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Abstract 
The purpose of the thesis is to test stereophonic against monophonic music and how 

listeners experience the difference between them. To answer the questions, a listening test 

was conducted with the associated questionnaire, where 13 listeners completed the test. 

The panel consisted of both experienced and non-experienced listeners between the ages 

of 19-36. The listening test consisted of two parts where the first part tested three songs 

that were mixed to mono, mid-stereo and stereo where the listener got to hear two audio 

samples at a time where they would choose the audio sample they considered to sound 

best. Part two consisted of three other songs that were also mixed into the same three 

versions. Here, the listener would choose the example that sounded the widest. In order 

to strengthen the results and analysis, a separate questionnaire was sent out via Facebook 

asking questions about everyday listening. The result shows the benefit of stereophonic 

music with over 70% where the choices are described with words such as lively, deep and 

clear to describe stereo. Mono is considered to be flat, confined and narrow which, on a 

few occasions, has been chosen in front of the stereo where the focus was on the song. 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund och Historia 

Under hösten 2019 presenterade IKEA sitt samarbete med ljudföretaget Sonos där två trådlösa 

högtalare tagits fram för bruk i hemmet.1 Högtalarna består av en bordslampa med inbyggd 

högtalare samt en högtalare tänkt för bruk i en bokhylla eller liknande (Bilaga 1). Därmed 

väcktes frågan om hur denna typ av högtalare påverkar hur musik mixas där vi allt mer går 

tillbaka till ett monofoniskt samhälle där vi lyssnar på musik genom enskilda högtalare, istället 

för flerkanals-system. Är stereo något som snart är passé?   

 

Många ljudsystem i hemmen kalibreras sällan så att lyssnaren sitter i en optimal position i 

relation till högtalarna. Många gånger ställs högtalare upp utan någon större eftertanke, oftast 

görs det enbart för att fylla ut ett rum. Högtalare ställs ofta upp i par utan tanke på avstånd eller 

optimal högtalarplacering i relation till lyssnaren och rummet. Vanligt är att enstaka högtalare 

ställs upp i bokhyllor eller på köksbänkar. Är stereo då egentligen viktigt för lyssnarens 

upplevelse, eller är ljudkvalité och funktion viktigare? 

 

Den första dokumenterade publika stereofoniska uppspelningen var 1881 där Clément Ader 

använde ett par telefonledningar för att spela upp en stereosändning från franska operan.2 Trots 

denna tidiga stereofoniska återgivning tog det lång tid innan stereo blev en norm inom 

musikproduktion.  

 

Den tidigaste inspelningsapparaten bestod av en tratt kopplad till en vaxrulle där hela 

arrangemanget spelades in genom tratten för att ristas in på en vaxrulle.3 Tekniken spelade 

 

1 Sonos.se, SYMFONISK WIFI Speakers, https://www.sonos.com/en/symfonisk-by-sonos-and-ikea, 

(Hämtad 2019-10-02) 

2 Watkinson, John, The art of sound reproduction, s.160, Focal Press, Oxford, 1998 

3 Recording on 100-Year-Old Equipment, [online video], 2018, Rob Scallon, 

https://www.youtube.com/watch?v=1n2b0NdL6_E, (2019-12-14) 
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endast in ett spår vilket resulterade i en monofonisk inspelning. Tack vare digitaliseringen är 

det idag möjligt att spela in över 100 separata spår som alla kan klippas, spelas in på nytt och 

processeras separat.  

1.2  Syfte och Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka stereofonisk musik jämfört med monofonisk och hur 

dessa påverkar lyssnarens upplevelse. Uppsatsen bidrar därigenom till kunskap om hur mixning 

och uppspelning av musik kan påverkas, alternativt om ny forskning krävs. 

 

I ett monofoniskt samhälle använder den vardagliga lyssnaren enstaka eller små högtalare för 

att lyssna på musik. Detta kan bestå av trådlösa högtalare, radioapparater och inbyggda 

högtalarsystem. Problemet som uppkommer med nämnt lyssningssätt är att stereobilden 

försvinner och musik spelas upp i mono. Frågan är om detta är ett problem eller ett medvetet 

val. Ligger det större fokus på digitala och bärbara lösningar där ljudkvalité och funktion är av 

större prioritet, där förlust av stereo blir en kompromiss? Råder det kunskapsbrist om stereo, en 

kompromiss till fördel för användning och ljudkvalité eller att lyssnaren föredrar monofonisk 

musik? Är stereo som standard något som kommer att ersättas? För att besvara dessa frågor 

skapades två frågeställningar: 

 

1. Hur upplever lyssnaren skillnaden på musik i stereo respektive mono?  

2. Hur står sig stereo som standard inom musikindustrin?  

1.3  Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till mono och stereo, motsvarande en-kanals och två-kanals ljud där 

högtalare och ljudkvalité inte kommer att undersökas. Då lyssningstestet inte avser att 

undersöka skillnader mellan olika högtalare kommer enbart ett högtalarpar att användas. Detta 

också föra att minimera risken att lyssnaren upplever musiken olika om de spelas ur högtalare 

med olika frekvensrespons och ljudåtergivning. Enligt Berg kan lyssnaren påverkas av 

högtalares olika utseende, exempelvis att högtalare som anses snyggare upplevs låta bättre 
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vilket skulle ge felaktiga data.4 För att fokusera på ljudbilden sker varje lyssning med enskilda 

personer då lyssnaren måste sitta i högtalarfältets ”sweet spot” vilket är den plats där 

stereobilden är optimal. Området är så smalt att lyssningen inte kan göras i stor grupp då 

lyssnarna skulle få olika förutsättningar.  

 

Uppsatsen avser att undersöka lyssnarens preferens mellan stereofonisk och monofonisk musik 

användes ett lyssningstest med tillhörande enkät och inte intervju då syftet med uppsatsen inte 

är att skapa en djupare förståelse för lyssnarens upplevda känsla mellan stereofonisk och 

monofonisk musik. 

  

 
4 Berg, Jan, Lyssningstester – ett experimentellt sätt att fånga en upplevelse, I På tal om 

musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde, Ternhag, Gunnar & Wingstedt, Johnny 

(red.), 197–210, Bo Ejeby, Göteborg, 2012 
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2  Teori  

En mängd litteratur har skrivits med fokus kring flera aspekter inom musikproduktion. 

Litteraturen tar upp allt från hur en studio bör eller kan byggas med akustikhantering för 

inspelning och uppspelning till processen från idé till färdig produktion. Nedan tas några för 

uppsatsen intressanta aspekter av den kedjan upp. 

2.1.1  Mänsklig uppfattning av ljud 

Människan har möjlighet att i stora drag placera en ljudkälla tack vare att vi har två öron. 

Hjärnan analyserar skillnader mellan öronen vilket hjälper oss att placera ljudkällan i rummet. 

När ljudet färdas från ena örat till det andra skapas fasskillnad vilket är den skillnad som hjärnan 

använder för att lokalisera ljudet.5 Vi har lättare att lokalisera högfrekventa ljud jämfört med 

lågfrekventa då en frekvens på 30 Hz har en våglängd på ca 11,5 meter vilket gör att 

fasskillnaden mellan öronen endast blir 6° vilket gör det svårt att registrera skillnaden.6 Fasning 

är inte det enda verktyget för att lokalisera ljud, en skillnad i ljudstyrka mellan öronen hjälper 

oss också att lokalisera ljudkällor.  

2.1.2  Stereo 

Den funktion som gör att vi kan lokalisera ljud är viktig när man ska skapa illusionen av ett 

rum, som exempelvis vid stereofonisk musik.7 Stereo som vi känner till den idag består ofta av 

två högtalare, eller två ljudkällor vilket är en standard vid uppspelning och mixning av musik. 

Orsaken till att det blev en norm med just två högtalare beror till stor del på ekonomi och 

användningsområde, det var också lättare vid ”kodning” av musik till vinylspelare och 

bandspelare.8 Ytterligare orsak ligger i att man under 30-talet undersökte återskapandet av ljud 

med ett oändligt antal mikrofoner och högtalare. Två forskare (Steinberg och Snow) reducerade 

senare antalet högtalare från tre till två vilket gav upplevelsen av ett större djup och en bredare 

 
5 Rumsey, Francis, Spatial Audio, Focal, Oxford, 2001 

6 Watkinson, John, The art of sound reproduction, s.194-195  

7 Ibid, s.194 

8 Rumsey, Francis & McCormick, Tim, Sound and recording: applications and theory, 7. ed., s.491, 

Focal Press, New York, 2014 
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ljudbild. 9 Med hjälp av stereo är det möjligt att skapa en djupare och bredare bild av musik som 

lätt kan försvinna i mono.  

