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Abstract 
 
Nerback, Erik 2004. ”Kvalitetsbedömning och musiksmak: Påverkar musikalisk 
bakgrund förmågan att bedöma ljudkvalitet?” C-uppsats. Institutionen för Kultur 
Media Data, Högskolan Dalarna. Vt 2004. 
 
 
I uppsatsen söks svaret på frågan om musikalisk bakgrund (t.ex. musiksmak) 
påverkar förmågan att bedöma ljudkvalitet. Två grupper med olika musikalisk 
bakgrund och musiksmak (pop/rock respektive klassiskt) jämförs med varandra för att 
hitta samband mellan deras förmåga att bedöma ljudkvalitet och deras musikaliska 
bakgrund. En metod för denna jämförelse presenteras. Resultatet ger att det mellan 
grupperna råder en viss gemensam kvalitetsuppfattning, men att den musikaliska 
bakgrunden påverkar förmågan att bedöma ljudkvalitet och att gruppen pop/rock har 
en högre bedömningsförmåga än gruppen klassiskt. 
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1  INLEDNING 

 

Vad är bra ljud? En fråga som säkert många ställt någon gång. Ljudkvalitet är 

kanske det ämne som berör flest människor inom det ljudtekniska området, 

direkt eller indirekt. Jag har själv deltagit i ett oräkneligt antal diskussioner 

rörande vad som låter bra och inte och åsikterna i ämnet tycks ofta gå isär, både 

hos professionella ljudarbetare och hos amatörer. Ett entydigt svar på den 

inledande frågan kommer antagligen aldrig att erhållas, däremot finns det ett 

antal metoder genom vilka man kan mäta kvaliteten på den utrustning ljudet 

(eller mer exakt; ljudets representation) passerar på vägen till lyssnarens öra.  

 

Dessa mätmetoder kan i stort sätt delas in i två grupper; objektiva mätmetoder 

och subjektiva mätmetoder. De objektiva mätmetoderna genomförs med hjälp av 

tekniska mätinstrument och de subjektiva mätmetoderna genomförs i form av 

lyssningstester, där människor används som bedömare. För att resultaten av 

lyssningstester skall vara intressanta, krävs dock att de människor som används 

som bedömare – testpanelen, har en gemensam uppfattning om vad hög 

ljudkvalitet är och att de samtidigt har en god förmåga att bedöma densamma. 

Om alla i testpanelen gör olika bedömningar blir ju resultatet ointressant.  

 

Undersökningar har visat att det överlag bland människor råder en likartad 

uppfattning om vad hög ljudkvalitet är, men att förmågan att bedöma 

ljudkvalitet är beroende av flera olika faktorer. Lyssningsträning, samt valet av 

programmaterial, d.v.s. de ljud eller den musik som används vid ett 

lyssningstest, är två faktorer som i stor utsträckning påverkar människors 

förmåga att bedöma kvalitet.1 Flera andra, kända och okända, faktorer finns och 

denna uppsats bygger på en undran över huruvida människors musikaliska 

bakgrund (t.ex. musiksmak) är en faktor som påverkar deras förmåga att 

bedöma ljudkvalitet. 

 

                              
1 Se kapitel 3; Tidigare forskning. 
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Anta att du är pianist. Efter många år av träning är du mycket bekant med 

ljudet av ett piano, du kanske till och med har hunnit byta piano ett antal gånger 

varvid du fått bekanta dig med pianon vars ljud skiljer sig från varandra. Anta 

sedan att en vän till dig köpt en saxofon, ett instrument som du har liten eller 

ingen erfarenhet av, och ber dig lyssna eftersom han tror att någonting är fel 

med saxofonen. Har du lika lätt att bedöma huruvida saxofonen låter ”rätt” eller 

inte som du skulle ha haft om din vän istället köpt ett piano?  

1.1 Mål och syfte 

 

Gällande lyssningstester skulle ovanstående fråga kunna ställas enligt följande: 

Har en testpanel som föredrar klassisk musik framför annan musik lättare att 

göra kvalitetsbedömningar om programmaterialet består av klassisk musik än 

om programmaterialet består av t.ex. popmusik? Måste i så fall hänsyn tas till 

detta vid genomförandet av lyssningstester? 

 

Målet med uppsatsen är att försöka besvara följande frågor: 

 

1. Är förmågan att bedöma ljudkvalitet beroende av vilken musikalisk 

bakgrund (t.ex. musiksmak) en lyssnare har? 

 

2. Gör en lyssnare olika kvalitetsbedömning av samma kvalitetsförsämring 

beroende på om programmaterialet, d.v.s. den musik som används vid 

lyssningstestet, tillhör den genre lyssnaren är van att lyssna till eller om 

programmaterialet tillhör en genre lyssnaren inte är van att lyssna till? 

 

Syftet med uppsatsen är att, genom att finna svaren på dessa frågor, bidra till 

forskningen inom psykoakustik och i slutändan bidra till säkrare och mer 

tillförlitliga lyssningstester. 

 

Uppsatsen baseras på en fallstudie. 
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2  BAKGRUND 

 

Detta kapitel syftar till att ge en beskrivning av bakgrunden till ämnesvalet 

samt en beskrivning av de ämnesområden som uppsatsen främst berör. 

 

2.1 Ämnesval 

 

Ett allmänt intresse för ljudkvalitet och speciellt ljudkvalitet i samband med 

konsumentprodukter gjorde att jag började intressera mig för subjektiv 

bedömning av ljudkvalitet, och vidare, lyssningstester. Ämnet är tämligen brett, 

men eftersom jag själv är mycket musikintresserad fastnade jag för den del av 

ämnet som rör valet av programmaterial vid genomförandet av lyssningstester.  

 

Idén till uppsatsämne fick jag när jag såg att en viss sorts programmaterial var 

återkommande vid genomförandet av olika lyssningstester. Det programmaterial 

som var vanligast förekommande var klassisk musik av olika slag. Vanligt var 

också kvinnligt och manligt tal. Programmaterial i form av popmusik, jazz, rock 

och övriga musikstilar syntes vara underrepresenterat. Se [1]. 

 

Denna överrepresentation av vissa musikstilar, vissa instrument och vissa ljud 

gjorde att intresset väcktes för att ta reda på mer om sambandet mellan 

ljudkvalitet, lyssningstester och valet av programmaterial vid lyssningstester. 

 

2.2 Ljudkvalitet 

 

Åsikterna i detta ämne är många och inte alla gånger samstämmiga. Kapitlet 

”sound quality considerations” i Watkinsons [2] referensverk om digitalt ljud ger 

dock en, enligt mig, genomtänkt och riktig förklaring av ljudkvalitetsbegreppet. 

Nedanstående diskussion baseras därför på nämnda kapitel. 

 

Vad menas med ljudkvalitet?  
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Precis som alla våra sinnen, ger hörselsystemet oss information för att vi skall 

kunna bilda oss en uppfattning om vår omgivning.  

Hörselsystemet ger oss information rörande frekvens, tid och rum. Vi kan, när vi 

hör ett ljud, tala om vart ljudet kom ifrån, när det ljöd och vilken klangfärg ljudet 

hade.  

