
 1



Abstract 

 

Pre-mastering, populärt men något missvisande kallat mastering, är en process där slutmixen 

av en låt optimeras för att erbjuda en så pass njutbar lyssning som möjligt för de allra flesta 

som lyssnar på den aktuella musiken. I denna uppsats har jag föresatt mig att ta reda på om 

det är meningsfullt för oetablerade artister (demoartister) att anlita någon av de professionella 

masteringfirmor som finns för att utföra detta, eller om det går att göra med likvärdigt resultat 

på egen hand. Resultatet visar att de flesta lyssnare tycker att en professionellt mastrad 

slutmix låter bättre än en hemmagjord mastering. Även om de flesta skivbolagen enligt min 

undersökning tycker att det är en onödig investering för musiker som söker skivkontrakt så 

bör professionell mastering ändå anses som ett bra alternativ för oetablerade musiker. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Utgångspunkten för detta arbete är att belysa pre-masteringen, som nog kan betraktas som 

den minst omtalade länken i musikproduktionskedjan. Pre-mastering är den sista processen 

som påverkar ljudet innan musiken slutligen blir till en färdig musikprodukt (CD-skivor, eller 

dylikt). Även om pre-mastering är den korrekta termen för den process som jag vill belysa så 

kommer jag i denna avhandling att använda mig av den allmänna, men i sammanhanget inte 

helt korrekta, benämningen mastering. (Begreppet mastering syftar egentligen på den rent 

tekniska processen när ljudet blir till en produkt, och pre-mastering är då processen där ljudet 

förbereds för detta). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om det kan vara en god idé att göra en professionell 

mastering av sitt material om man som oetablerad artist söker skivkontrakt. Jag har valt att 

göra två undersökningar för att kunna besvara den frågan. Först gjordes ett lyssningstest där 

en grupp personer fick lyssna på tre olika versioner av samma låt, som mastrats på olika sätt 

av olika personer. I samband med att respondenterna fick lyssna på ljudexemplen fick de 

besvara en enkät. Denna enkäts syfte var att utröna huruvida respondenterna ansåg sig känna 

till vad mastering innebär samt vilket av de tre ljudexemplen de tyckte lät bäst. För att kunna 

besvara frågan om det för en oetablerad artist är en god idé att investera i professionell 

mastering vill jag ta reda på om detta över huvud taget förbättrar upplevelsen av musiken.  

Den andra undersökningen bestod utav två frågor som per e-post skickades ut till A&R-

ansvariga1 på ett antal utvalda skivbolag. Frågorna som jag ville ha besvarade var om man 

från skivbranschens sida uppmanade de artister som skickar in demomaterial att göra 

professionell mastering, samt om professionellt mastrat material kan göra att chansen till att 

erhålla ett skivkontrakt ökar.   

 

1.3 Metod och material 

För att kunna undersöka huruvida professionell mastering är ett bra alternativ för oetablerade 

musiker har jag börjat med att undersöka hur mastering som process går till. Detta har gjorts 

medelst litteraturstudier och intervjuer med yrkesverksamma masteringstekniker. Intervjuerna 

                                                 
1 Jag väljer detta uttryck för att benämna det som allmänt brukar kallas endast “A&R”. 
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kan betecknas som ostrukturerade2 och tjänade som främsta syfte att jag skulle lära mig mer 

om hur processen att mastra en låt gick till. Jag hade inga förberedda frågor utan intervjuerna 

gjordes enligt Brymans definition att intervjuaren endast reagerar på de punkter som denne 

bedömer är värda att ytterligare fördjupa sig i.3 Teknikern Mia Lorentzson intervjuades dock 

via e-post och detta kan snarare betecknas som en semi-strukturerad intervju.4   

För att sedan få reda på om professionell mastering förbättrar upplevelsen av musiken gjorde 

jag en enkät med tre lyssningsexempel där två av ljudexemplena var masteringar utförda på 

två välkända masteringsfirmor. För att till sist ta reda på vilken nytta musikbranschen 

uppfattar att en professionell mastering gör för en artist som söker skivkontrakt skickade jag 

ut en enkät via e-post till ett antal A&R-ansvariga på ett antal utvalda skivbolag. Det exakta 

genomförandet av dessa undersökningar kommer jag att återkomma till senare i denna 

uppsats.  

Undersökningen med ljudexemplena gjordes därför att jag ville undersöka om professionell 

mastering verkligen innebär en förhöjd upplevelse av musiken. Genom att jämföra min 

hemgjorda mastering med två masteringar utförda på professionella masteringsfirmor kunde 

respondenterna i undersökningen bilda sig en uppfattning om huruvida professionell 

mastering verkligen är ett bra alternativ när det gäller att förbättra ljudet. Om professionell 

mastering inte kan visas förbättra kvaliteten på musiken så är det svårt att argumentera för att 

göra en sådan investering. 

Enkätundersökningen med frågorna till de A&R-ansvariga gjordes därför att det är dom som 

lyssnar igenom det material som oetablerade artister (det vill säga demoartister) skickar in till 

skivbolagen och det är dom som ska bedöma potentialen i det. Enligt min uppfattning är det 

dom som bäst kan besvara huruvida en oetablerad artist borde satsa på att anlita en 

professionell masteringsfirma innan de skickar ut sitt material till skivbolagen.  