 

Vid optimal stereo är det möjligt att skapa en fantombild av musik där ljud/instrument placeras 

i ett virtuellt rum där lyssnaren ska kunna ”se” instrumenten framför sig med sina öron. För 

optimal lyssning ska två högtalare placeras i en trekant i relation till lyssnaren med en vinkel 

på ±30° (Bilaga 2), vid en bredare placering skulle ljudbilden bli mindre definierad och 

suddig.10 

 

Stereo utvecklades senare till surround vilket är populärt inom ljudreproduktion till film och 

TV där den vanligaste är 5.1 och 7.1 surround vilket innebär att lyssnaren har fem eller sju 

högtalare placerade runt sig samt en till två subwoofers. Eftersom ljudbilden endast kan placeras 

mellan högtalarna möjliggör surround att skapa en 360° ljudbild runt lyssnaren.11 Tekniken är 

som nämnt vanligast vid film och tv och är inte en standard inom musik.  

 

Steve Guttenberg har skrivit två artiklar på hemsidan cnet.com där han spekulerar och 

diskuterar kring mono och stereo. I sin artikel från 2014 nämner han uppkomsten av bärbara 

högtalare och att deras storlek gör det omöjligt att höra sann stereo då högtalarelementen måste 

vara mer än ett par centimeter isär.12  

 

När vi lyssnar på musik genom två högtalare i stereo tar öronen upp ljudet från båda högtalarna 

med en kort fördröjning mellan öronen. Till exempel tar höger öra upp ljudet från höger 

högtalare först, för att sedan ta upp ljudet från den vänstra högtalaren, till skillnad från hörlurar 

där varje öra får en enskild kanal utan läckage till varandra, som leder till onaturlig stereo.13 

Guttenberg stärker detta där han nämner att stereo i hörlurar lätt kan upplevas onaturlig, som 

att musiken spelas inuti huvudet.14  

 
9 Rumsey, Francis & McCormick, Tim, Sound and recording: applications and theory, s.492-493 

10 Ibid, s.495 

11 Izhaki, Roey, Mixing audio: concepts, practices and tools, s. 532-535, 2nd ed., Focal, Oxford, 2012 

12 Guttenberg, Steve, Do you ever get to really hear stereo sound?, CNET, 2014, 

https://www.cnet.com/news/do-you-ever-get-to-really-hear-stereo-sound/, (Hämtad 2019-10-22) 

13 Rumsey, Francis, Spatial Audio, s.53-55 

14 Guttenberg, 2014 
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Två år senare bygger Guttenberg vidare på temat men med en mer utförlig artikel där han 

nämner att mono var populärt under LP-skivans tid och innan stereo slagit igenom. Han säger 

att många tycker att mono låter bättre än stereo och album som Beatles ”Sgt. Pepper’s” anses 

som absolut bäst i mono. Guttenberg säger att det beror på Beatles fokus på mono under 

mixning vilket kan vara orsaken till att mono-mixen låter bättre än stereo-mixen. Trots detta 

nämner han själv att han tycker mono-skivorna upplevs som ”beigea” och tråkiga och han 

uppmanar folk att testa mono-knappen på sina förstärkare för att lyssna på skillnaden mellan 

mono och stereo där mono kan upplevas plattare med sämre dynamik.15 

2.1.3  Mixning av stereofonisk musik 

På 30-talet ville tekniker hos Walt Disney skapa effekten av att ett ljud flyttade sig mellan höger 

och vänster sida av bioskärmen. Teknikerna delade en kanal till två reglar och panorerade dessa 

till höger och vänster fullt ut, med hjälp av reglarna kunde de då flytta ljudkällan på skärmen 

genom att göra en skillnad i volym av utsänd kanal till vardera högtalare (Bilaga 3).16  

 

Den första musikstudion som installerade ett stereosystem var Abbey Road i London där varje 

kanal var utrustad med en spak där monokanalen kunde skickas till en enskild sida eller till 

mitten.17 Tekniken utvecklades då det var ett stort slöseri på värdefulla kanaler, och man 

skapade något som kallades för ”pan pot” som kan ses som en ratt på ett mixerbord eller i olika 

musikprogram (Bilaga 4) som delar signalen och styr mängd signal som skickas till varje 

separat högtalare.18 Med hjälp av panoreringsverktyget är det möjligt att placera instrumenten 

vart man vill mellan högtalarna vilket är det grundläggande inom stereo och den stereobild som 

oftast refereras till.  

 

Musik mixas inte bara för att skapa balans mellan instrumenten, ljuden kan hanteras på olika 

sätt för att skapa en rumskänsla vilket öppnar upp musiken och får den att kännas mer levande. 

Vid mixning kan de olika instrumenten placeras i ett virtuellt rum genom att skapa bredd och 

djup. Det finns många olika varianter av kartor som beskriver hur instrument kan placeras i det 

 
15 Guttenberg, Steve, Is stereo sound twice as good as mono?, CNET, 2016, 

https://www.cnet.com/news/is-stereo-sound-twice-as-good-as-mono/, (Hämtad 2019-10-22) 

16 Izhaki, Roey, s.183 

17 Ibid, s.183-184 

18 Ibid 
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virtuella rummet (Bilaga 5). För att kunna flytta runt instrumenten i rummet finns det flera olika 

tekniker att använda, två grundläggande är reverb och volym.  

 

• Reverb – Som kan nämnas som rumseffekt eller eko, en effekt som skapar känsla av ett 

rum genom fördröjningar. Med hjälp av reverb är det möjligt att skapa ett djup i musik, 

genom att kunna placera instrument längre bort från lyssnaren. 

 
”Although sometimes unwanted, reverb addition often increases the perceived source-to-listener 

distance and therefore reverbs are regularly utilized for applying depth”19 

 

• Volym – När ett instrument är längre bort hörs det inte lika tydligt som när det är nära, 

volym skapar balans där instrument längre bak i ljudbilden hörs mindre. Detta i 

kombination med reverb skapar djup i ljudbilden då instrument kan placeras längre bak. 

 

Med hjälp av panorering, reverb och volym kan man alltså placera instrument i ett virtuellt rum 

för att skapa en bredare och djupare ljudbild.  

2.1.4  Binauralt delay 

Binaural delay är den tid ljudet tar från ena örat till det andra, en fördröjning på ca 0.65 ms. 

Fördröjningen gör det möjligt för oss att lokalisera ljudkällor ner till ett par graders precision.20 

Med hjälp av binauralt delay kan man i hörlurar skapa en 3D-ljudbild där musik kan uppfattas 

att komma runtomkring huvudet. Med binauralt ljud ”pratar” höger och vänster kanal med 

varandra där en del av ljudet skickas mellan kanalerna med en förbestämd fördröjning (delay) 

för att skapa effekten av rum. Tekniken används för att skapa en mer naturlig stereo i hörlurar 

då stereon annars kan upplevas som att den spelas inne i huvudet. 21 Tekniken kan också 

användas till uppspelning med högtalare, men då läckaget där sker naturligt är tekniken inte 

lika nödvändig.  

 

 

 
19 Izhaki, Roey, s.403 

20 Rumsey, Francis, Spatial Audio, s.22 

21 Rumsey, Francis & McCormick, Tim, Sound and recording: applications and theory, s.504 
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Stereo kan egentligen i sin helhet anses vara binauralt då man söker till att skapa en 

verklighetstrogen effekt där ljuden vi hör ska uppfattas på samma vis som den skulle gjort i 

naturen. Läckage mellan kanalerna skapas genom att som tidigare nämnt, låta dem digitalt prata 

med varandra genom ett binauralt delay som simulerar den tid det tar för ljudet att ta sig från 

ena örat till det andra, på samma vis som sker i naturen. 

2.2  Begrepp 

Nedan tas några begrepp upp som används i uppsatsen med en kortare förklaring av deras 

innebörd samt varför dessa valts till uppsatsen. Begreppen utgör en väsentlig del i uppsatsen 

och det är av betydelse att läsaren förstår begreppens egentliga innebörd för att minimera risken 

för feltolkning.  