För att ett ljudreproduktionssystem skall kunna återge ett ljud korrekt, måste 

varje del i systemet således kunna återskapa denna frekvens-, tids- och 

rumsinformation med en noggrannhet som är lika stor eller större än 

hörselsystemets noggrannhet. Det ultimata kriteriet i fråga om ljudkvalitet är 

att ljudreproduktionssystemet lyckas få örat att tro att det har hört ett verkligt 

ljud. Ljudkvalitet handlar således om hög naturtrogenhet – high fidelity – Hi-Fi. 

 

Antagandet att ju mer noggrann en viss del av reproduktionssystemet är, desto 

mer naturtroget kommer systemet att låta, är dock bara delvis sant. Om 

noggrannheten hos en viss del av reproduktionssystemet överstiger 

noggrannheten hos hörselsystemet behövs inga vidare förbättringar eftersom 

dessa då inte går att uppfatta. Av detta följer att den mänskliga hörseln måste 

vara det som ligger till grund för kvalitetsbedömningar. 

 

För att bestämma om en kvalitetsförsämring är uppfattningsbar eller inte, måste 

man använda sig av subjektiva mätmetoder – lyssningstester. Genom att 

avsiktligt införa en kvalitetsförsämring och gradvis öka dess storlek, kan man 

med hjälp av ett lyssningstest ta reda på när kvalitetsförsämringen blir 

uppfattningsbar. Genom att samtidigt objektivt mäta kvalitetsförsämringen, kan 

man fastställa vid vilket gränsvärde kvalitetsförsämringen går att uppfatta.   

 
2.3 Objektiva mätmetoder 
 

Objektiva mätmetoder består i att med hjälp av mätinstrument göra mätningar 

av fysiska storheter. I fråga om ljudkvalitet kan dessa mätningar användas för 

att visa hur noggrant en ljudsignal reproduceras. Man mäter ljudsignalens 

vågform dels före och dels efter den enhet i reproduktionssystemet som skall 

testas. I det fall den vågform som passerat enheten skiljer sig från 
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originalvågformen, kan man konstatera att enheten orsakar en 

kvalitetsförsämring.  

 

Exempel på storheter som vanligen är förknippade med kvaliteten på 

ljudreproduktionssystem är brus, distorsion och frekvensgång.  

 

Standardiserade och upprepbara objektiva mätningar utgör en grund för 

jämförelser av ljudreproduktionsutrustning, även om mätningarna i sig inte ger 

någon heltäckande bild av hur utrustningen i fråga låter. 

 

2.4 Subjektiva mätmetoder 

 

Även om en objektiv mätning visar att en viss del i ett ljudreproduktionssystem 

medför en kvalitetsförsämring, behöver inte det betyda att denna 

kvalitetsförsämring går att uppfatta.  

 

Subjektiva mätmetoder består i att med hjälp av olika former av lyssningstester 

försöka ta reda på vad som är uppfattningsbart. Lyssningstesterna kan vara 

uppbyggda på olika sätt beroende på vad man vill undersöka, men gemensamt 

för alla lyssningstester är att en grupp människor får lyssna till någon form av 

ljudstimuli och utifrån det sedan göra kvalitetsbedömningar. 

 

Lyssningstester är dock förknippade med ett antal problem. En del av problemen 

är av mer teknisk natur medan andra problem i större utsträckning beror på  

mänsklig inverkan.  

Ett tekniskt problem är valet av kringutrustning. Ingen kedja är starkare än sin 

svagaste länk och av detta följer att all kringutrustning i reproduktionssystemet, 

d.v.s. den utrustning som inte skall testas, måste ha en kvalitet som överstiger 

kvaliteten hos den enhet som skall testas. Annars finns risken att en 

kvalitetsförsämring orsakad av den enhet som skall testas, maskeras av någon 

annan del i reproduktionssystemet.  
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Det är kanske rimligt att anta att valet av högtalare i de flesta fall sätter 

kvalitetsgränsen för hela reproduktionssystemet. 

 

Ett annat problem är att kunna kontrollera alla faktorer som kan påverka 

resultatet och därefter utforma ett lyssningstest på ett sådant sätt att endast den 

faktor som skall undersökas ändras, så att en eventuell förändring i 

testresultatet kan knytas till den enda faktorn. 

 

Ett problem som har att göra med den mänskliga inverkan är styrningar och 

påverkningar av försökspersonerna. Exempel på sådant som skulle kunna 

påverka en försöksperson är om försökspersonen får se enheten som skall testas 

när testet genomförs eller om försökspersonen får veta fabrikatet på enheten 

innan testet genomförs. För att undvika sådana styrningar används i regel 

blindtester. 

 

Slutligen måste resultaten från ett lyssningstest genomgå en statistisk analys för 

att man skall kunna säkerställa att eventuella förändringar i resultaten inte 

enbart beror på slumpen. 

 

De objektiva och subjektiva mätmetoderna är speciellt användbara när de 

används i samverkan med varandra för att försöka finna samband mellan det 

mätbara och det uppfattningsbara. Om ett samband mellan en objektivt mätbar 

storhet och en subjektivt uppfattad känsla kan fastställas, kan man genom att 

ändra storhetens värde också ändra den uppfattade känslan. Som exempel kan 

nämnas den uppfattade tonhöjden som i första hand står i samband med 

storheten frekvens. 
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3  TIDIGARE FORSKNING 

 

Jag har ej funnit någon forskning kring de frågor jag själv valt att behandla. 

Däremot har en stor del forskning bedrivits inom området subjektiva 

mätmetoder och lyssningstester. Utöver regelrätt forskning inom området, har 

även flera internationella organisationer utfärdat rekommendationer för 

genomförandet av lyssningstester.  

I detta kapitel ges en genomgång av den forskning som har anknytning till 

uppsatsens ämne och frågeställningar. I kapitlet ges även en genomgång av de 

nämnda rekommendationerna. 

 

3.1 Lyssningstester 

 

Eftersom kontrollerade lyssningstester kräver mycket tid och resurser, är det av 

intresse att effektivisera lyssningstester på olika sätt och samtidigt göra dem 

mer tillförlitliga.  

Ett sätt att effektivisera är att använda tränade lyssnare som bedömare, 

lyssnare som lättare kan upptäcka kvalitetsförsämringar och som är säkrare i 

den mening att de har förmågan att i upprepade försök ge samma gradering av 

samma stimuli och således också är mer tillförlitliga statistiskt sett. En precis 

definition av begreppet tränad lyssnare finns antagligen inte eftersom metoderna 

för att träna lyssnare ofta styrs av den kvalitetsförsämring lyssnarna tränas att 

upptäcka, men ordet tränad skulle kunna betyda att det rör sig om en vana att 

lyssna aktivt och analyserande.  

 

Metoder för att träna lyssnare har utvecklats av Olive [3], [4] och i viss mån även 

Bech [5]. 

Bech [5] har även visat att antalet lyssnare kan minskas med upp till en faktor 

sju om tränade lyssnare används istället för otränade lyssnare.  