 

1.4 Avgränsningar 

Begreppet mastering omfattar både pre-mastering och den egentliga masteringen som innebär 

att musiken blir till en färdig produkt. I detta arbete är det i första hand den kreativa processen 

som är menad att förbättra upplevelsen av musiken som berörs och de övriga aspekterna 

kommer endast undantagsvis att beröras.  

                                                 
2 Bryman (2002) s.301 
3 ibid 
4 ibid 
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2. Vad är mastering? – En bakgrund 

”Kul att någon skriver om [mastering] då många inte har en aning om vad det är och 

[eftersom det] är ett viktigt steg i skivproduktionen,” skriver en A&R-ansvarig på ett av de 

stora svenska skivbolagen i ett e-mail till mig, och jag tror att det finns fog för att säga att 

mastering är det definitivt minst uppmärksammade skedet i produktionskedjan. Vad är då 

detta bortglömda skede i skivproduktionskedjan? Det är det jag ska försöka beskriva i detta 

kapitel.   

”Mastering är en väldigt diffus process”, förklarade en skivbolagsrepresentant i ett populärt 

tv-program en gång när han ombads förklara för tittarna vad mastering egentligen var för 

något. Och nog kan man hålla med om att mastering är en diffus process i den bemärkelsen att 

det är en komplex process som kan se olika ut i olika fall, beroende på vad det aktuella 

materialet kräver. Mastering omfattar, som tidigare nämnts, både förbättring av ljudet (pre-

mastering) och anpassningen till den aktuella ljudbäraren från vilken musiken skall avlyssnas, 

det vill säga en rent teknisk process. 

 

”Mastering är som make-up för musiken”, var den beskrivning som en känd 

masteringstekniker gav när han i en kvällstidning ombads beskriva vad mastering var för 

något (den beskrivningen av mastering har även förekommit i andra populärvetenskapliga 

sammanhang). Och på sätt och vis kan den beskrivningen sägas vara väldigt träffande. Pre-

mastering (som denna uppsats främst kommer att avhandla) handlar i ett första skede om att 

rätta till de eventuella misstag som kan ha gjorts vid tidigare skeden av produktionen (vid 

inspelning och mixning). ”Ljudteknikerna brukar vara väldigt tacksamma mot oss för att vi 

rättar till deras misstag”, förklarade masteringsteknikern Richard Monsén.5 Dålig akustik i 

mixrummet eller felkalibrerade högtalare kan exempelvis ha medfört fel i mixningen som 

innebär att vissa frekvenser måste höjas eller sänkas för att materialet ska kunna erbjuda 

njutbar lyssning. Men mastering handlar definitivt inte bara om att rätta till misstag, ”ibland är 

allt vi gör – ingenting!”, förklarar Bob Katz.6 Mastering handlar också om att anpassa olika 

låtar, som kanske har spelats in vid olika tillfällen, i olika studios, med olika tekniker och/eller 

producenter, så att de alla kan avlyssnas kontinuerligt från en och samma skiva utan störande 

avvikelser i ljudbilden så att lyssnaren kanske exempelvis måste justera volymen mellan de 

olika spåren. Sedan kanske artisten vill skapa en särskild sorts ljudbild eller förmedla en 
                                                 
5 intervju 021210 
6 Katz (2002) s.11 (min översättning) 
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speciell känsla med sin musik, som går att ordna vid masteringen. Att processa låtarna alltför 

hårt i tidigare skeden av produktionen kan vara förödande ifall man senare ändrar sig och vill 

göra på något annat sätt. Ytterligare en aspekt när det gäller att anpassa låtarna efter varandra 

på ett skivalbum är att placera dem i rätt ordning för att det ska känns naturligt när man 

lyssnar på skivan. 

 

Ordet ”mastering” kan ordagrant översättas med ”bemästring”, och det är lite grann utav den 

rollen som Bob Katz finner att masteringsfirman kan spela i produktionskedjan när han 

beskriver masteringsstudion som ”navet i hjulet” (”the mothership”)7. Även om 

musikproduktion i dagens läge är en tekniskt sett enklare process än någonsin, med tanke på 

att en person i princip kan göra hela jobbet själv, från idé till färdig master8, så är tillkomsten 

av ett skivalbum ofta en komplex process med många personer inblandade och många 

processer innan musiken till slut finns att köpa i affären. Katz finner en roll för 

masteringteknikern som kvalitetskontrollanten som står som garant för att ljudkvaliteten på 

det färdigmastrade materialet inte försämras innan det hamnar på det slutliga lagringsmediet.9

 

Det här arbetet kommer i första hand att inrikta sig på pre-mastering, som är den sista kreativa 

fasen i musikskapandet. Masteringens roll när det gäller ljudbildens karaktär bör inte 

underskattas. Masteringen spelar en avgörande roll när det gäller att förmedla en känsla med 

hjälp av musiken. Ett exempel på detta är hur låten ”Imagine” av John Lennon förvandlades i 

samband med att den mastrades om, långt efter att den ursprungligen gavs ut. När låten 

mastrades för den första utgåvan reagerade teknikern Malcolm Davis på att det var en hög 

brusnivå i låtens pianointro och sänkte 10 dB i diskanten för få ner brusnivån. Den 

diskantfattiga pianoslingan kom sedan att bli det som skapade stämningen i låten, en del av 

låtens karaktär. När låten sedan mastrades om av en annan tekniker tänkte man inte på detta, 

eftersom inga anteckningar eller noteringar hade lämnats, och låten kom således att få en helt 

annan karaktär. Ljudteknikern Geoff Emerick beskrev det hela som att ”det lät som en annan 

inspelning”.10  

Richard Monsén berättar även om masteringen av gruppen Kents album ”Vapen och 

ammunition”, som var ett ambitiöst masteringsprojekt som pågick under flera dagar. Man 

hade från gruppens sida valt att lägga ner mycket möda på masteringen för att ge låtarna den 
                                                 