2.2.1  Spatialt ljud 

När vi syftar till stereo och surround nämns ofta spatial bredd som då syftar till den upplevda 

rumskänslan av ljud, alltså hur brett ”rummet” är. Spatialt beskrivs som just ”rumslig” av 

Svenska Akademin.22 Synonymer.se beskriver ordet spatialt mer utförligt:  

 
” som har att göra med utsträckning i rummet; spatial förmåga förmåga [sic!] att föreställa sig längder, ytor 

och kroppar”23 
 

En tydligare benämning hade varit just rumskänsla, men för att inte blanda ihop rumskänsla 

med det virtuella rum som man vill bygga upp i en mix valdes begreppet spatialt för tydligheten 

i texten. Begreppet används även i teori och tidigare forskning vilket stärker dess användning i 

uppsatsen. 

 

 
22 Svenska Akademien, Spatial, https://svenska.se/saol/?sok=spatial&pz=4, 2015, (Hämtad 2019-10-

31) 

23 Synonymer.se, https://www.synonymer.se/sv-syn/spatial, (Hämtad 2019-10-31) 
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2.2.2  Ljudexempel 

Ett vanligt begrepp inom uppsatser och forskning kring musik är ”stimuli”. I svensk ordbok 

beskrivs stimuli som ”ngt som fram-kallar kroppslig reaktion: stimulus och respons”.24 Då 

denna uppsats inte avser att undersöka lyssnarens fysiska reaktion på musik kommer begreppet 

”ljudexempel” att användas. Dessa ljud används som verktyg för att testa den hypotes som 

ligger till grund för ett lyssningstest.25 Ljudexempel är de ljud som påverkas av en process och 

kan ändras under testets gång, i uppsatsen syftar ljudexempel till olika musikstycken som 

används under lyssningstesten. De faktorer som ändras i ett ljudexempel kallas för variabel, 

vilket exempelvis kan vara volym eller mängd applicerad effekt, som i uppsatsen är 

stereobredd. 

 

Begreppet stimuli kommer att användas som begrepp vid tidigare forskning samt teori för att 

inte snedvrida dess betydelse inom dessa artiklar och litteratur. 

 

  

 
24 Svenska Akademien, Stimulus, https://svenska.se/saol/?id=2966148&pz=7, 2015, (Hämtad 2019-

10-31) 

25 Berg, Jan, s.197–210 
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3  Tidigare forskning 

Redan på 60-talet började man undersöka vår preferens för stereofonisk musik framför 

monofonisk. I en artikel från 1966 använde Barbara J. Morgan och Ogden R. Lindsley en 

operant metod för att undersöka fyra subjekts preferens för monofonisk eller stereofonisk 

musik.26 Subjekten bestod av två gymnasieelever samt två högskolestudenter. När subjekten 

frågades sa alla fyra att stereofonisk musik föredrogs framför monofonisk musik, vilket Morgan 

och Lindsley nämner inte helt återspeglas i testen. Gymnasiestudenterna visade ingen fördel till 

stereofonisk musik, men inte heller till monofonisk musik. De valde att ytterligare testa ett av 

subjekten för att se om denne kunde höra skillnad mellan stereofonisk och monofonisk musik. 

Efter ett andra test kunde författarna dra 11 olika slutsatser varav två av dessa var: 

 
”(4) Stereophonic music was not operantly preferred over monophonic music  

[…] (5) N31 could easily descriminate stereophonic music from monophonic music.”.27 

 

Det visar på att studenten kunde höra skillnad mellan stereofonisk och monofonisk musik, men 

visade ingen operant fördel för stereofonisk musik trots verbal preferens. De två 

högskolestudenterna visade fördel för stereofonisk musik både verbalt och vid testen, vilket 

talar till fördel för stereofonisk musik. Morgan och Lindsley nämner att studenternas fördel till 

stereofonisk musik kan ligga i deras högre ålder, träning, erfarenhet samt sofistikation.28 Vidare 

nämns att det kan ligga ett problem i metoden då det krävs förträning då respondenten enbart 

har en knapp utan kunskap hur knappen ska användas. Författarna säger att mer information 

om undersökningen och vad som eftersöktes skulle ge skeva resultat vilket ledde till deras val 

att inte informera subjekten innan testen. Subjekten skulle göra omedvetna val och lära sig att 

göra ”rätt”. Författarna nämner att det krävs mer tid och fler tester där de olika variablerna 

ändras för att få ett mer generaliserbart svar. 

 
26 Morgan, J. Barbara, & Ogden R. Lindsley. 'Operant Preference for Stereophonic Over Monophonic 

Music', Journal of Music Therapy, vol. 3, nr. 4, 1966: s.135-143 

27 Ibid, s.141 

28 Ibid, s.142 
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3.1  Naturligt öronfilter 

I en artikel från 2014 undersökes hur den naturliga ljudscenen ser ut i jämförelse med vår hörsel 

och uppfattning av ljud.29 Miljöinspelningar gjordes i mängder både inomhus och utomhus för 

att sedan sammanställas och analyseras till en statistisk karta som sedan kunde fungera som ett 

verktyg vid analys samt som stimuli i det experiment som sedan genomförs.  

 

Det går att se en koppling mellan frekvenser och elevation i den naturliga ljudscenen, författaren 

jämför bladen uppe i träden som prasslar i det högre frekvens-registret, mot steg mot marken 

som istället håller sig åt det lägre frekvensregistret. I artikeln visar man på en graf där det finns 

statistiskt högre elevation på ljud med ett högre frekvensregister, objekt som befinner sig högre 

upp i relation till oss har ofta ljudregister som förhåller sig till ett högre frekvensregister.  

 

Författarna ställer sig frågan om det i och med denna naturliga ljudscen kan finnas en 

förprogrammerad filtrering i våra öron som hjälper oss att lokalisera ljud. I ett experiment får 

respondenter lyssna på olika ljud som spelas upp ur högtalare placerade i ett rutsystem bakom 

ett akustiskt skynke, testet görs i tre delar där respondenten flyttas till 45° respektive 90° för att 

kunna undersöka frekvens och elevation. En sammanställning av dessa görs där tidigare nämnd 

statistiska karta jämförs i relation till vår hörsel. Resultatet visar på en koppling mellan en 

förbestämd filtrering i örat och den naturliga ljudatmosfären. Resultatet kan vara användbart 

när stereofonisk musik ska produceras då det är viktigt att känna till hur vi uppfattar och 

lokaliserar ljud, det är denna mekanism vi vill ”lura” för att skapa spatial bredd. 

3.1.1  Rumsuppfattning utan syn 

I en artikel från 2019 undersöker Jörg Lewald om blinda har bättre ljuduppfattning och 

lokalisering av ljud.30 Hans artikel blir en förlängning av tidigare artikel med fokus på hur vi 

lokaliserar ljud, men där man fokuserar mer på prestation och inte statistiskt resultat. Han säger 

att blinda inte har den fördel som många tror, utan kan i stökiga situationer falla kort då de 

saknar den visuella guidning som hjälper oss när vi lokaliserar ljud i stökiga situationer. 

 
29 Parise, V. Cesare, Knorre, Katharina, Ernst, O. Marc, Natural auditory scene statistics shapes human 

spatial hearing, PNAS, Vol. 111, Nr. 16, 2014: 6104-6108 

30 Lewald, Jörg, Feierabend, Martina, Karnath, Hans-Otto, Auditory Space Perception in the Blind: 

Horizontal Sound Localization in Acoustically Simple and Complex Situations, Perception, 2019: s.1-19  
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Lewald har efter sin undersökning reflekterat över den metod där resultatet kan vara felaktigt 

då respondenterna inte har visuell uppfattning om den exakta riktningen som de pekade i. 

Vidare nämner han att det inte uppfattades som ett problem hos respondenter vid utfrågning, 

samt att tidigare forskning visar på att blinda inte alls har den fördel man tidigare trott.31 Kan 

detta påverka hur väl vi ”ser” det virtuella rummet när vi lyssnar på musik då vi inte ser 

musikerna? 

3.2  Upplevd spatial bredd 

Många forskare undersöker spatialt bredd och hur människor upplever det i ljud och musik. 

Oftast riktar sig forskningen mot surround för tv och film eller till hantering av ljud i olika 

situationer där upplevelsen inom musik inte nämns. Nedan är två artiklar där spatialt ljud inom 

upplevd musik är i fokus. 