 

Argumenten mot att använda tränade lyssnare är att de inte kan ses som 

representanter för den stora delen av befolkningen och att de är överdrivet 
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kritiska. Över tiden blir dock otränade lyssnare mer och mer tränade. Att 

använda tränade lyssnare ger därför en bättre och snabbare indikation på vilka 

problem som kan komma att uppstå efter en längre tid [6].  

 

Vid produktutveckling av framför allt högtalare, används ofta lyssningstester. 

Detta förutsätter emellertid att bedömarna, och i slutändan även köparna, har 

samma åsikt om vilken högtalare som har högst kvalitet. Dessutom måste deras 

bedömning kunna sättas i samband med en objektivt mätbar storhet för att en 

högtalares eventuella fel skall kunna åtgärdas. Toole [7] har visat att det bland 

lyssnare med god hörsel råder stor samstämmighet i deras bedömningar av 

högtalare och att de högtalare som föredrogs av lyssnarna också var de som, 

enligt vissa väldefinierade kriterier, hade de mest överlägsna mätresultaten.  

Olive [8] har visat att det vid bedömningen av högtalare, råder samstämmighet 

mellan tränade och otränade lyssnare och även mellan lyssnargrupper med olika 

bakgrund men att de olika grupperna nyttjar olika delar av den använda 

betygsskalan. De tränade lyssnarna nyttjade den lägsta delen av betygsskalan, 

vilket tyder på att de är mer kritiska i sitt lyssnande. 

 

Valet av programmaterial vid lyssningstester är ett problem p.g.a. flera orsaker. 

En lyssnare har vanligtvis ingen vetskap om hur en inspelning var tänkt att låta 

från början. Det går heller inte att anta att inspelningen är tillförlitlig trots att 

den manipulerats att låta ”rätt”, då den tillkom genom att någon lyssnade genom 

ett par högtalare vars eventuella fel och brister likväl är okända. Vidare är vissa 

programmaterial bättre än andra på att avslöja fel och brister på den utrustning 

som skall testas, vilket gör att vissa fel i utrustningen kan passera obemärkt om 

fel val av programmaterial gjorts (se nedan). 

 

Olive [3] har undersökt lyssnares förmåga att upptäcka och klassificera 

kvalitetsförsämringar i form av spektral distorsion (förändringar i frekvensgång).  

Den i sammanhanget största faktorn som påverkar lyssnarnas förmåga är valet 

av programmaterial. Denna påverkan står i starkt samband med 

programmaterialets spektrum (frekvensinnehåll), vilket bevisas av följande:  
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Lyssnarnas bedömningsförmåga avtog i takt med att programmaterialets 

bandbredd minskade. 

Det programmaterial som gav högst bedömningsförmåga var Pink Noise2 och, 

den i testet ingående, Tracy Chapmans ”Fast Car”. Även full symfoniorkester och 

popmusik med brett spektrum gav hög bedömningsförmåga. Lyssnarna hade 

däremot svårt att upptäcka kvalitetsförsämringarna när programmaterial 

bestående av soloinstrument, små ensembler och tal användes. 

 

3.2 Rekommendationer för lyssningstester 

 

Flera internationella organisationer har utfärdat rekommendationer och förslag 

till tillvägagångssätt vid genomförandet av lyssningstester.  

Anledningen torde vara en strävan efter en gemensam standard för att 

därigenom underlätta genomförandet av upprepbara lyssningstester.   

 

En av de mest kända rekommendationerna är ITU-R BS.1116-1 ”Methods for the 

subjective assessment of small impairments in audio systems including 

multichannel sound systems” [9], utfärdad av ITU – International 

Telecommunication Union. Denna är ganska omfattande och innehåller, som 

namnet antyder, beskrivningar över de tillvägagångssätt man bör använda sig av 

vid lyssningstester där avsikten är att bedöma små kvalitetsförsämringar i 

ljudreproduktionssystem. 

ITU har även utfärdat fler rekommendationer rörande lyssningstester och 

subjektiv bedömning av ljud, bl.a. ITU-R BS.1284-1 ”General methods for the 

subjective assessment of sound quality” [6] och ITU-R BS. 562-3 ”Subjective 

assessment of sound quality” [10], som båda på ett mer generellt och 

grundläggande sätt beskriver olika metoder att använda sig av. 

 

Audio Engineering Society – AES, har utfärdat ”AES recommended practice for 

proffessional audio – Subjective evaluation of loudspeakers” [11], som ger 

                              
2 Testsignal bestående av en viss form av brus. 
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tämligen omfattande rekommendationer rörande subjektiv bedömning av 

högtalare.  

 

Även European Broadcasting Union – EBU har i dokumentet “Subjective 

assessment of audio quality – the means and methods within the EBU” [12] givit 

rekommendationer rörande lyssningstester. Detta dokument grundar sig på 

andra liknande dokument, bl.a. de ovan nämnda. 

 

Gemensamt för rekommendationerna är att de bland annat innehåller riktlinjer 

rörande val av högtalare och rum, placering av högtalare i rum och beskrivningar 

av olika kvalitetsbegrepp – attribut som kan användas vid subjektiva 

bedömningar och lyssningstester. Exempel på sådana attribut är Stereo 

impression, Transparency, Freedom from noise and distortions och Basic audio 

quality. Dessa attribut ges även förklaringar för att det mellan lyssnarna skall 

råda enighet kring vad attributen betyder. De nämnda attributen är tagna ur 

ITU-R BS.1284-1 [6]. 
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4  METOD OCH KÄLLMATERIAL 

 

I detta kapitel beskrivs den metod som använts för framställningen av 

källmaterialet och de avgränsningar som gjorts. Vidare beskrivs källmaterialet 

och den kritik som kan riktas mot det. Först repeteras dock de två 

forskningsfrågorna för att ge en grund till kapitlets fortsatta resonemang. 

 

Forskningsfrågor:  

 

1. Är förmågan att bedöma ljudkvalitet beroende av vilken musikalisk 

bakgrund (t.ex. musiksmak) en lyssnare har? 

 

2. Gör en lyssnare olika kvalitetsbedömning av samma kvalitetsförsämring 

beroende på om programmaterialet, d.v.s. den musik som används vid 

lyssningstestet, tillhör den genre lyssnaren är van att lyssna till eller om 

programmaterialet tillhör en genre lyssnaren inte är van att lyssna till? 

 

4.1 Metod och avgränsningar 

 

Metoden som valts för att söka svar på frågorna är att konstruera och genomföra 

ett blint lyssningstest där lyssnargrupper med olika musikalisk bakgrund (i 

första hand musiksmak) får lyssna till musik ur olika genrer och göra 

kvalitetsbedömningar, och därefter genomföra en analys av testresultaten.  

 

Den största avgränsning som gjorts är att begränsa lyssningstestet till att endast 

omfatta två olika musikgenrer/lyssnargrupper, pop/rock och klassiskt. Denna 

avgränsning har till stor del gjorts för att inrymma uppsatsen och det tillhörande 

lyssningstestet inom den tidsram som givits arbetet, samt på grund av 

svårigheter att finna presumtiva försökspersoner hemmahörande i andra genrer.  

