 

påverkan av efterklangen, men också för att beskriva längden mellan källan och en reflektiv 

gräns i rummet.49  

 

I artikeln Spatiomusical composition strategies pekar Natasha Barrett på att vi har en robust 

spatial perception som inte kräver att verkliga spatiala lagar följs, hon menar därigenom att 

 

44 Smalley, D. (2014, April 29). 

45 Ibid. 

46 Ibid. 

47 Brett, L. (2017:639). 

48 Brett, L. (2017:639). 

49 Ibid. (2017:642). 
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reverb inte är den enda vägen för att beskriva rumslighet. Illusionen av det spatiala håller 

relativt länge menar hon och därför kan tekniker som timestreching, delay, resonanta filter 

och granularisering användas för att skapa just en illusion av rum då de ”smetar ut” och 

förlänger, eller filtrerar ljud på sätt som liknar komponenter i rumsliga fält.50 Barrett påvisar 

även tre grundläggande teorier rörande den spatiala illusionen av rum:  

 

(1) The nature of an enclosure can be indicated through an object sounding within the enclosure.  

(2)  The size of a space can be indicated through the relation between sounding objects. 

(3)  The size of a space can be indicated through the motion of sounding objects. 51 

 

Ljudkällors rörelse och relationen emellan dem kan hjälpa till att beskriva illusionen av ett 

rum emellan dem. Barret beskriver även att vår ljuduppfattning är bättre på att lokalisera höga 

frekvenser och ljudmaterial som ändrar textur än låga frekvenser och statiskt material, därför 

blir ljuds inneboende karaktär en viktig aspekt vid kompositörers val av ljud.52 

 

Ambisonic 

Ett sfäriskt format för inspelning och uppspelning av tredimensionellt ljud som hamnar under 

beteckningen Sound Field. Enkelt beskrivet så använder tekniken sig av ljudfält istället för 

punktljud och som mer traditionella surroundtekniker förlitar sig på.53 Den sfäriska spatiala 

informationen kan syntesseras fram matematiskt och desto högre order av denna syntes, desto 

bättre återgivning av de sfäriska övertonerna. 54 En fördel med Ambisonic som format är att 

det går att arbeta i det utan att på förhand behöva veta exakt hur många högtalare som 

kommer att användas vid uppspelning, ens projekt kan avkodas till det som finns tillgängligt. 

Barrett menar att tredje orderns Ambisonic är en bra kompromiss när det kommer till 

livesammanhang då det kan återges över åtta högtalare i det horisontella planet, vilket enligt 

henne passar bra för mindre konsertsituationer.55 Avkodningen behöver dock inte ske till en 

 

50 Barret, N. (2002:313). Spatiomusical composition strategies. Organised Sound 7, Cambridge 

University Press. 

51 Ibid. (2002:314). 

52 Ibid. (2002:315). 

53 Nicol, R (2017:510). Sound Field. New York: Routledge 

54 Otondo, F. (2007:12). Creating Sonic Spaces: An Interview with Natascha Barrett, Computer Music 

Journal vol. 31, The MIT Press. 

55 Otondo, F. (2007:13). 
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uppsättning av högtalare utan kan också göras till binauralt ljud för hörlurar. Dessa aspekter 

kan föra med sig behov av ett visst perspektivskifte vid både inspelning, syntessering och 

uppspelning, nämligen att alla riktningar anses vara lika viktiga utan ett specifikt frontalt 

fokus. 56 Ambisonic tycks ha vunnit mark som ett tredimensionellt format för ljud och 

lättillgängliga mixningsplugins av olika slag utvecklas för det. The Ambisonic Toolkit är ett 

exempel på en verktygslåda av olika hjälpmedel för att jobba med formatet i DAW:en Reaper 

och programeringsmiljön Supercollider. 57 Envelop for Live är ett annat exempel på ett paket 

med effekter och panoreeringsverktyg för tredimensionell placering och processering av 

ljudkällor inom DAW:en Ableton Live. 58 

 

56 Nicol, R (2017:513).  

57 The Ambisonic Toolkit (2016). The Ambisonic Toolkit – Tools for soundfield-kernel composition. 

58 Envelop for Live (i.d).  
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Metod 

Forskning genom design 

Wingstedt pekar på att det finns olika sätt som vi kan utveckla kunskap, bland dem finns två 

som är tydligt kopplade till denna uppsats, nämligen att läsa och att göra: att testa sig fram.59 

Det sistnämnda syftar på forskning genom design, vilket har tillämpats i denna uppsats. 

Löwgren menar att mycket traditionell forskning fokuserar på frågor om hur något är, men att 

forskning genom design ägnar sig åt frågor om hur något skulle kunna vara. 60 I det ljuset vill 

jag åter nämna forskningsfrågan i denna studie; Hur kan ett elektroakustiskt verk designas för 

att uppnå omslutande spatiala egenskaper vid binaural uppspelning i hörlurar? 

 

Wingstedt påvisar att ett designforskningsprojekt kan ha olika ansatser, nämligen om, för eller 

just genom design och att ett projekt även kan kombinera dessa ansatser.61 Utifrån det kan 

mitt projekt i huvudsak ses som forskning för design, genom design, då jag har syftat till att 

undersöka tekniker och synsätt som kan vara användbara vid design av elektroakustiska verk 

genom att just designa ett verk. Löwgren menar att om ett designförslag presenteras för en 

grupp insatta på så vis att det anses nytt, relevant och underbyggt så kan det även anses som 

ett kunskapsbidrag för den gruppen.62  Förhoppningsvis så bidrar denna uppsats till djupare 

förståelse och blir ett relevant kunskapsbidrag för andra kompositörer, konstnärer och 

tekniker som vill skapa immersivt eller omslutande material för binaural uppspelning. 

 

Förstudier 

De teoretiska förstudier som presenterades i föregående avsnitt är en del i att försöka göra 

designförslaget väl underbyggt, Löwgren menar att förstudier är den första delen i arbetet där 

sökning efter fruktbara begrepp, teorier och tekniker i den akademiska litteraturen, alltså 

 

59 Wingstedt, J. (2019). Lektor, Högskolan Dalarna. Forskning genom medieproduktion, Föreläsning 

2019-09-06.  

60 Löwgren, J, (2015:07). Till en designstudent som ska göra examensarbete på kandidatnivå.  

61 Wingstedt, J. (2019). 

62 Ibid.  
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teoretiska förstudier är en av de lämpliga varianter en kan använda.63 Läsningen som gjorts 

och presenterats har delvis pekat på att elektroakustisk musik relaterar mer till naturen och 

naturliga ljudhändelser en vad en på förhand kanske kan tro. För att bygga upp en palett av 

användbara situationer från verkligheten där lyssnare känner sig omslutna av ljud, som jag 

sedan kunde använda i designarbetet på något sätt så ställde jag frågan: ”i vilka situationer 

känner du dig tredimensionellt omsluten av ljud” till sju bekanta via sms. En rudimentär 

variant av empiriska förstudier där urvalet och tillvägagångsättet bedömdes ha mindre vikt då 

syftet var att få ett uppslag bortom de egna tankarna, inte värdera resultat eller likande. Frågan 

ledde exempelvis till svar som: ”när jag är i skogen och tillåter mig att ta in det” samt ”när jag 

är på tågstationer, eller egentligen alla situationer där mycket människor är i rörelse, på öppna 

platser som torg eller liknande”. Ett specifikt svar som jag kom att använda i designen var: 

”När jag är undervatten och stenar knackas emot varandra”. Hur det kom att användas 

beskrivs vidare på s.27.    

 

Designprocessen 

De produktionstekniska aspekterna och övrigt utfört designarbete presenteras utförligt i 

avsnittet genomförande, här ges en överblick och beskrivning av grundläggande val för 

processen. Designen i studien är avgränsad till att vara utförd med hjälp av binaural syntes 

och rendering av olika karaktär inuti en DAW och bortser från övriga möjliga ansatser till 

binauralt ljud genom hård eller -mjukvara. Jag ansåg att detta tillvägagångssätt var det mest 

lättillgängliga och således applicerbart i flest konstnärers workflows. Då min personliga 

erfarenhet är störst i Ableton Live är det även det program jag valde att använda som DAW 

för min design, detta val baseras även på den tillgänglighet och bredd av plugins som finns 

speciellt framtagna för Ableton genom tillägget Max for Live. 