3.2.1  Inspelning 

Lim Wei nämner att det finns en stor del artiklar som skrivits där fokus ligger till kodning av 

system för uppspelning av musik, men där forskarna nämner avsaknaden i forskning kring 

inspelningstekniker för stereo. Wei refererar till Olive Sean E som påpekar att varje steg i 

ljudreproduktionen, då menat inspelning, mixning och uppspelning kan orsaka förvrängning av 

ljuden.32 Han syftar till att alla delar av processen bör undersökas och forskas inom då kunskap 

krävs inom varje del av processen.  

 

Wei genomförde ett lyssningstest för olika mikrofontekniker för att testa klarhet och rumskänsla 

mellan de olika teknikerna. Tekniker varierar från mikrofoner placerade i stor bredd till tät 

placering där bredare placering kan anses ge bredare upptagning av instrumentet och rummet. 

Data som Wei får fram genom testet visar att lyssnare lägger större vikt i klarheten i en 

inspelning för att uppnå bäst rumskänsla, där bredden i sig inte spelar lika stor roll. Det ligger 

större vikt i mikrofoners utförande och klarheten i ljudupptagning mot att mikrofonerna behöver 

placeras en viss längd ifrån varandra vilket definieras av vald teknik.  

 
31 Lewald, Jörg, 2019: s.1-19 

32 Wei, Lim, An Objective Comparison of Stereo Recording Techniques Through the Use of Subjective 

Listener Preference Ratings, Presenterat på AES 135e sammankomst, New York, USA, 2013  
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3.2.2  Uppspelning och utvärdering 

Jan Berg gör en studie där han undersöker vår uppfattning av rumskänsla i musik och hur det 

påverkar uppfattning av musik.33 I hans studie fick respondenter lyssna på olika stimuli där de 

sedan skulle betygsätta musiken genom en förbestämd skala. För att stärka sitt val av attributs 

gjordes en förundersökning där olika attributs testades för att pröva dess relevans i studien. Han 

använde även en tidigare studie för att få fram attribut anpassade för utvärdering av ljudkvalité. 

Vid dessa förstudier användes interjuver för att få svar på frågan vilket Berg anser vara för 

tidskrävande för huvudstudien och konstruerar därför ett program som kallas ”Optimisation of 

Perceived Audio Quality Evaluation” (OPAQUE) som agerade aktiv enkät där respondenter 

kunde lyssna på stimuli där de sedan svarade på frågor eller gav betyg via förbestämda 

betygsskalor i samband med lyssningen. Programmet skapade sedan en sida med grafisk 

presentation av resultaten vilket enligt Berg underlättade vid analys av data. Även detta system 

testades i en pilot-studie för att pröva dess relevans för studien.  

 

Berg anser att OPAQUE visade lovande resultat vid användning för undersökning av 

ljudkvalitéer, främst vid ljudbild och bredd där en vidareutveckling av detta verktyg skulle 

kunna användas vid vidare forskning. Resultaten han fick fram med detta verktyg visar att 

spatialt ljud ökar den upplevda ljudkvalitén av musik där vidare forskning krävs då spatialt ljud 

blir allt mer ett relevant ämne inom ljudreproduktion. Berg nämner att spatialt ljud är en 

utmaning i samhället då vanliga stereofoniska system, som hemmabio, stereo och TV-stereo 

kräver fysiskt placerade objekt som kräver förkunskap om stereo. Vidare nämner han 

implementering av mobila enheter skapar ett problem på grund av sin relativa lilla storlek för 

ett fungerande stereo. 

 
33 Berg, Jan, Evaluation of Perceived Spatial Audio Quality, Journal of Systemics, Cybernetics and 

Informatics, Vol. 4, Nr 2, 2006: s. 10-14 
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4  Metod  

Enligt Rodney Åsberg finns det inga kvalitativa eller kvantitativa metoder eller data, bara just 

data i from av ord eller siffror.34 Han anser att det inte finns kvalitativa eller kvantitativa 

analysmetoder då det handlar om analys av en viss form av data: 

 
”Det är därför bättre att istället tala om analys av numerisk information respektive analys av icke numeriska 

data, om man i förväg behöver benämna vad man gör. Detta framgår ändå av datas karaktär, och inom samma 

undersökning kan man givetvis behandla data både i form av ord och siffror.”35 

 

För uppsatsen är denna tanke intressant då resultatet består av både numeriska och verbala data 

som sedan sammanställs för att besvara frågeställningen. Borde då metoden både vara 

kvantitativ då den innehåller data i form av siffror, samtidigt som en kvalitativ metod då den 

innehåller data i from av ord och meningar? Det kommer därför i denna uppsats inte nämnas 

om kvalitativa eller kvantitativa metoder eller data, data är i denna uppsats verbal eller 

numerisk.  

4.1  Lyssningstest 

En lyssnares upplevelse till ljud eller musik kan bäst undersökas genom ett lyssningstest. Vill 

man veta hur ljud eller effekter upplevs behöver man genomföra ett lyssningstest för att 

systematiskt kunna besvara frågeställningen. När man gör ett lyssningstest vill man inte att 

lyssnaren ska veta vad som är skillnaden mellan ljuden, ett så kallat blindtest. 36  För att 

undersöka lyssnarens preferens skapades ett AB-test med ett program kallat ”Web Audio 

Evaluation Tool”.37 Programmet är mycket likt det program som Jan Berg skapade för sitt 

 
34 Åsberg, Rodney, Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen, I 

Pedagogisk Forskning i Sverige, Vol. 6, Nr. 5, 2006, s.270–292 

35 Ibid, s.276 

36 Berg, Jan, Lyssningstester – ett experimentellt sätt att fånga en upplevelse, s.197 

37 Nicholas Jillings, Brecht De Man, David Moffat and Joshua D. Reiss, Web Audio Evaluation Tool: A 

Browser-Based Listening Test Environment, 12th Sound and Music Computing Conference, July 2015. 
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lyssningstest som kallades OPAQUE som han ansåg vara mycket lovande för området.38 Men 

då denna inte var tillgänglig valdes istället Web Audio Evaluation Tool som är ett liknande typ 

av verktyg. Lyssningstestet skapades i två delar där första delen bestod av lyssnarens ålder samt 

tidigare musikkunskap, där alternativet ”instrument” i efterhand hanterades som 

”grundkunskap” då alla barn i Sverige får lära sig något instrument i skolan.39 Att personen 

spelat instrument kan helt enkelt ligga i deras skolgång, samtidigt som denna kan bero på vidare 

utbildning inom visst instrument. Efter de första frågorna gjordes en kort kalibrering av 

högtalarna innan lyssningstestet började. Första uppgiften var att välja mellan två ljudexempel 

där det som upplevdes låta bäst skulle väljas samt en kommentar lämnas med en förklaring till 

valet.  

 

Del två bestod av tre ljudexempel där lyssnarens uppgift var att välja det ljudexempel som 

upplevdes bredast samt möjlighet att lämna en kommentar på varje enskilt ljudexempel.  

Vilket ljudexempel som tilldelades knapp A respektive B gjordes slumpmässigt för varje sida 

för att minska risken för ett felaktigt resultat på grund av vilket ljudexempel som spelades upp 

först. Detta var speciellt viktigt i andra delen då den bestod av tre ljudexempel där placering 

skulle kunna påverka lyssnarens uppfattning. Varje låt var mixad till tre nivåer av stereo där 

varje version testades mot varandra för att minska risken för fel på grund av förvald ordning av 

ljudexempel. Det gjordes också för att testa stereo som standard inom industrin. 

4.1.1  Lyssningsrum 

Lyssningstesten genomfördes i ett rum på högskolan Dalarna som var anpassat för mixning av 

musik vilket ger nära till optimal lyssningsmiljö (Bilaga 6). Samma högtalare och utrustning 

användes till alla lyssningstest för att inte kompromissa lyssningstestet på grund av instrument 

fel. För att ett lyssningstest i stereo ska vara så riktigt som möjligt ska högtalarna placeras ±30° 

i relation till lyssnaren och minst en meter från närmsta vägg.40 På grund av lokalens utformning 

var det inte möjligt att placera högtalarna med minst en meter till varje vägg, men då rummet 

 
38 Berg, Jan, Evaluation of Perceived Spatial Audio Quality, s.13, 2006 

39 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019, Sjätte upplagan, 

Skolverket, [Stockholm], 2019, https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/ 

laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019, (Hämtad 2019-12-28) 

40 Bech, Søren & Zacharov, Nick, Perceptual audio evaluation: theory, method and application / Søren 

Bech, Nick Zacharov, s.252, Wiley, Chichester, England, 2006 
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var litet i storleken och akustiskt behandlat ansågs det inte som ett problem då endast väggen 

bakom högtalarna var närmare än en meter. Då lokalen är tillgänglig för alla på Högskolan 

Dalarna justerades högtalarna till samma position innan varje lyssnings-tillfälle för att alla 

lyssnare skulle ha samma förutsättningar.  