 

En ytterligare avgränsning som gjorts är valet att försämra kvaliteten genom 

spektral distorsion (förändringar i frekvensgång). Detta var det tillvägagångssätt 
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Olive [3] använde i sin undersökning rörande programmaterialets betydelse för 

lyssnares förmåga att bedöma kvalitetsförsämringar. Avgränsningen gjordes för 

att de resultat som Olive kom fram till skulle vara applicerbara även på denna 

undersökning. 

 

Vidare kommer mindre avgränsningar att efterhand framgå av den löpande 

texten. Detta för att många av de mindre avgränsningarna beror på 

lyssningstestets uppbyggnad och därför blir svåra att beskriva utanför sitt 

sammanhang. 

 

4.2 Konstruktion av lyssningstest 

 

Den omfattande problematiken kring konstruktion och genomförande av 

tillförlitliga lyssningstester har påtalats i de tidigare kapitlen 2 och 3. Arbetet 

med detta lyssningstest var inget undantag.  

 

Själva grundproblemet är att konstruera ett lyssningstest som ”mäter” det, och 

endast det, man avsett att ”mäta”. För att kunna göra detta måste man dock veta 

vad det är man avsett att mäta.  

En härledning ur forskningsfrågorna och ur tidigare resonemang ger att det som 

i detta fall avses att mätas, är om lyssnares förmåga att göra absoluta 

kvalitetsbedömningar är beroende av huruvida de är vana vid den typ av musik 

de skall bedöma eller inte. 

 

Med ovanstående definition i åtanke, skulle det vara lätt att anta att en bra 

lösning för att ”mäta” det man avsett ”mäta” skulle vara ett lyssningstest 

konstruerat på följande sätt: 

Personer med olika musiksmak får lyssna till ett antal ljudklipp3 som alla utsatts 

för samma kvalitetsförsämring och därefter göra absoluta kvalitetsbedömningar 

av det de hört.  
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Ett sådant antagande förbiser dock problemet med att lyssnarna inte har någon 

vetskap om hur inspelningarna var tänkta att låta från början. Det blir således 

mycket svårt för lyssnarna att göra kvalitetsbedömningar om de inte vet hur 

inspelningarna låter när de inte utsatts för någon kvalitetsförsämring. Alltså om 

de inte har något att jämföra med. 

 

 

Ett alternativ skulle kunna vara att konstruera ett lyssningstest likt de ovan 

nämnda, men att införa kända referenser så att lyssnarna vet hur 

inspelningarna låter när de inte utsatts för någon kvalitetsförsämring. Problemet 

blir då att det inte rör sig om någon absolut kvalitetsbedömning utan endast om 

en jämförelse mellan ett originalljud och ett försämrat ljud.  

 

Kravet på det lyssningstest som skulle ”mäta” det som var avsett att ”mätas” var 

alltså följande: Testet skulle innehålla ett moment av absolut 

kvalitetsbedömning samtidigt som det skulle innehålla ett moment av jämförelse 

mot en referens, två till synes oförenliga moment. 

 

4.3 Lyssningstestets uppbyggnad 

 

Nedan följer en beskrivning av lyssningstestets uppbyggnad. Först beskrivs de 

ingående delarna var för sig och därefter följer en beskrivning av själva 

testproceduren. Slutligen ges en beskrivning av åtgärder som vidtagits för att 

minska systemetiska fel. 

  
Val av försökspersoner 

Eftersom man vid genomförandet av lyssningstester föredrar att använda 

tränade lyssnare framför otränade lyssnare, var målsättningen att försöka finna 

försökspersoner med ett stort intresse av musik och ljud, försökspersoner som 

rimligen kunde antas vara mer tränade än den genomsnittlige medborgaren. Det 

avgörande kriteriet för vilka försökspersoner som skulle kunna ingå i 

                                                                                             
3 Med ljudklipp menas i detta fall ett kortare utdrag ur ett inspelat musikstycke. 
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lyssningstestet var dock musiksmak eller vana att lyssna till en viss musikstil, 

antingen pop/rock eller klassiskt. Stor vikt lades vid att försöka finna personer 

uppfyllande dessa krav och frågor rörande musik- och ljudbakgrund inkluderades 

i det formulär som användes vid lyssningstestet. För lyssningstestets skrivna 

instruktion/formulär, se bilaga 1.  

 
Programmaterial 

Programmaterialet bestod av fyra stycken ljudklipp ur varje genre. Varje 

ljudklipp var ca: 15s långt och ljudklippen hade tagits ur följande musikstycken: 

 Pop/rock  Klassiskt 
James Taylor – ”Yellow And Rose” Alfvén – “Porten öppnas”, ur  “Bergakungen” 
Suzanne Vega – ”Luka”   Strauss – ”Fröhlicher Besluβ”, ur “Intermezzo” 
Bruce Springsteen – ”Lonesome Day” Brahms – “Denn wir haben hie 
keine bleibende Tracy Chapman – ”Fast Car”  Statt”, ur “Ein Deutsches Requiem“ 

Mozart – “Allegro”, ur “Salzburger Sinfonie” Nr. 
3 

 

Att just dessa musikstycken valdes, hade som grund att full symfoniorkester och 

popmusik med brett spektrum visat sig vara mycket användbara som 

programmaterial när det gäller att bedöma spektral distorsion.4

 
Kvalitetsförsämring 

Varje ljudklipp framställdes i tre versioner: 

En version utan kvalitetsförsämring, en version där alla frekvenser ovanför 9kHz 

skurits bort och en version där alla frekvenser ovanför 6kHz skurits bort. Dessa 

versioner valdes för att en version skulle kunna användas som referens, en 

version skulle skilja sig mycket från referensen och en version skulle falla in 

någonstans mellan dessa två. Värdena 6kHz och 9kHz valdes efter provlyssning 

för att de ansågs uppfylla de nämnda kraven. 

 
Kvalitetsskala 

Den skala som användes för bedömningen av ljudkvaliteten 

var den femgradiga ITU-skalan som bl.a. återfinns i ITU-

                              
4 Se kapitel 3; Tidigare forskning. 
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R BS.1284-1 [6]. Skalan användes med en decimalplats och med egna svenska 

översättningar av, och tillsammans med, de engelska nivåbeskrivningarna. Se 

nedan. 

 

5 Excellent – Utmärkt 
4 Good – Bra 
3 Fair – Skaplig 
2 Poor – Dålig 
1 Bad – Usel 
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Kvalitetsbegrepp 

För att det mellan lyssnarna skulle råda en gemensam syn på begreppet 

ljudkvalitet användes attributet ”basic audio quality” som återfinns i ITU-R 

BS.1284-1 [6]. Förklaringen till detta attribut lyder som följer: 
 

The attribute basic quality includes all aspects of sound quality being assessed. It 

includes, but is not restricted to, such things as timbre, transparency, stereophonic 

imaging, spatial presentation, reverberance, echoes, harmonic distortions, quantisation 

noise, pops, clicks and background noise. 

 
Testprocedur 

Själva testproceduren gick till på följande sätt: 

Ett ljudklipp spelades upp i de tre versionerna med ca: en sekunds mellanrum, 

varefter hela sekvensen repeterades en gång. Efter en paus på ca: fem sekunder 

fortsatte sedan testet med nästa ljudklipp. 

Se bild. 