 

Wingstedt påvisar att ett metodiskt och systematiskt tillvägagångsätt bör genomsyra 

produktionsarbetet ihop med kontinuerlig dokumentation och reflektion, arbetet bör även ha 

ett undersökande syfte.64 För att strukturera min process och systematiskt dokumentera stegen 

i arbetet så har jag samlat skärmdumpar ihop med anteckningar och reflektioner i ett 

dokument på ett dagbokslikande sätt under arbetets gång. En form av kontinuerlig 

 

63 Löwgren, J, (2015:09). 

64 Wingstedt, J. (2019). 
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självreflexion i text och bildform som förhoppningsvis hjälpt till att minska cirkelresonemang 

och blinda fläckar för mig själv, något som är en risk med metoden enligt Wingstedt.65     

 

Värdering 

För att se om mina förslag till hur ett verk kan designas för att innehålla omslutande spatiala 

egenskaper bär frukt så behövde de egenskaperna testas på något sätt. Den tredje 

grundläggande och ibland sista delen i ett designforskningsprojekt är värderingsfasen. 

Empirisk värdering görs ofta i form av att användare, lyssnare eller publikdeltagare testar och 

värderar förslagen till lösning exempelvis genom att delta i ett lyssningstest. Wingstedt menar 

att sådana test också med fördel kan göras i kombination med intervjuer, enkäter eller 

fokusgrupper.66 Förstudierna pekade på att den spatiala upplevelsen är djupt rotad i oss 

människor och att den även är en viktig komponent i elektroakustisk musik. Det föreföll då 

naturligt att det skulle vara just människor, lyssnare som skulle värdera och ge nyanser till 

upplevelsen av mitt verk. Min metod för värdering har innehållit de två nämnda stegen, 

individuella lyssningstest som följts upp med kvalitativa intervjuer. Alltså i huvudsak en 

empirisk värdering, men även en viss teoretisk värdering då empirin från intervjuerna i sin tur 

har relaterats till och tolkas med hjälp av teorin från förstudierna.  

 

Lyssningstest och intervjuer  

Lyssningstest anses vara vägen att gå om stimuli inte kan testas på annat sätt och när det finns 

en tydlig fördel med att just göra det experiment som ett lyssningstest ofta innebär.67 Då det i 

detta fall handlat om den mänskliga upplevelsen av spatiala egenskaper såg jag lyssningstest 

som en tydlig möjlighet till att få en beskrivande bild av lyssnares uppfattningar av designen. 

Berg menar att ett sätt att få fram de attribut som ska undersökas är att hämta de från tidigare 

forskning.68 I linje med detta valdes omslutenhet och ytterligare aspekter som ljudkällors 

rörelser, riktningar och efterklang ut som attribut. Frågorna i intervjuerna baserades på dessa 

och lyssnarnas beskrivningar har tolkats med hjälp av dem. När komplext stimuli som musik 

 

65 Wingstedt, J. (2019). 

66 Ibid. 

67 Bech, S. & Zacharov, N. (2006:03) Perceptual Audio Evaluation – Theory, Method and Application. John Wiley 

& Sons, Ltd. 

68 Berg, J. (2012:203). Lyssningstester – ett experimentellt sätt att fånga en upplevelse. Göteborg: Bo 

Ejdeby Förlag 
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används i ett test menar Bech och Zacharov att ett flertal attribut kommer att tolkas simultant 

av lyssnaren, de pekar då på att det kan vara relevant att först identifiera de relevanta 

attributen och sedan testa de individuellt i separata experiment.69 Eftersom intresset i denna 

uppsats rör hur ett verk kan designas för att ha omslutande egenskaper och inte bara 

omslutande egenskaper i sin ensamhet så ansåg jag att verket bäst skulle undersökas i sin 

naturlig form, i sin helhet. Syftet är även relativt avgränsat redan från start, men för att 

underlätta och delvis dela upp testet så har det utförts i två steg.  

 

Lyssningstest, steg ett 

Steg ett har ämnat att vara en form av blindtest, respondenterna fick lyssna till verket från 

början till slut i ensamhet utan någon förkunskap om vad som undersöks. 70 De fick dock veta 

att det var deras personliga uppfattning av det de hörde som var av vikt för undersökningen 

och de hade möjlighet att anteckna saker de tänkte på för att kunna komma ihåg just sin 

uppfattning. Tanken var att se hur de upplevde verket med så lite påverkan och färgning av 

mig som forskare som möjligt, att se vilka attribut som naturligt tagit störst plats. Efter första 

lyssning gjordes en kort semistrukturerad intervju om den initiala upplevelsen, med deras 

eventuella anteckningar som stöd. Kvalitativa intervjuer leder inte per automatik till djupare 

kunskap bara för att man har chans till att ställa öppna frågor, följt av följdfrågor osv. Men 

Ahrne och Eriksson-Zetterquist menar att dem åtminstone ger en chans till en bredare bild av 

ett fenomen med fler nyanser och dimensioner än vad standardiserade frågor via exempelvis 

ett formulär kan ge.71 Intervjuerna har genomgående inletts med den öppna frågan: ”vad är 

din initiala upplevelse av det du precis har hört?” och sedan har följdfrågor anpassats efter 

deras svar. Om de inte nämnt någon specifik händelse en bit in i intervjun så har frågan ”vad 

reagerade du mest på?” ställts för att kunna konkretisera något specifikt ur den allmänna 

beskrivningen. Intervjuerna efter steg ett har varit runt fem minuter långa och har avslutats 

med frågorna: ”Hur tror du att ljudkällorna har bearbetats?” och som sista fråga, för att börja 

styra fokus in på steg två något: ”Hur upplevde du riktningar och rörelser bland ljudkällor 

generellt över verket?”.  

 

 

69 Bech, S. & Zacharov, N. (2006:40). 

70 Berg, J. (2012:197). 

71 Ahrne, G. & Eriksson-Zetterquist, U. (2015:38). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 
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Lyssningstest, steg två 

Det andra steget har tagit en mycket mer riktad form. Respondenterna har instruerats till 

ytterligare en genomlyssning av verket, den har vändan med ett tillhörande frågeformulär om 

fyra frågor där de har ombetts att svara genom att skissa ut var de upplevt några utvalda 

ljudkällor, deras riktningar och rörelser. De har haft kontrollen över att själva kunna pausa, 

spola tillbaka och lyssna igen om det har varit nödvändigt för att kunna svara på frågorna. 

 

 

Bilden visar de figurer som använts på frågeformuläret. Figur till vänster representerar det horisontella planet, 

figur till höger det vertikala. 

 

Berg menar att figurer ritade av lyssnare är en lämplig metod för beskrivning av ljud då vissa 

aspekter kan vara svåra att uttrycka i ord.72 Formulärets andra fråga illustrerar både hur pass 

riktade frågorna har varit och påvisar något som kanske skulle vara svårt att uttrycka i enbart 

ord: ”I verkets andra del finns ett minimalt rytmiskt parti som skulle kunna liknas vid en hi-

hat med delay-effekt, var och hur upplever du att det rör sig? Skissa med röd penna.”. En helt 

fristående skiss som svar på en sådan fråga bedömdes inte heller vara särskilt lättolkad, därför 

följdes även denna genomlyssning upp med en intervju, som har inletts med att 

respondenterna fått beskriva, tydliggöra och bygga på sina skisser till varje fråga muntligt. 

Efter denna genomgång har intervjun tagit en semistrukturerad form där förberedda frågor har 

varvats med öppna uppföljningar på respondenternas svar. Frågor som ställts är bl.a: ”hur 

uppfattade du verket rörande djup och distans?” och ”vad gjorde reverbet för din 

upplevelse?”. Avslutningsvis så har frågor i direkt relation till omslutenhet ställts. Anledning 

till att jag väntat till slutskedet med frågor som är direkt relaterade till forskningsfrågan är 

 

72 Berg, J. (2012:201) 
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återigen för att jag velat färga respondenternas svar och uppfattning så lite som möjligt. Jag 

har velat ge deras uppfattning tid att komma fram innan jag verkligen har riktat intervjuerna 

till min forskningsfråga. Bara utformningen av figurerna i sig pekar dock på vilket fokus jag 

haft för min studie, mitt tillvägagångsätt har inte inneburit en helt riskfri väg att gå när det 

kommer till forskareffekter. Jag bedömde ändå riskerna värda att ta för att komma åt kärnan i 

respondenternas upplevelse på ett så beskrivande plan som möjligt. Se bilaga ett för det 

fullständiga frågeformuläret.     