 

4.1.2  Enkät 

För att skapa en större bild till lyssningstestet gjordes en separat enkät som skickades ut via 

Facebook. Denna enkät var endast som grund för att undersöka vardagsbeteende samt som 

supplement till analysen av lyssningstesten (Bilaga 7). Enkäten skickades ut på Facebook via 

ett inlägg av författaren där det söktes att få svar från en bred målgrupp med olika 

förutsättningar och åldrar vilket av svaren att tolka lyckades. I enkäten ställdes frågor kring hur 

personernas vardagslyssnande ser ut, samt deras val kring köp och användande av högtalare.  

 

En risk med webbaserade enkäter är bortfall då det i princip är omöjligt att beräkna bortfall då 

det inte finns data på hur många som enkäten når. I och med Facebook finns det en risk att 

urvalet blir format efter författarens intressen på grund av umgängeskrets. Då enkäten inte 

användes som enskild grund för att besvara frågeställningen ansågs bortfallet inte som ett 

problem i den bemärkelsen att uppsatsens svar skulle snedvridas. Det ansågs inte heller som ett 

problem med ett format urval då svaren visar på över 70% utan tidigare utbildning inom musik. 

Enkäten användes endast som ett sätt att stärka lyssnings-testets svar samt som underlag vid 

analys av dessa och inte som resultat till uppsatsen. 

 

Enkäten skapades med intentionen för tydliga frågor som inte skulle vara ledande eller 

svårförstådda, trots detta skedde några få missförstånd, men då dessa inte översteg 5% ansågs 

det inte som ett problem. 

4.1.3  Rekommendationer och standarder 

Inom forskningsvärlden finns rekommendationer och standarder som minskar risken för fel vid 

test och undersökningar. Nedan tas två för uppsatsen relevanta rekommendationer och 

standarder upp.  

 



 

  
17 

ITU-R BS.1284-1, ” General methods for the subjective assessment of sound quality” 41 

 

Denna rekommendation ger en generell guide till hur lyssningstest bör genomföras för enskilda 

högtalare samt två eller fler högtalare. ITU-R BS.1284–1 är i grunden baserad på ITU-R 

BS.1116–1 som fokuserar på ljudkvalité med små förändringar, där ovan rekommendation 

anpassats till större skillnader av ljudkvalité. Förutom genomförandet av lyssningstest tar den 

även upp val av lyssnare, metod och analys av data.  

 

EBU Tech 3276 ”Listening conditions for the assessment of sound programme material: 

monophonic and two–channel stereophonic”42 

 

Rekommendationen fokuserar på lyssningsrummet och dess aspekter. Den behandlar val av 

högtalare, uppställning och kalibrering av dessa. Den tar även upp tekniska aspekter av 

lyssningsrummet och hur man bör hantera dessa. 

 

Dessa rekommendationer har följts i den mån som varit möjligt inom uppsatsens ramar men i 

den utsträckning att lyssningstestet genomförts med låg felmarginal. 

4.2  Urval  

Uppsatsen riktade sig till vana (aktiva) och ovana (passiva) lyssnare där lyssningstestet riktade 

sig till studenter på högskolan Dalarna som läser musik och ljudproduktion samt studenter som 

läser program med annan inriktning. Valet gjordes då aktiva lyssnare oftast har bättre möjlighet 

att utpeka små skillnader inom musik och därför skulle kunna ge en klar bild till den upplevda 

skillnaden mellan stereo och mono.43 Att passiva även deltog i lyssningstestet är för att se om 

det går att se skillnad mellan aktiva och passiva lyssnare. I lyssningstestet deltog 13 studenter 

som hade olika förutsättningar över tidigare kunskap inom musik. 

 
41 ITU-R Recommendation BS.1284-1, ”General methods for the subjective assessment of sound 

quality”, 2002, (Hämtad 2019-10-15) 

42 European Broadcasting Union, EBU Tech 3276 Listening conditions for the assessment of sound 

programme material: monophonic and two–channel stereophonic, Geneva, Schweitz, 1998. (Hämtad 

2019-10-15) 

43 Berg, Jan, Lyssningstester – ett experimentellt sätt att fånga en upplevelse, s.203 
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Enkäten riktade sig mot vardagslyssnande vilket innebär att målgrupp var relativt brett då 

lyssnande kan skilja sig stort mellan målgrupper. Det valdes därför ett bekvämlighetsurval när 

enkäten skickades ut vilket leder till att enkäten inte kan generaliseras, men då enkäten inte stod 

som grund till resultatet ansågs det inte som ett problem.  

4.3  Ljudexempel 

Ljudexemplen i uppsatsen bestod av sex låtar som var akustiska och höll sig inom genrer som 

är lätta att lyssna på för att inte göra det svårt för lyssnarna att fokusera på musiken. Sammanlagt 

användes sex låtar från fem olika artister/band som hade spelats in under olika förhållanden i 

olika studios.   

 

• Good Lovin’ – Robert Jon & the Wreck  

• Rocketman – Ordinary (by night) 

• When We Die – Villette 

• Toss Me Out – Villette 

• Little Lighter – Ripe 

• Hope and the Sea – Six Fox Whiskey 

 

Good Lovin’ hämtades från hemsidan producelikeapro.com där låten hämtades med alla 

separata ljudspår som sedan kunde mixas ihop till en komplett stereo-mix. Little Lighter och 

Hope and the Sea hämtades från hemsidan cambridge-mt.com där även de låtarna hämtades 

med separata ljudspår för att sedan mixas till en stereo-mix. Rocketman spelades in i studion 

på Högskolan Dalarna där ljudfilerna exporterades för att sedan mixas av författaren. Låtarna 

av bandet Villette spelades in i en studio lokaliserad i författarens källare. 

4.4  Mixning 

Musiken som valdes var akustisk då akustiska (syftar även till digitala versioner av analoga 

instrument) instrument är lättare att se framför sig och har en mer definierad plats inom musik. 

För att mixa musiken valdes musikprogrammet Pro Tools på grund av tidigare utbildning och 

kunskap samt att det är ett etablerat program inom musikproduktion. Låtarna mixades först till 

en grundmix med effekter som reverb, delay och kompression samt där instrumenten 
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panorerades för att skapa en bred ljudbild (Bilaga 8).44 En del tekniker som panorering av reverb 

till motsatt sida av instrumentet i ljudbilden användes vid vissa tillfällen för att skapa en bredare 

stereo. Mixen användes som grundmix och ansågs i testen som ”stereo mix”. Samma mix 

skapades för alla sex låtar där stereo-filerna importerades till en ny session för att mastras till -

25 LUFS (volym) och mixas ner till mono samt mellan-stereo (Bilaga 9). Filerna namngavs 

sedan till första bokstaven i låtens namn (X) samt om mixen var i stereo (XS) mellan-stereo 

(XMS) eller mono (XM), dessa namn visades inte under lyssningstestet utan var endast för 

tolkning av data. 

 

Låtarna mixades under olika förutsättningar på olika platser samt vid olika tidpunkter av samma 

person. Det kan anses som en nackdel då förutsättningarna för mixning har varit olika, varav 

en mix producerades i en analog musikstudio, men för uppsatsen ansågs det som en möjlighet 

till analys. Då alla låtar mastrades på samma högtalare i samma rum som lyssningstestet och 

mixats till stereo av samma person anses det inte vara ett instrument-fel som skulle resultera i 

missvisande svar.  

4.5  Metodkritik 

För att varje lyssnare skulle ha samma förutsättning gjordes alla testen i samma rum med samma 

uppsättning högtalare för att inte riskera att högtalarplacering eller frekvensrespons från 

högtalarna skulle påverka testet. Lyssnaren hade möjligheten att röra sig i rummet då stolen 

som användes hade hjul vilket kan ses som ett problem då lyssnaren inte alltid är placerad i 

optimal lyssningsposition. Men för att inte göra lyssnaren obekväm och lägga större fokus på 

sin position i rummet mot att faktiskt lyssna på musiken ansågs detta inte som ett problem för 

uppsatsen. Lyssnaren hade även möjlighet att justera volymen under testets gång, även om detta 

inte var något som nämndes men där möjligheten fanns. Då det endast gjordes en jämförelse 

mellan två ljudexempel per gång utan korrelation till vidare par av ljudexempel ansågs det inte 

som ett problem då volymen med största sannolikhet är samma för varje par ljudexempel.  