 

 

 

 

 

 

Vid uppspelningen av ljudklippen indikerades vilken version av varje klipp som 

för tillfället spelades upp för att på så sätt förenkla för lyssnarna. 

 

Lyssnarna fick i uppgift att med hjälp av skalan bedöma ljudkvaliteten hos 

ljudklippen de hörde. I instruktionerna till lyssnarna angavs att det kunde finnas 

skillnader i ljudkvalitet mellan de tre gånger varje klipp spelades upp. I övrigt 

gavs ingen annan information rörande ljudklippen. Anledningen till att 

sekvensen repeterades var dels att lyssnarna skulle få en chans att jämföra 

version ett med version tre och dels att lyssnarna inte skulle känna att de blev 

pressade att göra en bedömning innan de hört alla tre versionerna. 
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Lyssnarna fick alltså uppgiften att bedöma ljudkvaliteten hos ljudklippen de 

hörde. Detta betydde i sammanhanget den absoluta ljudkvaliteten eftersom de 

inte hade någon känd referens att jämföra med. Däremot hade de tre versioner 

av samma ljudklipp att jämföra med varandra, vilket man kan anta att de gjorde 

även om instruktionerna inte var sådana. En av versionerna var dessutom en 

referens, vilket de dock inte visste. 

Genom denna testprocedur tillgodosågs både kravet att testet skulle innehålla 

ett moment av absolut kvalitetsbedömning och kravet att testet skulle innehålla 

ett moment av jämförelse mot en referens.  

 

Systematiska fel 

Vid genomförandet av lyssningstester finns alltid risken att lyssningstestets 

organisatoriska utformning på något sätt påverkar resultatet. Om ett ljudklipp 

t.ex. alltid placeras sist i ett lyssningstest, hur vet man då att bedömningen av 

ljudklippet beror på klippet själv och inte på grund av att det alltid uppträder 

sist i testet? Fel av denna art kallas för systematiska fel och nedan beskrivs hur 

lyssningstestet organiserades för att undvika dessa fel.  

 

Terminologi: Delprov – en omgång innehållande 3x2 versioner av ett ljudklipp, se 

”Testprocedur” 

  Session – en omgång innehållande 8 delprov, d.v.s. alla ljudklipp. 

 

Fyra sessioner skapades. I varje session kastades ordningen på delproven 

slumpmässigt om och i varje delprov kastades ordningen på de tre versionerna av 

ljudklippet slumpmässigt om.  

För att få en jämn spridning av de två musikgenrerna i varje session, lades dock 

delproven vart annat klassisk musik och vart annat pop-/rockmusik. Två 

sessioner började med klassisk musik och två sessioner började med pop-

/rockmusik. 
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Vid lyssningstestets genomförande delades varje lyssnargrupp (pop/rock och 

klassiskt) in i två undergrupper. Lyssningstestet organiserades så att första 

halvan av lyssnargruppen genomförde session 1 medan andra halvan vilade. 

Därefter genomförde andra halvan session 2 medan första halvan vilade. Efter 

detta upprepades förfarandet med session 3 och 4.  

Varje undergrupp (och person) genomförde således två sessioner och varje 

lyssnargrupp totalt alla fyra sessioner.  

 

4.4 Källmaterial och källkritik 
 

Nedan beskrivs källmaterialet och hur detta behandlats, varefter kritik framförs 
mot detsamma. 
 

Totalt genomförde 16 personer lyssningstestet. Av dessa svarade 9 st. att de 

kände sig mest vana vid/föredrog pop/rock, 5 st. svarade att de kände sig mest 

vana vid/föredrog klassiskt och 2 st. svarade med båda alternativen trots 

instruktionen att bara ange ett alternativ. De sistnämnda personerna 

inkluderades dock i gruppen klassiskt eftersom slutsatsen drogs att dessa, trots 

sina svar, hade en mycket större erfarenhet av klassisk musik än de som endast 

föredrog pop/rock. Dessutom visade det sig att deras kvalitetsbedömningar inte 

nämnvärt avvek från de övriga i gruppen klassiskt. 

 

Av de 9 i gruppen pop/rock uteslöts 2 personer. En person uteslöts p.g.a. 

dokumenterad hörselskada och en person uteslöts för att denne konsekvent 

genom båda sessionerna rangordnat alla ljudklipp fel, d.v.s. inte kunnat ordna 

ljudklippsversionerna enligt följande: ingen försämring – högst kvalitet, lågpass 

6 kHz – lägst kvalitet och lågpass 9 kHz däremellan.  

 

Även bland de andra personerna fanns felbedömningar. Dessa hade emellertid 

rangordnat vissa eller majoriteten av ljudklippen rätt, varför de inte uteslöts. 

Efter uteslutningen återstod 14 personer, 7 i varje grupp. 
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Gruppen pop/rock 
Kvinnor: 3, Män: 4, alla studenter inom ljud/ljudteknik. Medelålder 25 år. 

• Alla i gruppen ansåg sig vara intresserade av musik och ljud.  

• Alla i gruppen uppgav att de hade arbetat med och/eller studerat 

ljud/ljudteknik. 

• 6 personer (ca: 85 %) uppgav att de hade arbetat med och/eller studerat 

musik. 

• 4 personer (ca: 60 %) uppgav att de spelade något instrument. 
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Gruppen klassiskt 

Kvinnor: 3, Män: 4, alla studenter inom musik. Medelålder 18 år. 

• Alla i gruppen ansåg sig vara intresserade av musik och ljud.  

• 2 personer (ca: 30 %) uppgav att de hade arbetat med och/eller studerat 

ljud/ljudteknik. 

• Alla i gruppen uppgav att de hade arbetat med och/eller studerat musik. 

• Alla i gruppen uppgav att de spelade något instrument. 

 

Försökspersonernas kvalitetsbedömningar behandlades på följande sätt: 

Som tidigare nämnts genomförde varje försöksperson två sessioner, d.v.s. 2x8 

ljudklipp med 3 versioner av varje ljudklipp. Utifrån dessa två sessioner 

räknades medelvärdet för varje person ut. Därefter räknades medelvärdet för 

gruppen som helhet ut. Detta medelvärde samt gruppens högsta och lägsta värde 

för varje version är de värden som resultatpresentationen bygger på. 

 

Källkritik 
Det finns framför allt tre punkter i källmaterialet att rikta kritik mot.  

 

För det första är antalet försökspersoner få, vilket gör att enskilda 

försökspersoners bedömningar väger tungt, något som kan ha betydande 

konsekvenser för huruvida resultaten är gällande även för en större grupp eller 

ej. 

 

För det andra finns förutom musiksmak även andra skillnader mellan 

grupperna. Den största skillnaden efter musiksmak är att endast ca: 30 % av 

personerna i gruppen klassiskt uppgav att de arbetat med och/eller studerat 

ljud/ljudteknik, medan alla i gruppen pop/rock uppgav detsamma.  

Vidare uppgav bara ca: 60 % av personerna i gruppen pop/rock att de spelade 

något instrument, medan alla i gruppen klassiskt uppgav detta. Ytterligare en 

skillnad är gruppernas medelålder (pop/rock 25 år och klassiskt 18 år).  
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För det tredje är det enfaldigt att tro att musikintresserade människor, trots att 

de föredrar en viss musikgenre, inte skulle ha vana att lyssna till andra genrer.  