 

Urval 

Urvalet av respondenter kan initialt ses som ett kvoturval, då jag rekryterade personer som på 

ett eller att vis jobbar med ljud- eller musikproduktion med motivationen att de troligtvis har 

en vana i att lyssna efter detaljer och ljudriktningar i produktioner. Berg menar att det är mer 

befogat att rekrytera lyssnare med god erfarenhet av att lyssna kritiskt om vi vill detektera 

små hörbara skillnader 73, vilket jag i detta fall var intresserad av att göra. Bech och Zacharov 

hänvisar till ISO-standarden 8586-2 (anpassad för tester inom matindustrin men även 

applicerbar på ljudfältet) för en summering av olika kategorier av testpersoner.74 Mitt urval 

hamnar någonstans mellan selected assesor och expert, där selected assesor är personer som 

är utvalda för deras förmåga att utföra ett test och expert är en person som genom kunskap 

eller erfarenhet har kompetens nog att ge en åsikt inom ämnet denne är tillfrågad.75 Enligt 

ITU-R BS.1116-1 är 20 personer ett standardantal som bör användas i en lyssningstest om 

experter används.76 Inom tidsramen för denna uppsats var det antalet svårt att uppnå för mig 

som ensam forskare. Ahrne och Eriksson-Zetterquist menar att kvalitativa studier uppnår sin 

trovärdighet och möjlighet till generalisering på andra sätt än kvalitativa studier, där det ofta 

handlar om statistiskt korrekta urval för att nå representativitet.77 I kvalitativa studier handlar 

det istället om att synliggöra de aspekter av ett fenomen som inte går att nå med 

standardiserade enkäter och det är svårt att säga hur många personer som krävs för att uppnå 

den mättnad i svaren som man är ute efter. Men de menar att redan vid intervjuer av sex till 

 

73 Berg, J. (2012:213) 

74 Bech, S. & Zacharov, N. (2006:110). 

75 Ibid. 

76 Ibid. (2006:112) 

77 Ahrne, G. & Eriksson-Zetterquist, U. (2015:42). 
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åtta personer ur en enskild grupp så kan material som är relativt oberoende av väldigt 

personliga uppfattningar uthämtas.78 

  

Jag har gjort sju lyssningstest och intervjuer. Urvalet av personer som på ett eller annat vis 

jobbar med ljud- eller musikproduktion inleddes genom ett bekvämlighetsurval då jag valde 

att först intervjua två bekanta, de har sedan i sin tur fått föreslå personer som uppfyllt kraven 

och resterade fem intervjuer har skett som ett snöbollsurval. Nedan följer en grundläggande 

beskrivning av respondenterna, med professionell menas att det är deras huvudsakliga 

sysselsättning: 

 

R.1: Professionell musikproducent och mixare med fokus på rock, man, 35 år.   

R.2: EDM-producent och DJ, man, 30 år.  

R.3: Hiphop-producent och trummis, man, 27 år. 

R.4: Student musikproduktion, kvinna, 30 år. 

R.5: Professionell liveljudtekniker, man, 29 år. 

R.6: Professionell studiomusiker, man, 34 år. 

R.7: Elektronisk musikproducent, kvinna, 28 år. 

 

Etiska överväganden 

Efter Vetenskapsrådets samtyckeskrav informerades respondenterna innan lyssningstest och 

intervjuer om att deras medverkan var anonym och frivillig samt att de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst innan eller under processens gång.79 De fick även veta att testet kort 

och gott gick ut på att de skulle få lyssna till ett musikaliskt verk och sedan berätta om sin 

personliga upplevelse av det i enlighet med informationskravet.80 Inga uppgifter har sparats på 

sätt så att andra personer än jag som enskild forskare har kunnat koppla uppgifter lämnade av 

respondenterna till dem som identifierbara personer i linje med konfidentialitetskravet.81  

De blev även informerade om att den data som samlas in endast kommer att användas för 

forskningssyfte som en del i min kandidatuppsats och att den efter examinering kommer att 

 

78 Ahrne, G. & Eriksson-Zetterquist, U. (2015:42). 

79 Vetenskapsrådet. (i.d:09). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Elanders Gotab 

80 Ibid. (i.d:07). 

81 Ibid. (i.d:12) 
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publiceras online, detta i förhållande till nyttjadekravet.82  

 

Teknik vid lyssningstest 

Eftersom frågeställningen för uppsatsen rör uppspelning i hörlurar så är det såklart även så 

stimuli har testats. En fördel med att göra lyssningstest över hörlurar är att rummets inverkan i 

princip blir obetydligt och saker som bakgrundsbrus eller andra störningsmoment minskas 

naturligt, speciellt om hörlurar av sluten modell används.83 Alla test har genomförts med 

samma utrustning, ett par slutna hörlurar av modell Audio Technica ATH-M50X ihop med en 

iPad för uppspelning genom appen filer. Stimuli har exporterats och spelas upp i 44.1kHz 

24bit wav. Masterfilen har EQ-anpassats med hjälp av Sonarworks Reference 4 för att matcha 

hörlurarnas karaktär och ge en så jämn frekvensåtergivning av stimuli som möjligt. Detta för 

att ge den binaurala filtreringen så goda förutsättningar som möjligt. 

 

  

 

82 Vetenskapsrådet. (i.d:14) 

83 Bech, S. & Zacharov, N. (2006:228) 
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Genomförande 

 
Löwgren delar in designarbetet i två faser, explorativt och determinativt, där den förstnämnda 

handlar om att överblicka möjliga ansatser och att hitta vilka olika riktningar som har 

potential.84 Determinativt arbete handlar istället om att precisera en eller ett fåtal 

lösningsansatser.85 Arbetssättet i en DAW möjliggör för en ständig rörelse mellan de två 

faserna. Att testa sig fram blir en tydlig del i många aspekter av arbetet för de flesta som 

använder en DAW för musikskapande vågar jag påstå. Designarbetet i denna uppsats blev 

dock mer uppdelat i faser än vad jag på förhand hade planerat. Följ länken för att lyssna till 

verket: https://soundcloud.com/johnochjulius/kandidatuppsats/s-uPFIU 

 

 

Explorativt designarbete 

Arbetet inleddes med tankeformulering kring vilken form verket skulle ta och vilka plugins 

som skulle användas, detta genom test med olika synteserade ljud i Ableton Live och hur de 

kunde panoreras tredimensionellt med hjälp av Anaglyph. Automatisering av parametrar för 

att förflytta ljudkällor och hur stereoanpassade effekter fungerade i en bianural ljudmiljö 

testades. Dessa initiala tester ledde till att Ableton crashade gång på gång när Anaglyph 

användes och det visades sig snabbt bli ett ohållbart arbetssätt. Jag befarar att det var något 

problem med mitt operativsystem (macOS Mojave 10.14.6) ihop med Ableton och just VST-

pluginen Anaglyph, den fungerade mer stabilt i Reaper som jag också testade. Då jag som 

nämnt är mer bekväm i Ableton så fortsatte jag arbetet genom att testa andra vägar för att 

syntesera binauralt ljud där i och fann att Sennheisers plugin Ambeo Orbit fungerade stabilt.  

 

I denna fas av testande bestämdes även en riktning för verket; att bygga det på partier som 

skiljde sig från varandra relativt tydligt så att olika tillvägagångssätt kunde testas isolerat, men 

ändå inom ramen för samma verk. Det blev också tydligt för mig att fokus för uppsatsen 

skulle ligga vid mer tekniska aspekter av att skapa ett omslutande verk snarare än vid 

konstnärliga val då det förstnämnda visade sig mer problematiskt än vad jag initialt trodde. 