7 Katz (2002) s.20 
8 Uttrycket ”master“ syftar i denna framställning på en slutmix som genomgått pre-masteringprocessen.  
9 Katz (2002) s.20 
10 Massey (2000) s.96 (min översättning) 
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karaktär som man eftersträvade, som bland annat inkluderade en ljudbild fattig på diskant.11 

Gruppen bestämde sig även mitt under masteringsprocessen att ändra skivans låtordning. Den 

följd i vilken låtarna på ett album är placerade är en viktig del i den kreativa processen. Även 

om det inte alltid är just i masteringsstudion som låtordningen bestäms är det ofta just där som 

man upptäcker hur låtarna fungerar tillsammans och hur de bör vara placerade i förhållande 

till varandra. 

 

Vad är det då som eftersträvas i masteringssituationen? Som tidigare nämnts handlar 

mastering mycket om att anpassa musiken. Inte bara anpassa den till den slutliga ljudbäraren 

utan även anpassa den så att så många människor som möjligt kan ta del av den och finna den 

njutbar. Alla människor har inte toppmoderna stereoanläggningar som de kan spela sin musik 

på, och den akustiska miljön är inte optimal för alla lyssnare. Nyckeln till en lyckad master är 

att hitta en medelväg som gör att musiken låter på bästa möjliga vis för så många lyssnare 

som möjligt. Bob Katz lägger fram denna teori genom att använda sig av en 

normalfördelningskurva, lånad från statistikens värld.12 En normalfördelningskurva är en 

klockformad kurva som erhålls när ett oändligt antal stickprov dras från en population. De 

olika värdena från stickprovet kommer att fördela sig kring det ”sanna” medelvärdet för 

populationen, och därmed får man fram en normalfördelningskurva.13

Somliga reproduktionssystem har en överdriven diskantåtergivning och somliga har en 

överdriven basåtergivning, men genom att försöka hålla sig mellan dessa extremvärden kan 

masteringsteknikern skapa en master som låter bra på de allra flesta reproduktionssystem, 

även om det ibland kan leda till att artisten får kompromissa med hur denne egentligen hade 

tänkt sig ljudbilden. Masteringsteknikerns uppgift blir att som expert försöka övertyga artisten 

om vad som kommer att fungera bäst ur lyssnarens synvinkel. Och Bob Katz teori med en 

normalfördelningskurva visar att om man håller sig i mitten av den så kommer man att 

tillfredsställa så många lyssnare som möjligt, man håller sig kring ett slags ”medelvärde” för 

vad som kommer att låta bra för så många lyssnare som möjligt.14  

 

Här kommer vi in på en av de största skillnaderna mellan en hemgjord master och en 

professionell master, den professionella masteringsfirman erbjuder högkvalitativa 

lyssningsmöjligheter som sällan återfinns i en hemstudio. Bob Katz beskriver 
                                                 
11 intervju 021210 
12 Katz (2002) s.77 
13 Bryman (2002) s.110 
14 Katz (2002) s.77 
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masteringsteknikerns återgivningssystem15 som ett ”ljudmikroskop” som avslöjar alla små 

nyanser i ljudbilden och är en förutsättning för att rätt beslut ska kunna fattas om hur den 

behöver förändras.16

 

Mia Lorentzson beskriver även, kanske lite oväntat, masteringsteknikerns roll som en 

”psykolog”.17 Det är nog möjligt att det ligger mycket i det då alla de eventuella fel och 

brister som finns i en mix tydligt ådagaläggs vid masteringen.  

Kenneth Svensson berättar även att masteringsteknikern, i den mån man anser det nödvändigt, 

inte drar sig för att be en kund att mixa om en låt och sedan återkomma. ”Det händer ibland 

att jag säger till kunden att ’vi lägger inte ner mer tid och pengar på det här nu, det kommer 

ändå inte att bli bra’”.18  

Masteringsteknikerns psykologiska roll är även någonting som artisten Nils Erikson talar om i 

tidningen Studio. ”När [masteringsteknikern Christofer Stannow] fick upp en låt som kanske 

inte var särskilt bra rent tekniskt sa han: ’du har haft otur här bara…’ På sätt och vis lyfter det 

över lite ansvar också”.19       

 

Jag kommer i nästa kapitel att gå igenom de grundläggande processer som ofta görs för att 

förbättra musikens kvalitet vid mastering, för att sedan komma in på min undersökning om 

huruvida professionell mastering verkligen är ett alternativ som förbättrar demomusik, och 

om en professionellt mastrad demo kan vara något som underlättar en oetablerad artists 

sökande efter ett skivkontrakt. 

                                                 
15 eng. monitor system 
16 Katz (2002) s.75 
17 Mia Lorentzson, e-postkontakt 
18 intervju 021003 
19 Studio 4:2004 s.22 
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3. Masteringsprocessen 

 

I detta kapitel är tanken att gå igenom några av de vanligast förekommande procedurerna vid 

pre-mastering. Urvalet är något godtyckligt genomfört då långt ifrån alla dessa procedurer 

används till alla låtar. Det är vad man anser behöver utföras på varje enskild låt som avgör 

vad man väljer att göra. Mastering handlar ju som tidigare nämnts till stor del om att rätta till 

eventuella felaktigheter i ljudbilden, och dessa kan se väldigt olika ut från låt till låt.  