Framför allt är det rimligt att anta att de personer som föredrar klassisk musik 

även har vana att lyssna till pop- och rockmusik. Att de personer som föredrar 

pop/rock skulle ha stor vana av att lyssna till klassisk musik verkar dock något 

mindre sannolikt, om än långt ifrån omöjligt. 

 

4.5 Apparatur och specifikationer 

 

Lyssningstestet genomfördes i Högskolan Dalarnas ljudstudio. 

 

Teknisk apparatur 

Den tekniska utrustning som användes var följande: 

En Macintosh G5 utrustad med ett MOTU 2408 mk II ljudkort.  

Mjukvara i form av ljudredigeringsprogrammet Digital Performer 4 som 

användes för uppspelning och equalisering. 

Ett digitalt mixerbord YAMAHA DM 2000. 

Studiomonitorer GENELEC 1031. 

 

 
 

Lyssningsrum 

Som lyssningsrum användes det stora studiorummet. För placering av lyssnare 

och högtalare, se bilaga 2. 
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Ljudklippen spelades upp med en ljudstyrka av 80 dB SPL, C-vägt. 
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5  AVHANDLING 

 

Här följer en presentation av lyssningstestets resultat tillsammans med en 

sammanfattning och en analys av resultaten samt en presentation av 

slutsatserna. 

 

5.1 Resultatpresentation 
 

Vid genomförandet av lyssningstester är det vanligt att man gör statistiska 

analyser av resultaten för att säkerställa att utfallet inte enbart beror på 

slumpen. Inom ramen för detta arbete är dock en sådan statistisk analys inte 

praktiskt genomförbar på grund av lyssningstestets invecklade konstruktion, den 

stora mängden data och det därvid följande kravet på omfattande statistiska 

kunskaper. 

 

För att ändå ge resultatet en viss statistisk tillförlitlighet, presenteras förutom 

medelvärdet även spridningen, d.v.s. det spann inom vilket alla bedömningar av 

varje ljudklippsversion hamnade. Spannet begränsas alltså av den högsta och 

den lägsta bedömningen av varje ljudklippsversion. Spridningen kan ses som ett 

mått på samstämmigheten inom gruppen och i viss mån även som ett mått på 

tillförlitligheten hos medelvärdet. 

 

Vidare presenteras resultatet i diagramform på följande sätt: 

Till vänster återfinns den femgradiga ITU-skalan. I nederkant finns information 

rörande vilket ljudklipp och vilken version som visas. De tre versionernas 

beteckningar är; 0 = oförändrad version, 9 kHz = lågpassfilter vid 9 kHz och 6 

kHz = lågpassfilter vid 6 kHz. Spridningen visas som grå staplar. Medelvärdet 

visas som svarta fyrhörningar. 

 

I presentationen av varje ljudklipp har de tre versionerna länkats samman med 

en svart linje för att på ett tydligt sätt visa förhållandet mellan de tre 

versionernas medelvärden. 
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Resultat – gruppen pop/rock 
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För större bild, se bilaga 3. 

 

Spridning: Spridningen tycks i stort sätt vara lika för alla ljudklipp och versioner 

med några undantag. Den oförändrade versionen av Springsteen verkar ha 

orsakat stora meningsskiljaktigheter inom gruppen och spridningen där är större 

än 2,5 skalenheter. Däremot är Taylor och Vega de två ljudklipp som överlag gett 

den minsta spridningen på strax över 1 skalenhet. I övrigt ligger spridningen på 

ca: 1,5 skalenheter. 

 

Placering av medelvärden: Gruppen har lyckats rangordna alla versioner i rätt 

ordning. Medelvärdena för de oförändrade versionerna ligger högre för pop/rock-

ljudklippen (4 – 4,5) än för de klassiska ljudklippen (3,5 – 4) med två undantag. 

Mozart ligger högre än de övriga klassiska ljudklippen och Springsteen lägre än 

de övriga pop/rock-ljudklippen. Medelvärdena för de versioner med näst högst 

kvalitet ligger på ungefär samma nivå för alla ljudklipp. Medelvärdena för de 

versioner med lägst kvalitet ligger i stort sätt på samma nivå med en viss 

tendens till lägre nivåer för pop/rock-ljudklippen.  

 

Förhållanden mellan medelvärden: De tendenser som spridningen och 

placeringen av medelvärdena har visat bekräftas ytterligare av förhållandet 

mellan medelvärdena. Avståndet mellan högsta och lägsta medelvärde ligger för 
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pop/rock-ljudklippen på strax under 2,5 skalenheter, medan samma avstånd för 

de klassiska ljudklippen ligger på ca: 1,5 skalenheter. Undantagen är Mozart, 

med ett större avstånd än de övriga klassiska ljudklippen, och Springsteen, med 

ett mindre avstånd än de övriga pop/rock-ljudklippen. 

Resultat – gruppen klassiskt 
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För större bild, se bilaga 4. 

 

Spridning: Spridningen är väldigt varierande mellan ljudklipp och versioner utan 

uppvisande av något tydligt mönster. De ljudklipp som gett störst spridning är 

Springsteen, Taylor och Alfvén (ca: 2,5 skalenheter), och de som gett minst 

spridning är Mozart och Chapman (strax över 1 skalenhet). Spridningen i övrigt 

ligger på ca: 1,5 skalenhet. 

 

Placering av medelvärden: Gruppen har inte lyckats rangordna alla versioner i 

rätt ordning. Ljudklippen Alfvén, Strauss och Springsteen är rangordnade mer 

eller mindre fel. Medelvärdena hos de versioner som rangordnats högst är högre 

för pop/rock-ljudklippen (3,6 – 4,1) än för de klassiska ljudklippen (3,3 – 3,4) med 

ett undantag. Mozart ligger nästan 1 skalenhet högre än de övriga klassiska 

ljudklippen. Noterbart är också att Springsteen ligger något lägre än de övriga 

pop/rock-ljudklippen. Medelvärdena hos de versioner som rangordnats som näst 

högst och lägst följer inget tydligt mönster. 
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Förhållanden mellan medelvärden: De tre ljudklipp som gruppen inte lyckades 

rangordna rätt har ett avstånd mellan högsta och lägsta medelvärde som 

understiger 1 skalenhet. Motsvarande avstånd för de övriga ljudklippen är ca: 1,5 

skalenheter med undantag för Mozart, med ett avstånd på över 2 skalenheter. 

 

5.2 Sammanfattning och analys av resultat 
 

Spridning: Storleken på spridningen är lika stor för båda grupperna, men 

skillnaden i spridning mellan de två grupperna är ändå tydlig. För gruppen 

pop/rock är spridningen i stort sätt jämn över alla ljudklipp. För gruppen 

klassiskt är spridningen däremot ojämn och utan något tydligt mönster.  

 

Detta tyder på en mindre samstämmighet kring de olika versionernas 

ljudkvalitet inom gruppen klassiskt och en större samstämmighet inom gruppen 

pop/rock. Värt att notera är att storleken på spridningen är jämt fördelad över 

båda genrerna för båda grupperna, vilket tyder på att samstämmigheten inom 

grupperna är oberoende av genre. 