 

84 Löwgren, J. (2015:09). 

85 Ibid. 

https://soundcloud.com/johnochjulius/kandidatuppsats/s-uPFIU
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Överblick över pluginen Ambeo Orbit och vad de olika reglagen kontrollerar.86 

 

Jag saknade möjligheten att kunna panorera och placera ljudkällor fritt med Ambeo Orbit, då 

azimutpositionen följer en fast bana i ”ytterkant”. Med Anaglyph kunde ljudkällor teoretiskt 

sett panoreras genom huvudet och positionen kunde även fortsätta bortanför den bestämda 

ytterkanten. Anaglyph saknade dock samma möjligheter för att kontrollera bredden hos 

stereokällor som är möjligt med Ambeo Orbit. 

 

Rent estetiskt tilltalade inte rumsalgoritmerna i Ambeo Orbit mig och jag började söka efter 

alternativ för att skapa tredimensionell efterklang. Detta ledde mig in på Ambisonic och 

närmare bestämt Envelop for Live (härefter förkortat E4L) som jag använt lite för ett tidigare 

surroundprojekt. Jag upplevde att avkodaren från Ambisonic till tredje orderns bianuralt ljud i 

E4L gav goda resultat i mina öron, med den tillhörande fördelen att paketet av plugins också 

innehåller effekter och andra verktyg anpassade för Ambisonic. Färgningen av filtreringen vid 

avkodning var dock uppenbar, men jag ansåg den som godtagbar för mitt vidare arbete. 

  

 

86 Sennheiser (i.d). Sennheiser AMBEO: Approaching Static Binaural Mixing with AMBEO Orbit 
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Determinativt designarbete 

Verket delades in i tre delar; A, B och C. Dessa tre skiljer sig från varandra både genom att 

olika ljudkällor används i dem, att det spektrala innehållet skiljer sig, men även genom att 

övergripande rörelsemönster är annorlunda dem emellan. Jag såg detta som ett 

tillvägagångssätt för att tydliggöra olika tekniker i hopp om att underlätta test och värdering 

av verket. Det är också en form som jag uppskattar konstnärligt, en historia berättad i tydliga 

delar. En viss överlappning av ljudkällor och övergångar mellan delarna är närvarande för att 

hålla samman verket som en helhet. Tempot är satt till 80 BPM för att jag dels personligen 

gillar att arbeta i ett någorlunda lugnt tempo, men också för att ge plats och tid för 

ljudhändelser att höras tydligt. 

 

Del A 

Första delen är i huvudsak uppbyggt på en syntpatch gjord i en Dave Smith Pro 2, en 

fyrkantsvåg filtreras av ett 24dB lågpassfilter vars cutoff regleras för hand för att få ljudet att 

öppnas upp och växa spektralt. Ett arpeggio i 8/16 har programmerats in på syntens sequencer 

och frasen loopas i 28 takter. Patchen ändrar spektralt innehåll ytterligare något vid varje ny 

takt i fjärdedelar då en LFO triggar en slumpmässig filtrering genom pluginen Spectral Filter, 

detta som ett test för att se om subtila spektrala skillnader kan underlätta lokaliseringen av en 

ljudkälla. En panorering har automatiserats med hjälp av verktyget Source Panner i E4L för 

att ge patchen en cirkulär rörelsebana medurs, den börjar i -180° azimut för att avslutas i 100°.  

 

Åtta takter in börjar ytterligare ett lager av samma fras långsamt att fade:as in, detta lager är 

höjt en oktav. Det har i övrigt behandlats på samma sätt som det första lagret med skillnaden 

att panoreringen sker på motsatt sida, fortfarande i medurs och att pluginen Brownian Delay 

har adderats. Den adderar åtta fördröjningar av originalsignalen som slumpmässigt rör sig 

tredimensionellt inom ett bestämt område, i det här fallet i formen av en tårtbit som 

automatiseras till att täcka helt 360° vid takt 30.   

 

 

                              Bild till vänster visar plugininställningar vid takt 8, till höger vid takt 30. 
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Bilderna ovan visar även att parametern Freq Shift har automatiserats. Detta för att dra ljudet 

från tonalt och harmoniskt till en mer intesiv brusliknande karaktär, att både få det spektrala 

och spatiala omfånget uppslukat och omslutet av ett ”brusregn”. Även ett svep av vitt brus 

genom ett lågpassfilter används för att öka den spektrala densiteten. Bruset panoreras över tid, 

inte med automation utan med hjälp av effekten Multi-delay som fördröjer signalen i 

fjärdedelar på fem olika azimut positioner i en bana medurs. Metaforiskt tänkt som en vind 

går från träd till träd circulärt runt om en. Jag ville också testa en egen tanke om dubbel 

binaural processering, ifall det kunde ge god externalisering om en ljudkälla fick filtreras 

binauralt i två steg. Därför går bruset först genom Ambeo Orbit innan det går genom Multi-

delay till E4L Master Bus där den slutgiltiga avkodningen till binauralt görs, både i realtid 

under arbete och vid export. 

 

Båda lagren av arpeggion bussas stegrande till ett reverb mot slutet av del A för att ge 

helheten ett perspektivskifte och bygga ut verket i förhållande till djup och distans samt att 

addera tydlig rumslighet. Ett circa 12 sekunder långt convolution reverb i Ambisonics B-

format från katedralen York Minster tar emot källorna i stereo på en busskanal och återger 

reflektionerna i 360° sfäriskt. 

 

 

Överblick av E4L:s B-Format Convolution Reverb och inställningarna på det som används i verket. 

 

Ytterligare ett ljud finns med i del A, en subbas av två fyrkantsvågor spelad legato på en 

Moog Sub Phatty. Ljudet panoreras medurs på motsatt sida av det första arpeggiot och 

avslutar sin bana vid takt 28 i 180° azimut, teoretiskt sett rakt bakåt. Lågpassfiltret justeras 

även här för att bygga på den växande helheten. Tanken med att ha två ljud i basregistret som 

rör sig på var sin sida har varit att försöka beskriva djupet emellan dem, den horisontella 

storleken på sfären i öronhöjd. 

 



  

26 

Del B 

Andra delen utgörs främst av vitt brus som genereras och sequencas av PRO 2-synten. Bruset 

går återigen genom ett 24dB lågpassfilter vars cutoff justeras för hand från takt 28 till 67. 

Ljudet smygs in från det ohörbara medan ljuden från del A ringer ut. Bruset har ett kort decay 

för göra ljudet hihat-liknande och sekvensen rytmiskt hörbar. Decay-parameter justeras även 

den för hand för att ändra ljudets karaktär till mer av en öppen hihat manuellt. 

Originalsignalen har bussats via en Strymon Timeline delaypedal som emulerar ett bandeko i 

punkterad fjärdedelstakt, feedbacken har kontrollerats manuellt under inspelning för att öka 

respektive minska delaytiden och intesiteten. Originalsignalen panoreras horisontellt i en 

circulär bana moturs och den processerade lika så, fast på en egen kanal något längre ut i 

sfären. Detta för att bredda upplevesen något och förhoppningsvis tydliggöra riktningen 

samtidigt som förskutningen beskriver en viss distans. Panoreringen är även fördröjd 50ms 

från originalsignalen i ett försök att skapa en svansliknande effekt, att delayet ”jagar” 

originalsignalen. Den automatiserade panoreringen sker i denna del med en annorlunda metod 

jämfört med del A. Pluginen Vbap Doppler Panner används direkt på kanalerna, den bussar 

ljudet till två olika stereobus-kanaler med var sin Source Panner på sig. Den ena täcker 180° 

framåt och den andra 180° bakåt. Verktyget är ursprungligen utformat för att skicka ljud till 

högtalare i olika surroundformationer, men jag behandlar här de två busskanalerna som två 

virtuella stereopar av högtalare. 

 

 

Till vänster, Vbap Doppler Panner. Till höger, E4L Source Panner med inställningar från kanal bakåt. 