 

3.1 Frekvensutjämning 

När en mastering ska genomföras är det väldigt troligt att frekvensutjämningen20 är det första 

man gör. Richard Monsén berättar att han har en de-esser inkopplad allra först i signalkedjan, 

för att så tidigt som möjligt få bort störande frekvenser som kan ställa till med problem senare 

i processen. Det behöver dock inte nödvändigtvis handla om alltför skarpa s-ljud, utan kan 

röra sig om vilka störande ljud som helst, som håller sig inom ett smalt frekvensområde.21

Det känns mer passande att tala om ”frekvensutjämning” när man talar om 

masteringsprocessen än i mixningssammanhang, för här handlar det om frekvensutjämning i 

ordets rätta bemärkelse. När man mixar ett material används equalizern mestadels för att få till 

en önskad ljudkaraktär på varje enskilt instrument. Vid masteringen påverkas hela ljudbilden 

när equalizern används, och man använder den i första hand till att jämna ut 

frekvensåtergivningen. Teknikern Al Schmitt berättar att det största problemet med det 

hemgjorda musikmaterial som han hört är att det oftast innehåller alldeles för mycket lågbas. 

Han antar att det beror på felaktig ljudåtergivning vid mixningen som lurar den som mixar att 

tro att basen behöver höjas, när det egentligen inte alls behövs.22

Equalizer vid mastering måste användas med stor omsorg. Varje frekvensområde som höjs 

eller sänks kommer även att få inverkningar i ett annat frekvensområde. Detta innebär att man 

inte med nödvändighet måste använda equalizern just i ett identifierat ”problemområde”, utan 

man kan även påverka det aktuella området genom att höja eller sänka i ett helt annat område. 

Naturligtvis medför detta att man måste vara väldigt uppmärksam när man använder equalizer 

på en färdig mix. Genom att exempelvis göra en höjning i den höga diskanten, kring 15-20 

kHz riskerar man att göra att ljudet låter tunnare i basregistret eller i det låga mellanregistret.23  

 
                                                 
20 eng. equalizing 
21 intervju 021210 
22 Massey (2000) s.32 
23 Katz (2002) s.104 
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Vad är då en perfekt balanserad ljudbild? Bob Katz refererar till en symfoniorkester som den 

ideala frekvensåtergivningsmallen.24 I en symfoniorkester finns alla frekvensområden 

representerade och det är det idealet som man bör försöka uppnå när man utför 

frekvensutjämningen. Dock finns det undantag där vissa genrer låter bättre med exempelvis 

mycket bas eller lite bas, det är musikens natur som avgör vad som låter bäst i sammanhanget. 

Bob Katz illustrerar denna synpunkt med att beskriva reggae som en symfoniorkester 

försedda med extra instrument i basregistret.25  

Masteringsteknikern måste förstå den känsla som artisten försöker förmedla. Genom att höja 

eller sänka för mycket på fel ställe i frekvensspektrat kan låtens hela karaktär förändras och 

den känsla som ursprungligen var tänkt att förmedlas kan gå förlorad, i likhet med exemplet 

med ”Imagine”. Om möjligt bör masteringsteknikern förstås konsultera artisten så att inte 

frekvensåtergivningen förändras på ett sätt som skadar de intentioner som funnits vid 

materialets tillkomst. Något som däremot genomförs i de allra flesta fall är basavrullning. 

Christofer Stannow förklarar att ingen skillnad hörs i basen men högtalarkonerna slutar röra 

sig och det innebär att det fungerar bättre för dem som lyssnar på materialet hemma på sina 

stereoanläggningar.26  

 

Ibland kan problem uppstå när två ljud inom samma frekvensområde behöver equalizas på 

olika sätt. Det bästa sättet att lösa detta problem på är att helt enkelt mixa om låten ifråga.27 

Om detta inte är möjligt riskerar man att tvingas göra en kompromiss och kanske därmed få 

ett sämre resultat än vad som annars hade varit fallet. Ett alternativ för att undvika att hamna i 

denna situation är att göra sub-mixar,28 det vill säga att dela upp slutmixen på fler än ett 

stereospår, där varje kanal i den färdiga mixen endast bör finnas med i ett av stereospåren. Att 

använda sig av denna metod gör att ljud inom samma frekvensområde vid behov kan 

equalizas på olika sätt, förutsatt att de inte återfinns på samma stereospår. Med hjälp av sub-

mixar slipper man de annars nödvändiga kompromisserna, eller i värsta fall en kostsam om-

mixning. 