 
44 Izhaki, Roey, s.195–199, s.403 
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4.6  Etiska överväganden 

Innan lyssnaren genomförde lyssningstesten fick de läsa igenom en förklaring av 

undersökningens syfte och hur deras uppgifter skulle hanteras där de fick möjlighet att ställa 

frågor vid eventuella funderingar. Testet var helt frivilligt och lyssnaren har möjlighet att stryka 

sitt svar under uppsatsens gång. Alla svar som lämnades in gavs en anonym identitet som 

genererats av programmet utan någon form av ordning. Under testet samlades endast ålder in 

vilket gör det praktiskt taget omöjligt att identifiera lyssnarna i efterhand. Författaren hade 

möjlighet att identifiera lyssnarna med tidsmarkeringar för sparade svar för att ge lyssnarna 

möjlighet att stryka sitt svar fram till uppsatsens sammanställning. Informationen raderades 

efter att resultaten sammanställts. Uppsatsen har därmed följt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer.45  

 
45 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, 

Stockholm, 2002, http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
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5  Resultat och analys 

Totalt genomfördes 13 lyssningstest där data sammanställts i Microsoft Excel för att analysera 

resultatet men också skapa en bättre översikt (Bilaga 10). Sammanställningen visas nedan i 

form av stapeldiagram där 100% avser max antal röster per variabel vilket är 26 stycken. 

Lyssningstestet bestod också av kommentarer som hjälper till vid analys av data samt för att 

besvara frågeställningen: Hur upplever lyssnaren skillnaden på musik i stereo respektive mono? 

Kommentarerna sammanställdes också i Microsoft Excel. Analys görs löpande. 

 

  

5.1  Good Lovin’ 

Stereo och mellan-stereo (M-stereo) visar på tydlig fördel i jämförelse med mono som endast 

fått 19% av totalt 26 möjliga svar per variabel. Det är en svag skillnad mellan stereo och M-

stereo med endast 21% skillnad.  

 
När stereo möter M-stereo syns en tydlig fördel för stereo på 61,5% vilket visar på fördel för 

bredare stereo (Bilaga 10). Lim Wei säger att det är viktigare med klarhet än spatial bredd vid 

en stereoinspelning, där fokus på en klar och tydlig inspelning är viktigare än att inspelningen 
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känns bred och rumslig. 46  Lyssnare som valt stereo framför M-stereo förklarade sitt val 

följande: 

 
”Kändes trevligare att lyssna på. Var lättare att få en bild av vad man lyssnade på. Ljudbilden kändes något 

mjukare.” L4 

 

”Upplever den mer levande och bredare, något muddig dock, men föredrar ändå stereobredden.” L13 

 

Sista kommentaren visar tydligt på en motsägelse till Lim Weis hypotes.  

Det som istället talar för M-stereo och påtalar liknande uttalande som Lim Wei skrev: 

 

”stereon har för mycket rum och echo,” L1 

 

”Den andra kändes lite som ett eko, rösten blev inte lika clean som i det valda alternativet” L8 

 

Kommentarerna stärker det Lim Wei nämner där klarhet är viktigare än spatial bredd. Denna 

jämförelse kan inte göras med mono då stereo krävs för spatial bredd.  

 

5.2  Rocketman 

Andra ljudexemplet visar starkare fördel till stereo mot M-stereo jämfört med Good Lovin´. 

Stereo visar på 92% fördel där andra alternativ endast valts två gånger där ett tillfälle valdes 

mono och andra gången valdes M-stereo framför stereo. Lyssnarna motiverade sina svar med: 

 
”Mindre vass, den andra rösten skar nästan i öronen” L8 

 

”Bättre balanserad mix enligt mig. Den andra mixen lät vassare.” L2 

 

Dessa lyssnare hade inte tidigare kunskap inom musik utöver instrument, det var endast vid 

detta tillfälle som en skillnad kunde ses. Kommentarer som talar för stereo beskriver det som 

bredd på musiken. Stereo skapar en större bredd som öppnar upp musiken vilket beror på vår 

möjlighet att lokalisera ljud, när vi lyckas lura denna funktion kan vi skapa en bred ljudbild där 

 
46 Wei, Lim, 2013 
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lyssnaren har möjlighet att lokalisera de olika instrumenten.47 Detta är något som återspeglas i 

kommentarerna. 

 
”A lät bättre här. Samma som förra, så lät det mer producerat och hade mycket mer stereokänsla. B låter mer 

som om någon bara har spelat in med en mikrofon i en studio där ett band har spelat en låt.” L6 

 

”Bra stereo, behaglig att lyssna på pga känns inte ihoptryckt in i mitten. Allt har sin plats och träder fram på ett 

schysst sätt” L12. 

 

Mono visade på bättre resultat på 23% där kommentarerna visar på svårighet att höra skillnad 

mellan mono och M-stereo där mono fick majoritet av sina svar.  

 
”Svårt att höra skillnad. Ibland tycker jag att sångrösten i A var stickigare och mer genomträngande men ibland 

var det tvärtom att det var så i B” L3 

 

Att lyssnarna har svårigheter att höra större skillnad på stereo och M-stereo kan ses i likhet med 

Jörg Lewalds undersökning där blinda personer inte visade på bättre lokalisering vilket han 

nämner kan bero på deras verklighetsuppfattning. 48  Även om lyssnarna i uppsatsens 

lyssningstest inte var blinda kan rumsuppfattningen påverka deras möjlighet att höra skillnad 

mellan ljudexemplen. Det kan också bero på lyssnarens uppfattning då fokus ligger främst på 

uppfattning av sång och inte musiken i helhet. 

5.3  When We Die 

Sista låten i första delen av lyssningstestet visar, som tidigare låtar på stark fördel till stereo. 

Stereo visar på 85% med mono på lägst av alla låtar med 15%. När mono valts framför M-

stereo ligger valet i den upplevda placeringen av sången där lyssnarna nämner det som följande: 

 
”A men skillnaden är marginell om det ens finns någon skillnad på spåren. Kanske att sången känns mer 

fokuserad i A.” L9 

 

”Lite mer muffled fast på ett skönt sätt, särskilt rösten var behagligare att lyssna på i denna” L8 

 

 
47 Watkinson, John, s.194 

48 Lewald, Jörg, 2019 
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När mono istället valts mot stereo ligger fokus på reverb som anses ta över musiken. 

 
”B lät som den hade lite för mycket reverb på gitarren? Kanske en blandning av dem två skulle vara coolt.” L11 

 

”Svårt att välja eftersom jag upplevde att det andra alternativet hade för mycket reverb, medan det här kändes 

för torrt. Uppskattade ändå tydligheten i denna något mer.” L13 

 

Lyssnare 11 och 13 var de enda som ansåg att bredden på musiken var något negativt, andra 

lyssnare kommenterade stereobredden och storleken på rummet som något positivt. 

 
”Skönare stereobild, instrument panorerade och reverb som ger en trevlig känsla.” L4 

5.4  Stereobredd 

När lyssnarna fick välja det ljudexempel som lät bredast syns tydlig kunskap till att kunna höra 

bredden på musik där endast en lyssnare valt M-stereo som bredast (Bilaga 10).  

Den lyssnare som ansett att M-stereo lät bredast beskrev det följande: 
 

” Det kändes som man fick ljud mer vid "kanterna" Alltså vid sedan som var mer diskanta. Samtidigt kändes det 

som instrumenten hördes och spelades tillsammans.Stereobredden var "fyrkantig" ganska jämn överallt.” L11 

 

Att lyssnarna kan höra skillnad på bredden beror på vår möjlighet att lokalisera ljud. Enligt 

Cesare, Katharina och Marc finns det en förprogrammering i våra öron för att just kunna 

lokalisera ljud, både i höjd men också bredd.49 För att kunna lokalisera ljud på horisontellt plan 

krävs det Binauralt delay som tidigare nämnts, vilket i uppspelning kräver två kanaler där 

kanalerna ”pratar” med varandra.50 Även om musiken spelats upp ur två högtalare producerar 

båda högtalarna samma ljud vid mono, alltså kan örat inte höra skillnad mellan höger och 

vänster vilket också syns i resultatet från lyssningstestet.  
 