 

Doppler Panner har funktionen att dopplereffekten går att styra. Det finns paramterar för hur 

mycket pitchen ändras när en källa passerar mittaxeln och den har även ett inbyggt filter som 

gör att saker som placeras längre ut i sfären blir dovare. Smooth-parametern kan användas för 

att ge panoreringar en mjukare, ibland mer naturlig rörelse vid start och slutpunkt.  
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Från takt 50 börjar en stereoinspelning av regn emot asfalt att filtreras upp med ett 

lågpassfilter i form av Abletons inbyggda Auto Filter. Inspelningen har pitchats ner 40 

semitoner och därmed också blivit långsammare, jag har sedan klippt i inspelningen för att få 

de tydliga transienterna att matcha rytmen i brus-hihaten något och på så sätt göra de skilda 

ljuden besläktade. Detta spår bussas inledningsvis till samma reverbkanal som används i del 

A. Min intention var att försöka återkoppla till svaret: ” när jag är under vatten och stenar 

knackas emot varandra” från förstudierna. Den nerpitchade regninspelningen påminde i mina 

öron om ljudet av stenar nära strandkanten som rör sig med vågorna och jag använde reverbet 

för att ge inspelningen ytterligare djup och rymd. Även detta spår panoreras med hjälp av 

automation av azimutparametern i Source Panner. Den rör sig moturs från -60° till 70° långt 

inne i nästa del. Ytterligare ett spår med regninspelningen filtreras gradvis in i övergången till 

del C. Detta spår är inte klippt i för att matcha rytmen och är nerpitchat 19 semitoner istället 

för 40. Andra lagret av regninspelningen har därför en ljusare karaktär och jag ville att det 

skulle vara som att bakgrunden hade ändrats från under vatten till ovanför ytan, med mer vind 

i sig. Det var även ett test för att se hur en stereoinspelning kunde breddas och anpassas för att 

bli ”stor” i en sfärisk Ambisonics-miljö.  

 

 

De inledande separerande delarna i effektkedjan för lager två av regninspelningen. 

 

Jag behandlade vänster och höger kanal för att innehålla olika spektralt innehåll med en EQ i 

L/R-inställning och jag separerade kanalerna i tid genom att förskjuta den högra signalen 

198ms med hjälp av ett delay 100% wet. Slutligen i denna effektkedja fanns en Source Panner 

som placerade kanalerna något asymteriskt i 97° ifrån varanda på varsin sida horisontellt i 

sfären. Min upplevse vid test var att en viss asymetri i förhållandet mellan kanaler eller 

ljudkällor gjorde det något lättare att urskilja dessa speglade placeringar. Även azimut för de 

två kanalerna ihop är automatiserad för att panorera det hela i en långsam cirkulär rörelse 

moturs, och även detta spår fortsätter in på del C. 
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Del C 

Sista delen bygger främst på ett samplat piano i pluginform, Spitfire Audio – LABS, Soft 

Piano. Ett Am7-ackord spelas på ett halvstrukturerat sätt uppbrutet ton för ton i ett 

uppåtgående mönster, även vissa andra riktningar och toner har letat sig in i spelandet. Detta 

har gjorts två gånger i två olika oktaver. Jag har likt föreslaget i tidigare forskning försökt att 

använda granularisering och delay för att beskriva ett rum. Den granulära effekten som finns 

på båda spåren skulle kunna ses som en kombination av tidigare använda Doppler Panner och 

Brownian Delay. Denna plugin heter Vbap Doppler Pong Delay och skapar likt Brownian 

Delay åtta fördröjda kopior av originalsignalen, som här slumpmässigt rör sig i en bestämd 

kvadrat. Likt Doppler Panner går mängden dopplereffekt att bestämma och signalen ut 

behöver bussas någonstans, i detta fall till tidigare uppsatta busskanaler. Även pianot har likt 

brussvepen i del A fått en dubbelfiltrering, då Ambeo Orbit används för att ge de två 

pianospåren var sina höjd och riktningsinställningar innan de behandlas av delay:et. De lägre 

pianotonerna är placerade något under öronhöjd och de högre något över. 

 

 

Signalkedjan för de två pianospåren. 

 

En bit in i del C tonas en dov bastrumma in i 4/4-takt, teoretiskt sett underifrån då höjden är 

satt till -60°, den är även placerad 34° azimut åt höger och dessutom något framför mitten. 

Detta som ett test för att se om det är lättare att uppleva den underifrån om den symteriskt inte 

är placerad mitt i mitten. Bastrumman är bussad till samma reverb som använts tidigare för att 

återigen placera allt i något slags förhållade till det stora katedraliska rummet.  Bastrumman 

får sällskap av samma subbas-patch som användes i del A, något annorlunda spelad och 

statiskt placerad även den lågt i höjd, -50°. Den är placerad bakom mitten 151° azimut och 

bussas till reverbet lika mycket som bastrumman. Ett percussionljud från en AKAI Rythm 

Wolf-trummaskin adderas efter en stund på det andra och fjärde slaget. Noise-parametern 

ändras manuellt för att gravis ge ljudet mer brus, detta för att konstnärligt relatera till de olika 
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brus som funnits med tidigare i verket. Denna ljudkälla är placerad något närmre mitten än 

bastrumman men ändå några grader åt höger, den stora skillnaden är att dess höjd i sfären är 

satt till 74°, med andra ord är ljudet tänkt att komma ovanifrån. Det bussas till reverbet för att 

placeras i samma rum. Realationen mellan bastrumman, basen och detta percussionljud är 

tänkt att ge en spelplan för pianot att uppsluka och omsluta utrymmet i sfären däremellan. 

Som ytterligare en referenspunkt smygs ett tyst syntljud utgjort av en sågtandsvåg som 

amplitudmoduleras av rött brus in, ljudet är statiskt placerat fram till vänster -48° azimut och 

32° upp i höjdled. Verket avslutas med att en kopia av samma brus som avslutar del A sveper 

in medurs horisontellt och fyller upp det spektrala utrymmet återigen. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis innehåller det strax över sju minuter långa verket 14 ljudspår, ihop med 

tre busskanaler och två masterkanaler, den ena som en masterkanal för Ambisonic-

avkodningen och den andra som en vanlig masterkanal där det avkodade ljudet kommer ut. På 

den sistnämnda kanalen har som tidigare nämnt pluginen Sonarworks Reference 4 adderats 

för att minska hörlurarnas karaktär så mycket som möjligt för att få en platt frekvenskurva vid 

uppspelning. Se nästa sida för en översiktsbild av projektets alla spår och upplägg.  
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Översiktsbild över projektet och alla spår i Ableton Live. 
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Resultat och analys 

Resultat och analys är sammanfogat under samma avsnitt för att hålla ihop och tydliggöra 

empirin från intervjuerna i förhållande till metod, teori och tidigare forskning. Avsnittet följer 

intervjuernas disposition, från initiala uppfattningar efter blindtest till en presentation av 

resultat från frågeformulär och tillhörande intervjuer. Slutligen presenteras övergripande 

uppfattningar och resultat direkt rörande de omslutande egenskaperna. Skisser med röd ram 

tillhör respondenter, skisser med svart ram är mina uppskattningar av de teoretiska rörelserna 

och placeringarna av ljudkällor som beskrivits i föregående kapitel. 

 

Initiala uppfattningen 

Den första frågan var genomgående ”vad är din initiala upplevelse av det du precis har hört?” 

under alla intervjuer. Upplevelsen var varierad respondenterna emellan, men fyra av de sju 

poängterade direkt någonting rörande spatiala egenskaper. Exempelvis såg R.2 verket som en 

resa i rum och R.1 som att det var varmt, omslutande och på någon form av tidsaxel. De tre 

respondenter som inledningsvis inte reagerade på något rörande det spatiala poängterade 

istället något om kompositionen i sig. R.3 beskrev att den gav en lugnande känsla, R.7 att 

pianot var snyggt och R.6 att verket var filmiskt, att det gick från ångestfyllt till hoppfullt. På 

följdfrågan ”vad reagerade du mest på?” gav fem respondenter ett svar relaterat till det 

spatiala. R.4 beskrev att ljud kom från många olika håll, att det ibland kändes som att de kom 

utifrån och R.2 gav svaret:  

 

Lekandet av det spatiala, höger-vänster, men inte så enkla panoreringar utan det känns som att man har 

lagt tid på att försöka förflytta ljud. Helt plötsligt var man i ett stort bergrum, där vatten gjorde att man 

transporterades nedåt i det och saker försvann för att sedan komma tillbaka.87 

 

R.5 poängterade istället att verket var bra komponerat och att det fanns svårigheter med att 

hålla sig analytiskt under lyssning på grund av den aspekten, R.7 höll kvar vid att pianot gav 

en bra känsla. Rumsliga aspekter har sammanfattningsvis tagit en stor plats i den initiala 

upplevelsen, ordet rum i sig har nämnts flertalet gånger och även beskrivningar av ljudkällors 

 

87 R.2. Intervju (26 november 2019). 
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rörelser har tagit en naturlig plats utan att respondenterna vetat om att det är just dessa 

aspekter som undersökts.  