 

En intressant synpunkt som Rickard Monsén lägger fram är valet av vilken sorts equalizer 

man använder vid frekvensutjämningen. När han arbetar med material som är inspelat digitalt 

                                                 
24 Katz (2002) s.100 
25 Katz (2002) s.101 
26 Studio 4:2003 s.32 
27 Katz (2002) s.105 
28 Internet 1 
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så väljer han att använda en analog equalizer, och när han arbetar med material som är 

inspelat analogt så väljer han att använda digital equalizer. Analog equalizer på digitalt 

inspelat material bidrar till att tillföra ”värme” till något som annars skulle kunna uppfattas 

som ”kallt”. Digital equalizer används istället på analogt inspelat material för att undvika en 

försämring i ljudet.29  

 

Equalizer kan även vara till hjälp ifall en mix ”tippar över” åt ena hållet. Detta fenomen 

riskerar att uppstå om ett ljud panoreras vid mixningen och får den ena kanalen att låta högre 

än den andra. Detta kan avhjälpas genom att med hjälp av equalizer höja i samma 

frekvensområde på den kanal som låter lägre. Om man istället sänker så riskerar man att 

förlora ljudinformation som man helst hade velat behålla. Christofer Stannow beskriver hur 

han använder analog equalizer för att höja frekvenser och digital equalizer för att istället 

sänka frekvenser.30  

 

3.2 Dynamikprocessning 

Om man jämför en slutmix med en färdig master är troligen det första lyssnaren reagerar på 

att ljudet på den färdigmastrade låten är mycket högre än på slutmixen. Vid mastering 

förändrar man i stort sett alltid dynamiken i en mix. Både mikrodynamiken (trumslag och 

andra snabba transienter) och makrodynamiken (förändringen i dynamik i olika delar av en 

låt, eller för den delen över ett helt album) är av stor vikt att processas på rätt sätt.31 Att bara 

komprimera en låt lite grann innebär att man bibehåller hög dynamik, samtidigt som den 

upplevda ljudvolymen (”loudness”) blir lägre.32 Att komprimera en låt hårdare innebär att 

mycket av dynamiken (det vill säga skillnaden mellan de starka och svaga ljuden i en mix) går 

förlorad, samtidigt som man får en högre upplevd ljudnivå. Att komprimera ett material kan 

även innebära att en låt som uppfattas som ”stressig” blir mer ”sansad” och att man på samma 

sätt kan få en låt som uppfattas som alltför lugn att bli mer ”spretig”, allt utifrån hur man vill 

att musiken ska uppfattas av lyssnaren.33

 

Att förändra dynamiken i en låt är ett kontroversiellt ämne, särskilt när det innebär att den 

totala ljudstyrkan ökar. Tanken med att öka ljudstyrkan på en mix är förstås att man som 

                                                 
29 intervju 021210 
30 Studio 4:2003 s.32 
31 Katz (2002) s.109 
32 Komprimering i denna bemärkelse skall ej förväxlas med datareduktion eller bitreducering. 
33 Studio 4:2003 s.24 
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lyssnare inte ska behöva höja volymen innan man lyssnar på en låt. Att behöva justera 

volymen mellan olika låtar eller olika skivor blir lätt ett irritationsmoment för lyssnaren som 

artisten förmodligen vill undvika. Men dynamikförändringarna kan även ha en starkt negativ 

inverkan på ljudkvaliteten. Och att behålla så mycket dynamik som möjligt kan ha sina 

poänger, ”när allting låter högt så låter faktiskt ingenting – högt”, som Bob Katz utrycker 

det.34 Att lyssna på en hel skiva där samtliga låtar är så pass hårt komprimerade kan bli en 

jobbig upplevelse. ”Jag personligen orkar inte lyssna på en hel skiva där allt låter så”, som 

masteringsteknikern Håkan Åkesson uttrycker det.35

 

Dynamiken i en låt kan förändras på olika sätt, dels genom flerbandskompression och dels 

genom helhetskompression. Flerbandskompression används för att komprimera olika 

frekvensområden på olika sätt. Exempelvis behöver basen ibland komprimeras ganska hårt. 

Masteringsteknikern Kenneth Svensson berättar att de låga frekvenserna ofta tar upp för stor 

plats i ljudbilden och att man därför komprimerar dem för att få en mer sammanhållen 

ljudbild.36 Helhetskompression handlar istället om att komprimera hela ljudbilden. Dess 

främsta syfte är att jämna ut den totala ljudnivån och få svagare partier av en låt att upplevas 

tydligare.37 Huruvida någon kompression behövs beror till stor del på hur det aktuella 

materialet är mixat. Om exempelvis trummorna på en låt redan har komprimerats ganska 

mycket vid mixningen så behövs inte så mycket ytterligare kompression vid masteringen.38  

 

Topplimitering är också en form av helhetskompression, vars främsta syfte dock är att 

förhindra att ljudnivån överstiger 0 dB. Richard Monsén använder en limiter ställd på –0,1 dB 

sist i signalkedjan. Att den inte är ställd på exakt 0 dB är för att vissa stereosystem indikerar 

överstyrning på denna nivå, även om det per definition inte handlar om överstyrning förrän 

denna nivå har överstigits.39

 

När det gäller att avgöra huruvida någon kompression behövs är det ytterst viktigt att 

lyssningen är korrekt inställd. Ibland kan det nämligen visa sig att något som man kanske trott 

varit i behov av komprimering låter helt korrekt om man endast höjer volymen. Kenneth 

Svensson använder sig utav samma värde på förstärkaren hela tiden för att inte felaktigt 
                                                 
34 Katz (2002) s.110 (min översättning) 
35 Studio 4:2003 s.22 
36 intervju 021003 
37 Internet 2 s.7 
38 Studio 4:2003 s.24 
39 intervju 021210 
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inställd lyssning ska leda till att musiken förändras på ett felaktigt sätt.40 Även Rickard 

Monsén använder sig av samma referensnivå på lyssningen vid varje projekt. 