 

Placering av medelvärden: Den stora skillnaden mellan grupperna är att 

gruppen pop/rock lyckats rangordna alla versioner i rätt ordning, medan gruppen 

klassiskt inte lyckats med det för ljudklippen Alfvén, Strauss och Springsteen.  

 

Om man ser till medelvärdena för de versioner som rangordnats högst, är 

samstämmigheten mellan grupperna stor. Gruppen pop/rock har förvisso en 

högre genomsnittsnivå, men gemensamt för båda grupperna är att de rangordnat 

pop/rock-ljudklippen högre än de klassiska ljudklippen. Undantagen är Mozart, 

som av båda grupperna rangordnats högre än de övriga klassiska ljudklippen och 

Springsteen som rangordnats något lägre än de övriga pop/rock-ljudklippen av 

gruppen pop/rock och som rangordnats fel av gruppen klassiskt. 

 

Detta tyder på att det råder en gemensam uppfattning mellan de två grupperna 

kring ljudklippens absoluta kvalitet i förhållande till varandra, eftersom båda 
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grupperna rangordnade pop/rock-ljudklippen högre än de klassiska ljudklippen 

och eftersom båda grupperna hade samma undantag (Mozart och Springsteen).  

Däremot förefaller gruppen pop/rock ha en bättre förmåga att bedöma 

ljudkvalitet, på grund av att de rangordnade alla versioner rätt, medan gruppen 

klassiskt rangordnade versionerna för tre ljudklipp fel. 

 

Förhållanden mellan medelvärden: Mellan de två grupperna finns ett viktigt 

samband som ytterligare understryker att det råder någon form av gemensam 

kvalitetsuppfattning. Båda grupperna har bedömt ljudklippet Mozart med ett 

större förhållande mellan medelvärdena än de övriga klassiska ljudklippen och 

för båda grupperna har Springsteen avvikit i någon form. 

 

Om man bortser från de ljudklipp där felaktiga rangordningar gjorts, samt de 

undantagna ljudklippen (Mozart och Springsteen), kan dock en väsentlig skillnad 

mellan de två grupperna utläsas. För gruppen klassiskt är avståndet mellan det 

högsta och det lägsta medelvärdet i stort sätt samma för alla ljudklipp, men för 

gruppen pop/rock är avståndet större för pop/rock-ljudklippen än för de klassiska 

ljudklippen. 

 

Stora avstånd mellan medelvärdena betyder att lyssnarna bedömer att den 

anbringade kvalitetsförsämringen orsakar en stor skillnad i ljudkvalitet och små 

avstånd betyder att de bedömer att kvalitetsförsämringen endast orsakar en 

liten skillnad i ljudkvalitet. 

 

Ett stort avstånd kan antingen bero på att lyssnarna av någon anledning är mer 

kritiska i sitt bedömande eller att programmaterialets ljudinnehåll gör att 

kvalitetsförsämringen inte orsakar så stor skillnad i ljudkvalitet. Anledningen 

till varför lyssnarna skulle vara mer kritiska i detta fall skulle kunna vara vana 

att lyssna till genren, men eftersom inget av de andra resultaten pekar på ett 

sådant samband förefaller det sistnämnda alternativet mer rimligt.  
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Vad i programmaterialets ljudinnehåll skulle då kunna påverka 

kvalitetsbedömningen i detta fall? Eftersom kvalitetsförsämringen är i form av 

diskantavskärning är det i första hand programmaterialets frekvensinnehåll som 

påverkar kvalitetsbedömningen. Det är sannolikt att anta att pop/rock-

ljudklippen innehåller en större mängd höga frekvenser än de klassiska 

ljudklippen, bl.a. på grund av att pop/rock-musik oftast innehåller mycket 

framträdande rytminstrument. (Se även spektrumanalyser i Olive [3]). Därav 

följer att en anbringad diskantavskärning rimligen skulle orsaka större skillnad i 

ljudkvalitet för pop/rock-ljudklippen än för de klassiska ljudklippen, vilket också 

var resultatet för gruppen pop/rock, men alltså inte för gruppen klassiskt. 

 

Av detta kan slutsatsen dras att gruppen pop/rock har en bättre förmåga att 

bedöma ljudkvalitet. 
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5.3 Slutsatser 

 

Forskningsfrågor: 

 

1. Är förmågan att bedöma ljudkvalitet beroende av vilken musikalisk 

bakgrund (t.ex. musiksmak) en lyssnare har? 

 

2. Gör en lyssnare olika kvalitetsbedömning av samma kvalitetsförsämring 

beroende på om programmaterialet, d.v.s. den musik som används vid 

lyssningstestet, tillhör den genre lyssnaren är van att lyssna till eller om 

programmaterialet tillhör en genre lyssnaren inte är van att lyssna till? 

 

Av lyssningstestets resultat kan följande slutsatser dras: 

 

1. Förmågan att bedöma ljudkvalitet är beroende av den musikaliska 

bakgrund en lyssnare har.  

 

Gruppen pop/rock visade sig ha en bättre förmåga att bedöma ljudkvalitet 

än gruppen klassiskt. Inom gruppen var samstämmigheten större och 

gruppen lyckades rangordna alla versioner av ljudklippen rätt. Vidare 

lyckades gruppen urskilja skillnader i ljudkvalitet som en funktion av 

programmaterialets frekvensinnehåll. 

 

2. Förmågan att bedöma ljudkvalitet står inte i något uppenbart samband 

med huruvida programmaterialet tillhör den genre en lyssnare är van att 

lyssna till eller inte.  

 

Det förefaller snarare finnas en, dock väldigt grundläggande, gemensam 

kvalitetsuppfattning mellan de två grupperna. Denna kvalitetsuppfattning 

visade sig i form av en gemensam syn på förhållandet mellan de absoluta 
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kvalitetsnivåerna samt en gemensam syn på vilka ljudklipp som var 

avvikande från resten. 
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6  AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Det som först och främst måste tas i beaktande är att den undersökning som 

gjorts är en fallstudie, varför resultaten endast kan ses som en fingervisning om 

hur det förhåller sig i ett större sammanhang. Trots detta är resultaten 

intressanta och värda att diskutera. 

 

Undersökningen visade att det mellan grupperna råder en viss gemensam 

kvalitetsuppfattning. Att det råder en gemensam kvalitetsuppfattning mellan 

grupper med olika bakgrund har tidigare visats av Olive5. Det har dock inte 

uttryckligen visats att grupper med olika musikalisk bakgrund har en gemensam 

kvalitetsuppfattning.  

 

Att det förefaller vara så är ett försvar för fortsatt forskning inom ljud och 

speciellt ljudkvalitet, eftersom en förutsättning för forskningen är att de flesta 

människor har samma uppfattning om vad som är hög ljudkvalitet. 

 

Undersökningen visade också att musikalisk bakgrund hade betydelse för 

förmågan att bedöma kvalitet och att gruppen pop/rock hade en bättre förmåga 

att bedöma ljudkvalitet än gruppen klassiskt. Orsaken till detta är intressant att 

diskutera. 