 

Del A 

Sett ur en mycket övergripande synvinkel har ljudkällors teoretiska placeringar i verkets 

första del överensstämt med respondenternas upplevelse. Alla har på något sätt beskrivit att 

det låga arpeggiot utgår från vänster sida och det med ljusare pitch och delay-effekter utgår 

från höger sida. R.1, R.2 och R.3 har beskrivit det låga arpeggiots rörelse som någon form av 

båge från vänster mot höger sida framför huvudet. Även R.7 har poängterat rörelsen som en 

båge med start på vänster sida, men att den sedan rört sig ovanför huvudet till höger sida.  

 

 

R.7 skiss av placering och rörelser för arpeggion i del A. 

Röda pilar beskriver den låga, blå beskriver den ljusa. 

 

R.6 beskriver att det låga arpeggiot rört sig någorlunda rakt ut från vänster öra på den 

horisontella axeln och R.4 att det är relativt stillastående mellan vänster öra och öga. IHL har 

tydligast upplevts av R.5 som placerar majoriteten av ljudkällorna inuti huvudet. 88 Han 

poängterar även svårigheterna med att urskilja riktningar hos basljud, men noterar ändå någon 

rörelse från mitten och utåt vänster i det låga arpeggiot. Han beskriver även att det ljusa 

arpeggiot rört sig på många olika platser över tid från höger till vänster sida placerat mer 

bakåt i huvudet än det låga. R.2 och R.4 har beskrivit det ljusa arpeggiots rörelser på liknande 

sätt som R.5, fast placerat utanför huvudet. Resterande fyra har upplevt rörelse i det ljusa 

arpeggiot både horisontellt och vertikalt, men att det främst har varit placerat framför huvudet. 

 

 

88 Roginska, A. (2018:197). 



  

33 

 

R.1 skiss av placering och rörelser för arpeggion i del A. 

 

Den teoretiska rörelsebanan för det låga arpeggiot, rakt bakifrån huvudet till 100° åt höger 

medurs har ingen direkt upplevt, men allas beskrivning har ”hakat i” rörelsen mer eller mindre 

någonstans på vägen i den teoretiska riktningen.  

 

 

Min skiss av placering och rörelser för arpeggion i del A. Siffrorna står för hur ”tårtbiten” gradvis växer till att 

täcka 360° av sfären. 

 

Att fem av respondenterna uppfattat det ljusa arpeggiot röra sig framför och inte bakom 

huvudet där det teoretiskt sett rör sig kan delvis bero på att delay-effekterna sporadiskt hoppar 

gradvis från vänster till höger något oberäkneligt. Detta poängterades av både R.2, R.4 och 

R.5. Men även front-backförväxling kan vara en del av förklaringen till detta resultat.89 

Framåt är även ett perspektiv vi har en vana att föreställa oss ljud i, R.1 beskriver det: 

 

Det känns som att man oftast har blicken framåt i ett V, att det inte är så brett där man står och sen 

tittar man på någonting framför en, som en bioduk.90 

 

89 Roginska, A. (2018:197). 

90 R.1. (2019) Intervju den 19 november. 
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Del B 

Fram och tillbaka på en axel mellan öronen. Den beskrivningen har majoriteten av 

respondenterna gett för rörelsen och riktningen hos det hihat-likande ljudet i del B, att de just 

beskriver rörelsen på en axel inuti huvudet tyder på lateralization.91 Men R.1, R.2, R.3 och 

R.6 har även beskrivit att rörelsen har fortsatt utanför huvudet och att ljudet växt sig bredare 

under partiets gång. Både R.1 och R.2 upplevde att ljudet breddades nedåt mot slutet, R.2 

härleder det delvis till introduktionen av reverb. 

 

 

R.2 skiss av hihatens rörelser i del B. 

 

R.4 upplevde både den horisontella och vertikala placeringen som slumpmässig lite överallt. 

Bara R.7 upplever att ljudet har en cirkulär rörelse, beskriven att äga rum främst framför men 

eventuellt något bakom öronen. Trots att ljudet är relativt högfrekvent och har en tydlig 

rörelse, som bör göra det lättare att lokalisera92 så har ingen av respondenterna kunnat följa 

den teoretiska rörelsen fullt ut. Ljudet har främst varit ensamt och rört sig symmetriskt 

tillsammans med sitt delay. Att ljudet upplevs växa mot slutet kan teoretiskt kopplas till 

additionen av efterklang, precis som R.2 beskriver. Ytterligare en aspekt det kan härledas till 

är att hihat-ljudet mot slutet får sällskap av den nerpitchade regninspelningen, ljudet får en 

annan ljudkälla, med en annan spektral karaktär och något långsammare rörelse att relatera 

till. Händelserna i slutet av del B kan på så vis kopplas till Barretts tre grundläggande teorier 

rörande den spatiala illusionen av rum.93 Hihaten beskriver rummet genom att låta inuti det 

(reverbet introduceras), storleken av rummet börjar att beskrivas i relationen mellan de olika 

 

91 Roginska, A. (2018:201) 

92 Barret, N. (2002:315). 

93 Ibid. (2002:314). 
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ljudkällorna och de alla har en rörelse inuti det fiktiva rummet.  

 

 

Min skiss av hihatens rörelser i del B. 

 

Del C 

Frågan på frågeformuläret kopplad till verkets sista del har rört de trumljud som introducerats.  

Bastrumman har upplevts någorlunda centrerad horisontellt av alla respondenter. R.2 och R.3 

har dock upplevt ljudet komma framifrån emot dem medan R.4 och R.7 beskrivit ljudet 

bakom dem riktat bortåt. Då de fyra beskriver rörelsen i samma riktning fast på olika sidor av 

huvudet kan resultatet tyda på front-backförväxling. För R.1, R.6 och R.5 har bastrumman 

utgått från mitten av huvudet även om R.1 placerar den några hack till höger. Vertikalt sett 

uppfattar endast R.1 och R.2 att de ser ner på ljudet, att det kommer underifrån. R.5 refererar 

återigen till svårigheter med att bestämma riktningar på basfrekvenser, men menar att han 

upplever bastrummans inledande transient i mitten och att den sedan växer utåt. R.5 beskriver 

vidare att percussionljudet upplevs ännu tydligare i mitten än bastrumman, men att dess 

efterklang är placerad långt ut åt vänster och höger, en liknande beskrivning görs även av R.2.  

 

 

R.5 skiss av trumljuden i del C. Röd markering rör bastrumman, blå percussionljudet. 
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Alla utom en respondent upplever att percussionljudet emitterar från mitten av deras huvud 

både horisontellt och vertikalt sett. R.3 och R.7 anger dock att ljudet befinner sig något 

ovanför öronhöjd, emot pannan. R.7 beskriver upplevelsen vidare:  

 

Percussionljudet gav en konstig känsla, jag upplevde att det gav någon form av kittlande känsla, som 

att det satt på en viss punkt i hjärnan.94 

 

R.1 pekade istället på näsroten för att beskriva var ljudet upplevdes och R.3, som var ensam 

om att beskriva att ljudet upplevdes komma utifrån beskrev att det kändes specifikt i höger 

öga. Svaren säger delvis att någonting utöver än en centrerad panorering upplevs. Teoretiskt 

sett har ljudkällorna varit placerade nära mitten, bastrumman något mer till höger vilket 

poängterades av R.1. Den stora skillnaden är i det vertikala då bastrumman är placerad nere -

60° i sfären och percussionljudet uppåt 74°.  

 

 

Min skiss av trumljuden i del C. Röd markering rör bastrumman, blå percussionljudet. 

 

R.1 och R.2:s beskrivning av bastrumman som lägre placerad korrelerar till viss del med den 

teoretiska placeringen. Resultatet tyder på svårigheter med att uppfatta ljudriktningar och 

placeringar i den vertikala axeln. En förklaring kan vara att elevation förlitar sig mer på 

ytterörats filtrering och kroppslig utformning än genom de mer tydliga tids- och 

amplitudskillnader som främst bidrar till lokalisering i det horisontella planet.95 Simulationen 

av elevation blir mer beroende av att den binaurala filtreringen passar ens personliga HRTFs.  