 

När ska kompression användas och när bör limiter användas? Bob Katz råd är att använda 

kompression när man bedömer att materialet saknar ”styrka” eller ”tryck”. Limitering bör 

användas när den upplevda ljudnivån på ett material behöver ökas utan att ljudbilden 

förändras alltför kraftigt.41 Att jämföra hur materialet låter med eller utan kompression är 

väldigt viktigt. Det är lätt att förledas att tro att någonting låter bättre bara för att ljudnivån är 

högre, när det i själva verket egentligen låter sämre.42 Felaktiga kompressorinställningar eller 

alltför kraftig kompression kan leda till att dynamiken försvinner och att alla ljud låter lika 

högt. Därmed har man med stor sannolikhet förvanskat de intentioner som fanns hos den som 

producerat och mixat materialet. 

 

3.3 Stereobreddning 

Stereobreddning handlar kort sagt om att skapa en bredare stereobild.43 När man breddar 

stereobilden ökar man ljudvolymen på de ljud som finns representerade i den ena kanalen, 

eller alternativt sänker man de ljud som finns i både vänster- och högerkanalen.44 Skälen för 

att använda sig utav detta kan vara flera. Ur ett rent konstnärligt perspektiv leder en breddad 

stereobild till ett större ”djup” i ljudbilden och den kan upplevas som ”luftigare”. Problemet 

med stereobreddning är dock att om man använder den på fel sätt kan man riskera att skapa ett 

”hål” i ljudbilden i ock med att de ljud som är centrerade blir för låga i mixen. Lågfrekventa 

ljud som bastrumma och elbas är ofta centrerade, och för mycket stereobreddning kan leda till 

ett felaktigt basregister.45

Stereobreddningen kan dock ha en väldigt viktig betydelse i masteringssammanhang. Den kan 

bidra till att korrigera en felaktig mixning, där det inte finns några alternativa slutmixar eller 

möjlighet till om-mixning att tillgå. Det troligen viktigaste elementet i en mix är sången. Att 

få sången att låta bra är den viktigaste uppgiften vid både inspelning, mixning och mastering. 

Ibland finns tyvärr risken att sången har mixats för högt eller för lågt. Båda dessa varianter 

innebär en konstnärlig förlust. Men eftersom sången oftast är centrerad i mixen kan den enkelt 

                                                 
40 intervju 021003 
41 Internet 2 s.7 
42 ibid 
43 Stereobreddning brukar i mer tekniska sammanhang kallas för MS-teknik, där MS står för (Mono/Stereo eller 
Mid/Side). 
44 Internet 3 s.39 
45 ibid 
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höjas eller sänkas med hjälp av stereobreddningen.46 Att använda stereobreddning för att höja 

nivån på sången innebär dock att man får en smalare stereobild. På samma sätt kan sångnivån 

förstås sänkas om den upplevs som alltför hög. Detta är ett väldigt tydligt exempel på hur 

mastering kan användas för att korrigera misstag som gjorts tidigare i produktionskedjan. 

 

3.4 Reverb 

Reverb, eller rumsklang, brukar användas flitigt på de olika kanalerna vid mixningen och 

brukar normalt inte användas på en hel mix, men det finns tillfällen då det kan vara befogat att 

använda reverb på hela mixen. I det här sammanhanget, när vi utgår ifrån en oetablerad artists 

behov, kan reverb på en slutmix fylla en viktig funktion om akustiken på inspelningsplatsen 

inte varit optimal. Om en demo exempelvis har spelats in i en replokal så kan lite reverb vid 

masteringen användas för att dölja vissa brister i akustiken.47  

Ett annat skäl till att använda reverb är för att skapa mer sammanhållning i ljudbilden, ifall de 

olika kanalernas egna reverb inte smälter ihop på ett önskvärt vis.48

Viktigt att tänka på när reverb används vid mastering är att det reverb man använder låter så 

naturligt som möjligt.49 Reverb vid mastering är normalt mycket mer subtilt än det reverb som 

används vid mixningen. 

 

3.5 Exciter 

En exciter är en form av distorsionsgenerator.50 Det används vid långt ifrån alla 

masteringsprojekt, men är ändå så pass vanligt förekommande att den förtjänar att omnämnas 

i denna framställning. Exciterns uppgift är helt enkelt att, i likhet med exempelvis en 

rörförstärkare, skapa övertoner som inte finns i ljudbilden från början.51 Excitern bör 

användas med stor försiktighet och omsorg, eftersom den lätt kan skapa ett ljud som upplevs 

som skarpt och uttröttande för öronen.52 Beroende på vilken genre den aktuella musiken 

tillhör så kan excitern, rätt använd, skapa en ”krispigare” ljudbild som förhöjer upplevelsen av 

musiken. En tumregel för att använda exciter är dock att man arbetar under så goda 

lyssningsförhållanden som möjligt.53 Det ljudmässiga resultatet av att använda en exciter 

påminner lite grann om det som uppstår om man höjer diskanten. Man måste dock komma 
                                                 
46 Internet 2 s.17 
47 Internet 3 s.29 
48 ibid 
49 Katz (2002) s.157 
50 Katz (2002) s.153 
51 Internet 3 s.37 
52 Katz (2002) s.153 
53 Katz (2002) s.153 
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ihåg att equalizer endast höjer de ljud som redan finns. Excitern skapar nya övertoner och kan 

vara till hjälp i den mån ett material har brist på diskantinformation.  