 

Som källkritik nämndes att alla personer i gruppen pop/rock uppgav att de hade 

arbetat med och/eller studerat ljud/ljudteknik, medan endast ca: 30 % av gruppen 

klassiskt uppgav detta. Som källkritik nämndes också att medelåldern var högre 

för gruppen pop/rock. 

 

Att någon enskild faktor ensam skulle kunna tillskrivas bedömningsförmågan är 

inte speciellt sannolikt. Man skulle kunna argumentera för att det faktum att 

alla personer i gruppen pop/rock uppgav att de hade arbetat med och/eller 

                              
5 Se kapitel 3; Tidigare forskning. 
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studerat ljud/ljudteknik, skulle vara den avgörande faktorn. 

Man får dock inte glömma att alla i gruppen pop rock för tillfället studerade 

ljud/ljudteknik, vilket tyder på en avsaknad av mångårig ”lyssningsträning” 

genom aktivt yrkesarbete. 

 

 

Mer sannolikt är att alla faktorer tillsammans påverkat bedömningsförmågan för 

gruppen pop/rock. En äldre grupp har större erfarenhet än en yngre grupp och 

faktumet att alla personer i gruppen pop/rock uppgav att de hade arbetat med 

och/eller studerat ljud/ljudteknik har förstås också inverkan. 

 

Att musiksmaken skulle vara en påverkningsfaktor kanske kan diskuteras, men 

om man gör antagandet att så faktiskt är fallet, kanske man måste se bortom 

själva musiksmaken för att kunna ta reda på varför.  

 

Det är rimligt att anta att inspelningen (fonogrammet) av ett musikstycke är 

viktigare för en pop/rock-lyssnare än för en klassisk lyssnare, där själva 

musikstycket kanske är av större vikt. Vidare kan man anta att en klassisk 

musiker i större utsträckning kan läsa noter och lärt sig spela efter noter, i 

motsats till en pop/rock-musiker som kanske får förlita sig på sitt gehör och som 

kanske lärt sig spela genom att lyssna och imitera. 

 

Om dessa antaganden skulle vara riktiga, skulle det tyda på att musiksmaken 

styr hur mycket vikt som läggs vid aktiv lyssning6 till inspelad musik och således 

också graden av ”lyssningsträning”. Vidare skulle det betyda att musiksmaken 

faktiskt indirekt har betydelse för förmågan att bedöma ljudkvalitet. 

 

Slutligen skulle det vara intressant att ta reda på varför just Mozart och 

Springsteen visade sig vara avvikande från de andra ljudklippen. 

 

                              
6 Med aktiv lyssning avses här lyssning för att lära och analysera (t.ex. ljud och toner), i motsats till ren 
förströelselyssning. 
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Denna och övriga frågor är dock något som vidare forskning får försöka besvara. 
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7  TACK 

 

Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka följande: 

De medverkande försökspersonerna samt Åke Eldsäter, Sten Sundin, Gunnar 

Ternhag och Jan Berg.
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BILAGA 1 
Lyssningstest 

 
 
 
Uppgift 
 
Din uppgift kommer att vara att, utifrån dig själv och vad du anser, bedöma ljudkvaliteten hos 
ett antal ljudklipp. Det är av yttersta vikt att du bedömer ljudkvaliteten utifrån dig själv och 
vad du hör och att du lägger all eventuell prestige i att ha ”gyllene öron” åt sidan. 
 
 
 
Inledande frågor: 
 

• Ålder     ____ År 
• Kön     Man  Kvinna  
• Har du någon hörselskada dokumenterad av läkare? Ja      Nej        
• Om nej, tror du att du har någon hörselskada?  Ja      Nej        
• Anser du dig vara intresserad av musik och ljud? Ja      Nej        
• Arbetar du eller har du arbetat med ljud/ljudteknik? Ja      Nej        
• Studerar du eller har du studerat ljud/ljudteknik? Ja      Nej        
• Arbetar du eller har du arbetat med musik?  Ja      Nej        
• Studerar du eller har du studerat musik?  Ja      Nej        
• Spelar du något instrument?   Ja      Nej        
• Vilken av nedanstående musikstilar känner du dig mest van vid/föredrar du? Ange 

endast ett svarsalternativ. 
 

Pop/Rock     Klassiskt    
        
 
 
Instruktioner 
 
För att ni som medverkar i lyssningstestet skall ha samma uppfattning om vad som menas 
med ljudkvalitet, följer här en beskrivning.   
 
Kvalitet 
Ljudkvaliteten i det här fallet är det som kallas för ”basic audio quality”. Begreppet ”basic 
audio quality” är ett övergripande kvalitetsbegrepp som omfattar alla aspekter av ljudkvalitet 
och inte utesluter någon.  
Exempel på sådant som kan ingå i begreppet är: Klangfärg, stereobild, brus och distorsion. 
Notera att begreppet inte innefattar kvaliteten på det artistiska framträdandet eller musiken i 
sig, utan endast kvaliteten på ljudet.  
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Skala 
I formuläret kommer det till varje ljudklipp att finnas en graderad skala som du skall använda 
för att ge din bedömning av ljudkvaliteten. Skalan är femgradig med 1 som lägsta betyg och 5 
som högsta betyg och med en decimalplats, vilket innebär att du t.ex. kan ge betyget 3,2 om 
du så önskar. Varje heltalsgradering motsvarar en viss kvalitetsnivå (se nedan). Dessa 
kvalitetsnivåer bör vara dina riktmärken när du skall bedöma kvaliteten och sätta betyg. 
 
5 Excellent – Utmärkt 
4 Good – Bra 
3 Fair – Skaplig 
2 Poor – Dålig 
1 Bad – Usel 
 
 
Lyssningstestets uppbyggnad 
Du kommer att få göra åtta stycken delprov. Varje delprov består av följande: Ett ljudklipp 
spelas upp tre gånger. Efter att ljudklippet spelats upp de tre gångerna, repeteras sekvensen en 
gång. Därefter följer nästa delprov.  
Nedan ser du en illustration av lyssningstestets uppbyggnad. 

 
Din Uppgift 
Din uppgift är att bedöma ljudkvaliteten på de ljudklipp du hör. Betyget ger du genom att 
sätta ett kryss på önskad nivå på den graderade skalan. Till varje ljudklipp finns tre stycken 
skalor, en för varje gång ljudklippet spelas upp. Ett tips är att vänta med betygsättningen tills 
du hört ljudklippet de tre gångerna och istället sätta betygen när sekvensen repeteras. 
 
Teknisk Information 
Mellan de 6 gånger (3x2) varje ljudklipp spelas upp är en mycket kort paus (under 1s) inlagd.  
Mellan varje delprov, Ljudklipp 1, Ljudklipp 2 o.s.v., är en något längre (ca: 5s) paus inlagd. 
 
Slutord 
Kom ihåg vikten av att det är din personliga bedömning och det som just du hör som är av 
intresse för undersökningen. 
 
Tack för din medverkan! 
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Ljudklipp 1 
   1     2     3 

 
 
Ljudklipp 2 
    1     2     3 
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BILAGA 2 
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BILAGA 3 
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BILAGA 4 
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