 

 

94 R.7. (2019) Intervju den 7 december. 

95 Begault, D.R. Godfroy-Cooper, M. Wenzel, E.M. (2018:51). 
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Övergripande uppfattning 

Generellt sett över verket har endast R.1 beskrivit att ljudkällor funnits placerade mer bakom 

honom än framför. Han beskriver upplevelsen av att ha ljud så tydligt bakom och snett nedåt 

bakom axlarna som ny för honom och liknar sin lyssning vid att sitta i en iglo där ljud fanns 

överallt. R.1 påpekar även att rummet där verket utspelades kändes sfäriskt, men att sfären 

bara var 20 - 30 centimeter bakom huvudet och mycket djupare framför, två – tre meter och 

även ännu djupare vid några korta sekvenser. R.2 har skissat ut några fält bakåt i sin generella 

uppfattning men understryker att det mesta av materialet fanns framåt och ibland även snett 

uppåt. När ljuden blev starka i del A och även när det var mycket rörelse i pianot i del C 

upplevde han placeringen framför som mest tydligt. 

 

 

R.2 generell uppskattning av placeringar över hela verket.  

 

Även R.3, R.4, R.6 och R.7 har i sin generella uppskattning beskrivit att ljudkällor främst har 

funnits någonstans i en halvcirkel 180° framför dem och att ljud ibland har rört sig ovanför 

deras huvuden. R.3 fyller i med att han främst har upplevt ljudet nära öronen, men att det i 

vissa perioder har funnits mycket mer djup i ljudbilden. Han lyfter ut noise-svepet på slutet 

som ett speciellt tillfälle och menar att han upplevde det långt fram och som att svepet ramade 

in hela bilden. Alla respondenter utom R.5 medgav att de upplevt ljudkällor komma utifrån 

huvudet, åtminstone från och till. R.6 pekar på att de generellt fade:ades upp och att 

upplevelsen därför blev som att de härstammade utifrån för att sedan hamna inuti huvudet. 

R.2 menar också att många ljud började utanför huvudet och nämner att de inledande 

arpeggio-ljuden absolut kom utifrån. R.3 svarar både och på frågan och hänvisar till att pianot 

känts som att det rört sig inuti pannan och hihaten även så, men att de ibland även varit tydligt 

utanför huvudet. R.4 pekar också på att hon upplevt hihaten i del B röra sig tydligt inuti 

huvudet. IHL är märkbart i de flesta av respondenternas upplevelser, fast på olika vis. 
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Faktumet är att de flesta ljudkällorna haft teoretiska rörelsemönster och placeringar utanför 

huvudet men resultatet visar att dessa pendlar mellan att upplevas komma utifrån och inifrån 

huvudet. R.5 har haft den tydligaste upplevelsen av IHL och påpekade genomgående under 

intervjun att verket upplevdes inuti huvudet, han poängterar dock mot slutet av samtalet att 

verket kändes bredare än konventionell stereo och att basfrekvenserna fanns tydligt i mitten 

som en matta medans frekvenserna över basregistret rörde sig längre ut mot öronen. R.5 anser 

att reverbets syfte i många fall är att ge stereobredd, samt att det limmar ihop kompositionen. 

Percussionljudets efterklang i del C är när han upplever verket som bredast.  

 

R.6 menar också att reverbet gav en bredare stereokänsla till verket och att det adderade en 

slags mjukhetskänsla. För R.7 sålde reverbet in känslan av att befinna sig i ett annat rum än 

det hon lyssnade i. För R.2 var det rummet ett mörkt och blött rum, han beskriver att reverbet 

placerade ljudkällorna i ett dunkelt bergrum. R.1 beskriver att reverbet har adderat djup 

framåt sett och R.3 beskriver också att reverbet troligtvis var anledningen till att han upplevde 

ett djup framåt och att saker kunde närma sig utan att ljudet i sig ändrades särskilt mycket. Att 

reverbet som används är ett impulssvar från en mer djup än bred katedral kan möjligtvis vara 

en del av dessa resultat. R.4 menar att hon aldrig riktigt lade märke till reverbet för att hon 

fokuserade på ljuden i övrigt, men anade ändå att det fanns någon form av reverb med i bilden 

eftersom ljud var placerade på olika ställen.  

 

Omslutenhet 

Alla respondenter har svarat ja på frågan ”kände du dig omsluten av ljud?” och alla har även 

svarat ja på följdfrågan; ”mer omsluten än du är van vid under hörlurslyssning?”, om än något 

mer tvekande. R.7 poängterar vissa svårigheter med att jämföra då hon sällan tänker på 

omslutande egenskaper vid lyssning i vardagen, att det är lite av en orättvis jämförelse. R.5 

påpekar att han inte är van med lurarna som använts och att han troligtvis inte hade lyssnat på 

genren av musik som användes i testet eller varit analyserande till samma grad vid vanlig 

lyssning. R.5 påpekar dock att verket har en tydlig atmosfär som allt händer i och att det 

bidrar till en omslutande känsla. R.3 härleder den omslutande känslan till ljudmattorna, de 

långa och långsamma stigningarna hos ljuden men pekar ändå ut biten i del C där pianoljudet 

får sällskap av bastrumman som den mest omslutande. Även R.7, R.6 och R.2 beskriver del C 

som det mest omslutande partiet.  

 

Om jag ska välja ett så var det speciellt på slutet med pianot, basgrejerna, knastret till vänster och så 
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vidare. Där var det väldigt brett också frekvensmässigt, på några andra partier så var det mer mest 

höga frekvenser eller när kicken kom väldigt mycket låga. På slutet var det mer en blandning av massa 

olika element och man kanske följde ett med hjärnan och sedan kom det in ett annat och ens 

uppmärksamhet gick lite dit och så vidare.96  

 

R.2 härleder alltså de omslutande egenskaperna i del C till en bredd i frekvensregistret och 

även till mängden källor. R.7 härleder det också till att ljudbilden var helt utfylld och R.6 

menar att pianot gör honom förväntansfull, att han blir nyfiken på var det ska dyka upp 

härnäst. R.4 och R.1 lyfter fram inledningen, alltså del A som det mest omslutande partiet där 

R.1 härleder omslutenheten till att han metaforiskt beskrivet upplever att en jättestor 

radarscanner sveper in från vänster till höger och ändrar hela kameraperspektivet för en stund 

i slutet av del A. Även R.2 pekar ut att slutet av del A känns mycket omslutande. 

 

Gemensamt för de två partier som pekats ut som mest omslutande är att de innehåller en 

mängd ljudkällor i rörelse samtidigt och att frekvensomfånget även det är välfyllt. Ytterligare 

ett gemensamt drag är att brus-svepet som används i slutet av båda delarna har fått dubbel 

binaural filtrering och så även pianoljuden i del C. 

 

Hihat-ljudet och del B i allmänhet lyfts fram flertalet gånger som det minst omslutande 

partiet. R.3 menar att det gav en paus från att ljud kom utifrån och R.1 påpekar att partiet 

kändes tvådimensionellt i förhållande till resten. R.5:s skiss av partiet är relativt beskrivande 

av den generella upplevelsen. 

 

  

R.5 skiss av hihat-ljudet i del B.   

 

96 R.2. (2019). Intervju den 26 november. 
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Slutsatser & diskussion 

I detta avslutande kapitel presenteras först sammanfattande slutsatser av resultatet och 

designprocessen ihop med vissa personliga reflektioner. Det följs i sin tur av en bredare 

diskussion kring uppsatsens reliabilitet och validitet samt tankar om vad arbetet med denna 

uppsats gett mig och förslag på framtida forskning. 

 

Slutsatser 

Resultaten pekar på att verket har upplevts som omslutande, i de flesta fall mer omslutande än 

vad respondenterna varit vana vid under hörlurslyssning. Mitt designförslag fungerar alltså 

som ett svar på frågeställningen för uppsatsen: ”Hur kan ett elektroakustiskt verk designas för 

att uppnå omslutande spatiala egenskaper vid binaural uppspelning i hörlurar?”. Mer 

nyanserat sett så pekar resultaten på att vissa tillvägagångssätt fungerar bättre än andra. 