 

3.6 Att sätta ihop helheten 

Mastering handlar dels om att redigera och anpassa enskilda låtar efter deras individuella 

behov. Men det handlar även i stor utsträckning om att sätta ihop en helhet, exempelvis ett 

CD-album, eller som är utgångspunkten för detta arbete, en demo. Förutom att varje enskild 

låt ska låta så bra som möjligt måste låtarna även fungera som en helhet. Detta innebär att de 

enskilda låtarnas olika ljudbilder inte bör avvika alltför mycket från varandra. Både när det 

gäller klangfärgen och ljudnivån bör alla låtar på samma skiva visa upp en helhet. När det 

gäller ljudnivån bör denna anpassas så att sången låter ungefär lika starkt i alla låtar. Det är 

även viktigt att kontrollera hur övergångarna mellan låtarna fungerar. En dämpad inledning på 

en låt kan låta konstigt om den kommer alldeles efter en snabb och tung låt, och då kan 

ljudnivån på inledningen av den lugnare låten behöva höjas något för att skapa en bättre 

övergång mellan låtarna.54

  

I vilken ordning låtarna på en skiva bör vara placerade är i mångt och mycket upp till varje 

enskild artist och/eller producent (och möjligtvis också eventuella representanter från artistens 

skivbolag) att avgöra. Men det finns flera saker man bör tänka på. Det är viktigt att den första 

låten på skivan är en relativt snabb låt som fångar lyssnarens uppmärksamhet.55 Den sista 

låten på skivan däremot bör vara raka motsatsen, en lugn låt som lämnar lyssnaren i ett 

avslappnat sinnesläge.56 Försiktighet bör iakttagas om låtordningen bestäms utifrån andra 

faktorer. Om låtarna placeras utifrån olika teman i texterna finns risken att lyssnaren helt 

missar denna intellektuella tanke och att det rent musikaliskt fungerar dåligt. Lyssnaren 

reagerar mer på förändringarna i musiken än på temat i texterna.57

                                                 
54 Katz (2002) s.97f 
55 Katz (2002) s.88 
56 Katz (2002) s.89 
57 Katz (2002) s.88 

 16



4. Analys av enkätundersökning – ljudexempel 

 

4.1 Beskrivning av undersökningslåten 

För att illustrera skillnaden i ett musikaliskt verk före och efter professionell mastering valde 

jag att göra en enkätundersökning där ett antal respondenter fick lyssna på tre olika versioner 

av samma låt. Låten hette ”Early summer” och är komponerad och inspelad utav mig själv. 

Varför just denna låt valdes ut att ingå i undersökningen är för att den innehåller en väldigt rik 

och dynamisk ljudbild som spänner över ett brett spektrum av frekvenser och därmed tydligt 

kan visa upp skillnader i olika former av slutbearbetning. Låten innehåller både mycket bas 

(bastrumma och elbas), mellanregister (virveltrumma, stråkmattor, synthbas, akustisk gitarr, 

oboe) samt diskant (cymbaler, synthkörer). Slutmixen är en ren hemproduktion och motsvarar 

troligen ganska väl en genomsnittlig demoproduktion som inte är producerad i en 

professionell studio. Den är mixad med hjälp av vanliga konsumenthögtalare och 

konsumenthörlurar. Tre olika versioner skapades utifrån exakt samma slutmix. En version är 

mastrad av mig själv. Den andra versionen är gjord av Rikard Monsén på Cutting Room i 

Solna och den tredje versionen är gjord av Kenneth Svensson på Digitalfabriken i Göteborg. 

Båda dessa fick slutmixen tillsänd som en 44,1 kHz/16-bitars WAV-fil bränd som en datafil 

på en CD-R (samma fabrikat på båda skivorna). Båda skivorna brändes i 4x. Ingen av de båda 

teknikerna fick några instruktioner av mig om hur jag ville att materialet skulle låta utan jag 

lät dem göra självständiga bedömningar om hur materialet borde anpassas. De mastrade 

versionerna överlämnades sedan till mig på CD-R, och lyssningsexemplena framställdes 

utifrån dessa. 

 

4.2 Genomförandet av undersökningen 

Jag valde att genomföra undersökningen på en grupp studenter som läste Ljudproduktion B i 

maj 2003. Jag gjorde bedömningen att studenterna på den aktuella kursen hade tillräckligt 

med bakgrundskunskaper för att kunna uppfatta skillnaderna mellan de olika versionerna och 

bedöma vilken av dem som lät ”bäst” ur en ljudteknikers perspektiv. Och med tanke på att de 

hade valt att läsa denna kurs antogs de ha ett intresse för musik som ligger över genomsnittet.  

Jag sammanställde en CD-R som innehöll ett utdrag på ungefär en minut per ljudexempel och 

de tre låtarna spelades alla upp under samma förhållanden, det vill säga att volymen och 

liknande inte justerades. Allt för att skillnaden mellan de olika versionerna skulle framstå så 

pass tydligt som möjligt. Utrustningen som användes var en CD-spelare av märket Marantz 

och två högtalare av märket Genelec. 
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Alla respondenter deltog i undersökningen samtidigt. Respondenterna fick samtidigt som de 

hörde ljudexemplena besvara en enkät med några frågor kring bland annat hur ofta de lyssnar 

på musik och hur pass väl insatta de är i vad mastering innebär. Den viktigaste frågan i 

enkäten var vilken av de tre olika versionerna de tyckte lät bäst. Det jag ville få reda på 

genom denna fråga var om respondenterna uppfattade att mastering förbättrade ljudkvaliteten. 