”Instängt, rör sig i ett litet rum. Torr mix.” L13 

 

”Känns som den minsta stereobilden. Lite svårt för hjärnan att koppla till ett specifikt rum.” L4 

 

 
49 Parise, V. Cesare, Knorre, Katharina, Ernst, O. Marc, 2014. 

50 Rumsey, Francis, Spatial Audio. s.26-28 
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Sista kommentaren påpekar det som tidigare nämnts i koppling till Jörgs undersökning, där 

musiken som inte kan kopplas till ett rum kan placering av instrument vara svårt. Det visar 

också att det som saknas i mixen är reverb och panorering då dessa är viktiga verktyg för att 

skapa djup och bredd.51 

5.5  Enkät Facebook 

Enkäten som skickades ut på Facebook sammanställdes i staplar för att visa på de generella 

svaren där vissa förklaringar eller citat tas upp för tydlighet. 

 

Av de svarande på enkäten var majoriteten mellan 17–25 år vilket kan förväntas då enkäten 

delades via en profil vars ålder vid tillfället var 22 år. Resterande svarande visade på jämn 

spridning mellan åldrarna.  

 

Att majoriteten av de svarande är av yngre ålder skadar inte frågeställningen då den stöds av 

svarande vid högre ålder. Åldern är även till hjälp då lyssningstestet genomfördes med 

högskolestudenter mellan ålder 19–36 där svaren bättre kan relateras till personer inom samma 

åldersgrupp.  

 

25 av de svarande bor i lägenhet, 14 bor i villa och endast två var inneboende (alltså bor kvar 

hemma eller har ett hyrt rum hos en familj). 36 svarande nämner att de har inflytande över 

musiken hemma, fem svarade att de inte har inflytande då någon annan i familjen bestämmer, 

 
51 Izhaki, Roey, s.183–184, s.403 
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även personer som bestämde musiken när de var ensamma hemma ansågs inte ha inflytande 

över musiken som spelas upp hemma.  

 

Av de svarande hade nio av dessa tidigare utbildning inom musik varav två av dessa jobbar 

med musik. Ytterligare en lyssnare jobbar med musik i form av kör men har ingen tidigare 

utbildning inom musik.  

 

När de svarande lyssnar på musik ligger största fokus på helhet, melodi och låttext med över 

50%, vilket även går att se av svaren från lyssningstestet. 20–40% ligger på mixning, sound och 

enskilda instrument vilket beror på att majoriteten av de svarande inte hade någon tidigare 

utbildning eller yrkeskunskap inom musik. 

 

Enligt enkäten är de vanligaste medel för uppspelning av musik genom hörlurar, bilstereo och 

bärbara högtalare. Dessa medel är det vanligaste vid vardagslyssnande där bilstereo och 

hörlurar spelar upp musik i stereo. Problemet som finns med dessa är att positioneringen i  
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bilen inte är optimal samt att hörlurar ger en overklig form av stereo. Bärbara högtalare har 

enligt Guttenberg för kort avstånd mellan högtalare-elementen för att kunna uppfatta stereo.52  

 

Enligt enkäten är ljudkvalité och pris det viktigaste aspekterna vid köp av högtalare. Trots att 

bärbar högtalare är en av de vanligaste medel vid uppspelning av musik är bärbarhet inte 

prioriterat vid köp av högtalare. Under rubriken ”annat” nämnde två personer att effekten på 

högtalaren var viktig för att kunna spela på hög volym.  

 

 

 
52 Guttenberg, 2016 
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5.6  Helhet lyssningstest 

En sammanfattning av första delen av lyssningstestet visar precis som de enskilda låtarna på 

stor fördel till stereo som fick över 80%. Mono ligger endast på 19% med M-Stereo på under 

50% vilket visar på tydlig fördel till stereo.  

  

 

Att M-stereo fått nästan 50% beror på sin fördel mot mono där M-stereo fått över 70% av svaren 

mot mono.  

 

Sammanfattat visar resultatet på stor fördel för stereo i sin helhet då både stereo och M-stereo 

visat generellt sett över 70% fördel jämtemot mono (Bilaga 10). Jämfört med Barbara J. Morgan 

och Ogden R. Lindsley, som i sin undersökning såg en fördel för stereo hos högskolestudenter 

vilket speglas i resultatet för denna uppsats.  

 

 

Stereo VS M-stereo  M-stereo Vs Mono  Stereo VS Mono 

Stereo M-stereo  M-stereo Mono  Stereo Mono 

31 8  29 10  34 5 

79,5% 20,5%  74,4% 25,6%  87,2% 12,8% 
 

 

Där låtarna jämförs kan man se ett tydligt mönster där stereo generellt fått över 70% av totalt 

antal svar där M-stereo ligger mer spritt mellan 30–60% av totalt antal svar. Mono ligger på 

under 23%. Resultatet kan kopplas till den undersöknings som gjordes på 60-talet där man såg 
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en fördel för stereo, där en av lyssnarna vare sig föredrog stereo eller mono.53 Trots att deras 

metod skiljer sig mot aktuell uppsats finns det likheter i resultaten där stereo föredragits av 

majoriteten av lyssnarna. Resultatet från lyssningstestet har bättre generaliserbarhet då fler 

lyssnare deltagit i aktuellt test där Barbara och Lindsley endast hade fyra respondenter.  

Till skillnad från Barbara och Lindsleys undersökning visade resultatet inte på någon skillnad i 

uppfattning av musik mellan åldrarna och lyssnarnas tidigare kunskap, en utveckling där det 

idag inte finns en skillnad i samma utsträckning kring uppfattning av stereofonisk och 

monofonisk musik efter ålder och utbildningsnivå.  

 

 

 

  

 
53 Morgan, J. Barbara & Ogden R. Lindsley, 1966 
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6  Diskussion 

6.1  Metod 

Metoden som användes valdes då den passade frågeställningen där preferens av musikkvalité 

skulle utvärderas. Lyssnaren genomförde ett blindtest där metoden var väl anpassad för att ge 

objektiva svar. Att antalet lyssnare enbart var 13 kan anses problematiskt då det står för en liten 

del av populationen, men enligt Søren Bech och Nick Zackarov är fem till femton respondenter 

tillräckligt för att skapa signifikanta resultat.54 

 

Som nämnt tidigare hade lyssnarna möjlighet att justera volymen under lyssningstestet vilket 

kan anses som ett fel då volym kan påverka uppfattningen av musik. Musik med högre volym 

kan uppfattas att låta bättre vilket skulle kunna påverka resultatet. Då lyssnaren växlar mellan 

ljudexempel vid flera tillfällen är sannolikheten liten att volymen skulle justeras mellan varje 

ljudexempel, således ansågs det inte som ett problem.  

 

Programmet som användes var svårarbetat och skapade fler problem än det löste. Det interface 

som fanns för att skapa testen var svårt att förstå där det krävdes mycket tid för att lösa problem 

som uppstod. Sammanlagt tog skapandet av testet över en vecka att sammanställa, och trots det 

finns det fortfarande problem i programvaran, dock inga som påverkar resultatet.  

 

Resultaten sparades i enskilda XML-filer där olika inmatningar i terminalen skulle plocka ut 

alla resultat till enskilda Excel-filer. Den information som fanns angående detta var 

knapphändig och svår att förstå. När informationen väl togs ut märktes det sedan att svaren inte 

blivit rätt på grund av namngivning vid skapandet av testet vilket ledde till att svaren fick läsas 

ut manuellt från varje XML-fil.  

 

Fördelen med programmet är möjligheten för lyssnaren att kunna växla mellan ljudexempel 

utan avbrott vilket underlättar för lyssnaren att jämföra ljudexempel mot varandra. Möjligheten 

att låta lyssnaren göra testet utan författaren närvarande gav fördelen att inte påverka lyssnaren 

 
54 Bech, Søren & Zacharov, Nick, s.113 
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då hen kan vara rädd att svara ”fel”. Det problem som istället uppkom var tiden varje test tog 

där snittet låg på ca 30–40 minuter, men två lyssnare tog en och en halv till två timmar vilket 

skulle kunna leda till öron-trötthet. Dessa lyssnare fick möjlighet till pauser för att vila öronen 

då det ansågs viktigt för uppsatsens resultat. Om lyssnarna hade fortsatt utan pauser riskerar de 

att råka ut för örontrötthet vilket kan leda till skeva resultat då lyssnaren riskerar att ha svårt för 

att höra skillnad mellan lyssningsexemplen.  