Partier där frekvensspektrumet varit väl utfyllt och där fler ljudkällor både närvarat på olika 

positioner och där de haft olika rörelsemönster har ansetts som mer omslutande. Dubbel 

binaural filtrering har använts på en eller flera ljudkällor i de mest omslutande partierna vilket 

kan tyda på att just det tillvägagångsättet bidrar till upplevelsen. Poängteras bör att verket i sig 

har en, enligt mig relativt minimal karaktär. Samma lugna tempo har använts genomgående, 

de flesta rörelser hos ljudkällor har varit mjuka och frekvensspektrumet har även det 

behandlats sparsmakat samt med mjuka övergångar, ofta med lowpassfilter för att vara 

specifik. Respondenterna har i flertalet fall beskrivit verket utifrån ordet behagligt. Resultaten 

från denna studie är därför inte automatiskt överförbara på alla de former som 

elektroakustiska verk kan ta, och även om vissa övergripande slutsatser går att dra så visar 

resultaten i allmänhet på en stor variation i respondenternas upplevelse av samma händelser.   

  

Uppslukande egenskaper har upplevts av respondenterna, ljudkällor har beskrivits fylla upp 

det fiktiva rummet på olika sätt och med blandad kvalité. Rörelser och placeringar i höjdled 

har visat sig markant mer svåra att lokalisera än de horisontella. Även om studien visar att 

avkodning från Ambisonic till binauralt ljud fungerar för att ge ett elektroakustiskt verk 

omslutande spatiala egenskaper vid hörlurslyssning så pekar resultaten på att det inte är en rät 

linje mellan intention vid komposition och slutgiltig uppfattning hos respondent. Det är breda 

penseldrag som både tycks uppfattas och lämna avtryck.    
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Diskussion 

Som beskrivet tidigare i uppsatsen har jag försökt att minimera forskareffekter i förhållande 

till mina frågor under intervjuerna genom att först genomföra ett blindtest. Del två i 

intervjuerna har sedan inneburit att jag ställt mer tydliga frågor kopplade till uppsatsen 

forskningsfråga och syfte. Faktumet att jag som person både legat bakom designen och att det 

är jag som genomfört intervjuerna har såklart hela tiden varit närvarande. Att jag varit bekant 

med de inledande respondenterna är även det ett faktum, att de har velat behaga mig som 

forskare för att vi just varit bekanta kan ha påverkat resultaten. Även utformningen på de 

figurer som använts i frågeformuläret kan ha introducerat en grund för färgning av 

respondenternas uppfattning. Det har exemplevis funnits mer yta att skissa utanför huvudet än 

inuti, men jag har genomgående gett dem chans att nyansera och förklara sina skisser med 

hjälp av följdfrågor under efterföljande intervju. Detta i hopp om att tillföra reliabilitet till 

undersökningen.  

 

Respondenterna har haft en snarlik ålder, ett spann mellan 27 och 35 år, endast två av de sju 

tillfrågade har varit kvinnor. Resultaten kan således inte anses representera den allmänna 

uppfattning, det har inte heller varit intentionen med studien. Mer omfattande forskning kring 

upplevelsen av binauralt ljud, med en större bredd av respondenter är något jag efterlyser. Det 

går inte heller att garantera att respondenterna menat samma sak med begreppet omslutande 

även om deras beskrivningar som relaterat till ordet verkar tyda på en mer eller mindre 

gemensam uppfattning. Att de hade fått beskriva sin uppfattning av ordet vid intervjutillfället 

hade kunnat tydliggöra denna aspekt. Om lyssningstestet hade utförts som ett AB-test där 

verket funnits i både en stereoversion och en binaural hade skillnader i uppfattningen dem 

emellan möjligtvis kunnat uttryckas tydligare av respondenterna och på så sätt hade mer 

nyanserade svar i de jämförande aspekterna kunnat uppnås. Ambisonic går att avkoda även 

till stereo, men då den binaurala filtreringen färgar ljudet och jag hade anpassat min design 

utefter denna färgning såg jag det inte som en rättvis jämförelse att enbart exportera två olika 

avkodningar för testning. Något annat tillvägagångssätt rymdes inte i tidsplanen för denna 

uppsats, men det är ett intressant uppslag för framtida forskning. 

 

På ett personligt plan har arbetet med denna uppsats gett mig grundläggande insikter för att 

fortsätta med spatial komponering med hjälp av binaural teknik och i synnerhet Ambisonic. 

För mig känns det hållbart för framtiden att utveckla kunskap i ett sfäriskt format som kan 
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användas och avkodas till alla möjliga högtalarsetuper, inte minst hörlurar. I mina ögon tycks 

Ambisonic vara det format som vunnit mest mark, speciellt när det kommer till utveckling av 

tillgänglig mjukvara och forskning. Jag vill framöver utforska olika alternativ för avkodning 

från Ambisonic B-format till binauralt ljud, bland annat den parametriska frekvensdomän-

metod som föreslås av Berge & Barrett.97 Jag har använt mig en hel del av fördröjning i 

millisekunder mellan ljudkällor och olika frekvensregioner i arbetet, bland annat genom 

användning av delayeffekter. Brett pekar på att klassiska delayeffekter så som ping-pong kan 

få ett nytt liv i en immersiv kontext mer fler högtalare och beskriver spatialiserade 

delayeffekter som ett sätt att skapa en dynamisk och intressant mix i storskaliga ljudformat.98 

Jag upplever att det är sant även för binauralt ljud som kan simulera ett storskaligt 

surroundsystem av högtalare. Hur fördröjning i millisekunder kan användas som ett 

kompositionsverktyg är även det något jag vill fördjupa mig i framöver.   

 

Brett menar att världen av immersivt ljud idag ger tekniker och producenter av innehåll 

mängder av möjligheter och kreativa val för att mejsla fram mixar och ljudlandskap.99 Men 

han påpekar att produktionsverktygen inte helt har följt med i utvecklingen och menar att 

producenter än så länge får förlita sig till kreativ anpassaning av de verktyg som finns 

tillgängliga.100 Kompositörer med flera får alltså i hög grad förlita sig på egna tolkningar, 

lösningar och kompromisser för att uppnå det de vill uppnå. Kanske är det just dessa 

experiment som behövs för att utveckla fältet både konstnärligt och tekniskt. Verket som jag 

tagit fram i uppsatsen har formen av en småskalig prototyp i mina ögon, ett test som hjälpt 

mig börja förstå hur vissa tekniker på en grundläggande nivå kan användas i samklang för att 

ge verk omslutande spatiala egenskaper. Jag ser fram emot att fortsätta utforska de insikter 

som arbetet har gett mig för komposition och mixning av både elektroakustisk- och 

populärmusik. Jag hoppas även att mina resultat är till nytta för dig som vill utforska spatial 

komposition på liknande, eller helt annorlunda sätt. 

  
 

97 Barrett, N & Berge, S. (2010, October 8-10). A new method for B-format to binaural transcoding. AES 40th 

international conference, Tokyo, Japan. 

98 Brett. L. (2017:651). 

99 Ibid. (2017:653). 

100 Ibid. 
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Bilaga ett: Frågeformulär lyssningstest 
 

Respondent nr: _______ 

Fråga 1 

Verket inleds med ett basigt synth-arpeggio, hur uppfattar du att det rör sig? Skissa med röd 

penna. Det ljudet följs av ytterligare ett arpeggio med en högre pitch och tydliga delay-

effekter, skissa ut var du främst uppfattar det med blå penna. 

 

 

Fråga 2 

I verkets andra del finns ett minimalt rytmiskt parti som skulle kunna liknas vid en hi-hat med 

delay-effekt, var och hur upplever du att det rör sig? Skissa med röd penna.
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Fråga 3 

Mot slutet av verket stegrar sig en stadig puls av en bastrumma, var upplever du den? Skissa 

ut med röd penna. Den följs efter en stund av ett percussion-ljud, var upplever du det? Skissa 

med blå penna. 

 

 

Fråga 4 

Försök att göra en generell skiss över var du främst har uppfattat ljudkällor under verket som 

helhet, en övergripande uppskattning. Måla exempelvis ett tjockare fält om du upplever att 

ljudkällor varit mer närvarande vid en viss position. Använd blå penna.   
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