 

Några av lyssnarna missförstod uppgiften i andra delen av lyssningstestet där lyssnaren skulle 

välja det ljudexempel som lät bredast. Just ordet ”bredast” skrevs i stora bokstäver för att skapa 

fokus och inte missas av lyssnaren, trots detta valdes av vissa, det ljudexempel som lät bäst. 

Dessa lyssnare hade som tur var skrivit svaret i kommentarerna och där skrivit vilket 

ljudexempel som lät bredast vilket gjorde att svaren kunde ändras manuellt i efterhand till 

resultatet.  

 

När musiken mixades gjordes detta i stereo för att sedan mixa ner stereomixen till mono. Det 

kan anses som ett problem då monomixen inte balanserats för att låta optimalt. Då musik idag 

mixas i stereo för att sedan konverteras till mono på grund av, som Jan Berg nämner, storleken 

på högtalare i mobiler och bärbara högtalare ansågs det följa frågeställningen att mixa ner 

stereo-spåren till mono utan separat mixning.55 

 

Lyssningstest var bäst passat till frågeställningen då den handlar om uppspelning av musik i 

vardagen. Lyssningstestet som gjordes var ett AB-test där lyssnaren inte fick en referens att 

lyssna på. Det valdes då lyssnaren skulle välja det ljudexempel som lät bäst mellan två 

ljudexempel i taget. Fokus låg inte på att välja det ljudexempel som lät närmast referensen då 

detta inte besvarar frågeställningen. Del två av lyssningstestet testade lyssnarnas möjlighet till 

att höra bredden på musik och om de kunde skilja på stereo och mono. Det var också ett test för 

att pröva mixningsteknikerna som används för del ett och pröva om dessa faktiskt är rätt 

anpassade efter lyssningstestet. Enligt kommentarerna och resultatet kunde nästan alla höra 

skillnad mellan vilket ljudexempel som var stereo, M-stereo och mono. Endast en av lyssnarna 

valde M-stereo som bredast där stereobredden ansågs vara ”fyrkantig” i mellan-stereo och 

”trekantig” i stereo, något som tolkades som en benämning på hens upplevelse av bredden på 

 
55 Berg, Jan, 2006 
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musik. Att majoriteten av lyssnarna kunde höra skillnad på stereo-bredden visar på att 

mixningsteknikerna var anpassade och fungerade till lyssningstestet och uppsatsens 

frågeställning.  

 

Några av lyssnarna nämnde uttryckligen skillnaden mellan stereo och mono där de nämnt att 

de föredrog stereo framför mono. En risk med dessa svar kan vara att stereo är en standard i 

dagen samhälle vilket kan göra att lyssnaren ”vet” vad som borde låta bäst. Lyssnaren hade 

trots detta inte möjlighet att veta vilket spår som var stereo eller mono samt att det var den 

variabeln som söktes, instruktionen var endast att välja det ljudexempel som lät bäst. För att 

undvika dessa problem gjordes just en mix med mellan-stereo för att testa denna standard inom 

musik. 

6.2  Resultat 

Resultatet visade på tydlig fördel till stereo med över 70% genom hela testet. Där M-stereo 

ligger kort efter med runt 50%. Det visar tydligt på att bred stereo låter bättre än M-stereo där 

majoritet av svaren beror på lyssnarnas preferens framför mono. Lyssnarna fokuserade mycket 

på sången i låtarna och hur sången kom fram i mixen. Lyssnarna pratade mycket om reverb, 

djup, livlighet och tydlighet där många nämnde att mängden reverb och tydligheten försvann i 

mono-mixarna. Orsaken beror på avsaknaden av just stereo då det krävs två högtalare för att 

skapa uppfattningen av ett rum vilket även skapar tydlighet då låten inte är mixad för mono och 

då blir, som lyssnarna säger, grötig. Vi använder våra öron för att lokalisera ljud med hjälp av 

binärt delay vilket är den tid det tar för ljud att ta sig från ett öra till ett annat.56 Det reverb gör 

är just att fördröja signalen mellan högtalarna för att skapa upplevelsen av rum. Då samma 

signal spelas i båda högtalarna vid mono blir reverb svårt att efterskapa då det inte går att skapa 

variation mellan högtalarna.  

 

Ett annat påtalat element inom musiken är tydligheten i sången som ändras mellan variablerna. 

En trolig orsak ligger i summeringen inom mono där instrument som balanserats mellan 

högtalarna summeras vilket skapar en ökning i volym av dessa instrument vilket skapar obalans 

i mixen där andra instrument hamnar i bakgrunden.  

 
56 Rumsey, Francis, Spatial audio s.22 
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Sång inom musik är den centrala delen som oftast ska ligga längst fram och höras tydligast. Det 

är sången som definierar musiken där sång är medverkande (gäller inte all musik då vissa låtar 

använder sång som ett instrument). Enkäten visar också tydligt på denna trend med fokus på 

sång då 51% ligger på låt-text och hela 68% ligger på melodi vilket oftast är den roll som sång 

har i musik.  

 

I enkäten framkom det att de svarande främst lyssnar på musik genom bärbara högtalare, 

hörlurar och bilstereo, och vid köp av dessa ligger stor vikt vid ljudkvalité och pris. Trots att 

bärbara högtalare och hörlurar är ett bärbart medel visar enkäten att endast 7,5% svarade att de 

lägger fokus på bärbarhet vid köp av högtalare. Enligt enkäten skulle då hörlurar och bärbara 

högtalare vara det medel som anses vara bäst ljudkvalité till bäst pris. Trots detta säger 

Guttenberg att hörlurar ger overklig stereo samtidigt som lyssningstesten visar på stor fördel 

för stereo vilket bärbara högtalare inte kan återge på grund av det korta avståndet mellan 

högtalarelementen. 57 

 

Lyssningstestet visade på att sången var ett av de viktigaste elementen för musik vilket också 

speglas i vad svarande på enkäten anser viktigt inom musik. I lyssningstestet nämner lyssnarna 

generellt mycket om låtens helhet där ord som rum, livlighet och ljudbild användes. 

 

Resultatet visar på att bred stereo anses låta bättre än M-stereo vilket visar på att dagens 

standard anses låta bäst trots uppkomsten av bärbara högtalare som endast kan producera musik 

i mono. Enda möjligheten att skapa stereo med hjälp av bärbara högtalare är att koppla samman 

två stycken och sedan placera dessa enligt tidigare nämnt riktlinjer. Troligen så ligger inte fokus 

på att få bästa stereobild vid lyssning på bärbara högtalare då dessa främst används för att fylla 

ett tomrum där man befinner sig. En bärbar högtalare är till för att kunna spela upp musik på 

platser där det inte finns en stereo eller ens ström. Det kan handla om ställen som campingen, 

bilen som inte har någon stereo eller i garaget, där musiken ska vara något som ligger i 

bakgrunden och fyller tomrummet när man jobbar eller har kalas/fest. Musiken ligger då inte i 

fokus och det är troligen inte lika viktigt med bra ljudkvalité. Så även om resultatet visar på att 

stereo upplevs tydligare och mer livlig är det kanske inte därför bärbara högtalare finns.  

 
57 Guttenberg, 2014 
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6.3  Vidare forskning 

Uppsatsen undersöker skillnaden mellan stereofonisk och monofonisk musik, där resultatet 

visar på stor fördel till stereofonisk musik. Uppsatsen grundades över tanken att vi går mot ett 

allt mer monofoniskt samhälle i och med utbredningen av bärbara högtalare där stereo är 

omöjligt att skapa med högtalare i den storleken. Uppsatsen har hanterat fenomenet stereofonisk 

musik mot monofonisk där stereo, som tidigare nämnt, visar på stor fördel mot mono. Syftet 

med uppsatsen var att undersöka om ny forskning inom området krävs vilket i viss mån krävs. 

Vidare forskning med denna uppsats som grund är att undersöka bärbara högtalares möjlighet 

att reproducera musik i stereo och om musik behöver mixas annorlunda för just bärbara och 

monofoniska högtalare. 
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*Vissa av resultaten från del två har justerats manuellt i efterhand då lyssnarna i vissa fall förstått uppgiften fel eller av 

misstag markerat fel ljudexempel. Dessa justerades med hjälp av kommentarerna då dessa tydligt beskrev det stimuli som 

enligt lyssnarna lät bredast. 

 

Vid intresse för kommentarerna från testet kontakta författaren på 

simon.schmidt.hermansson@gmail.com 

 