Om utfallet hade blivit att mastering inte förbättrar musiken finns det ju knappast någon 

mening med att investera i professionell mastering. 

Enkäten utformades så pass enkel som möjligt med bara fem frågor. Jag valde att avstå från 

den vid statistiska undersökningar sedvanliga frågan om respondentens ålder. Med tanke på 

att urvalsgruppen var väldigt liten (11 respondenter) skulle uppgiften om ålder ha kunnat 

innebära att respondentens anonymitet hotades.  

Jag valde en kvalitativ inriktning på enkäten och undvek för många fördefinierade variabler, 

respondenterna fick till exempel med egna ord beskriva hur pass många timmar i veckan de 

ägnade i genomsnitt åt att lyssna på musik. Dessutom uppmuntrades respondenterna till att 

utveckla sina svar.  

 

4.3 Analys av enkäten 

Antalet som besvarade enkäten var 11. Urvalsgruppen borde möjligtvis ha varit större, men 

den var ändå tillräckligt stor för att kunna presentera ett tydligt resultat. Det som dock 

dessvärre inte går att utläsa ur denna undersökning är om det finns någon skillnad i 

uppfattningen mellan könen. Samtliga respondenter var nämligen män. 

Enkätens första fråga löd ”hur många timmar ägnar du i genomsnitt åt att lyssna på musik 

under en vecka?” Här borde jag kanske ha gett frågan en kvantitativ inriktning istället, men 

materialet visar ändå att endast två av respondenterna lyssnar på musik mindre än 10 timmar i 

veckan. Detta visar med andra ord att respondenterna lyssnar på mycket musik och att de 

därigenom torde ha stora referensramar för att kunna bedöma skillnaden i ljudbilden mellan 

de tre olika lyssningsexemplen. En respondent säger sig lyssna på musik 30-60 timmar i 

veckan och en säger sig lyssna på musik ”konstant”, när denne inte har föreläsning eller sover. 

Enkätens andra fråga löd ”anser du att det är viktigt med bra ljudkvalitet på inspelningar, eller 

kan man överse med något sämre ljudkvalitet om det är en riktigt bra låt?” Här fick 

respondenterna två svarsalternativ. Åtta av de elva respondenterna ansåg att om låten var bra 

spelade ljudkvaliteten ingen roll. Två av respondenterna ansåg att bra ljudkvalitet är det 

viktigaste och en respondent ansåg slutligen att det handlade om en avvägning. 
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Den tredje frågan löd ”tänker du mycket på ljudkvaliteten när du hör en ny låt?” Här svarade 

åtta av respondenterna ja och tre svarade nej. En klar majoritet av respondenterna tänker alltså 

mycket på ljudkvaliteten när de hör en ny låt, men de tycker inte att den spelar någon roll om 

det är en bra låt. 

Den fjärde frågan i enkäten löd ”anser du dig känna till vad mastering innebär?” Enkäten gav 

tre fördefinierade svar, ”ja”, ”delvis” och ”nej”. Tre av respondenterna valde svaret ”ja”, sju 

svarade ”delvis” och en svarade ”nej”. En stor majoritet av respondenterna är således relativt 

insatta i vad mastering innebär. Kännedom om vad mastering innebär kan göra att man vet 

vilka detaljer man ska lyssna efter i ljudbilden, och man är bättre lämpad att avgöra 

skillnaderna mellan de tre olika versionerna. Att endast en respondent säger sig inte känna till 

vad mastering innebär bör borga för en trovärdig slutsats av den femte och sista frågan i 

enkäten, nämligen ”vilket av det tre lyssningsexemplena låter bäst enligt dig?” 

Två respondenter ansåg att exempel 1 lät bäst (min version), sju respondenter ansåg att 

exempel 2 lät bäst (Richard Monsén, Cutting Room) och slutligen två respondenter ansåg att 

exempel 3 lät bäst (Kenneth Svensson, Digitalfabriken). Resultatet visar tydligt att en av de 

professionellt utförda masteringarna lät bättre än min hemmagjorda master. 64% av 

respondenterna ansåg att exempel 2 lät bäst, och sammanlagt 82% tyckte att någon av de 

professionellt utförda masteringarna lät bäst. Huruvida detta resultat kan generaliseras till att 

gälla alla hemgjorda demoproduktioner kan diskuteras, men det är otvetydigt att professionell 

mastering i detta fall förbättrade min hemmagjorda mixning. 

 

4.4 Diskussion kring undersökningen 

Denna undersökning syftar inte till att avgöra vilken av de båda masteringsfirmorna som gjort 

den bästa mastern, utan tanken med att låta två olika tekniker på två olika masteringsfirmor 

göra varsin master var att framställa två tydliga alternativ till min hemgjorda master. 

Tendensen var dock tydlig att respondenterna föredrog mastern som gjordes på Cutting 

Room. Det som skiljer denna master från mastern gjord på Digitalfabriken är främst att 

Cutting Room:s master är mer stereobreddad. Digitalfabriken förefaller inte ha förändrat 

stereobredden. En respondent anser att det var för mycket ”presence” på exempel 1 (min 

version). Där Digitalfabrikens version har mer diskant har Cutting Rooms version istället mer 

bas. På Cutting Rooms:s version hade en hel del av toppdiskanten tagits bort, vilken genom 

synthkörerna var ganska framträdande i låten. Digitalfabrikens version hade en väldigt 

framträdande diskant som påminde om det ljud som en exciter skapar. Ett klassiskt påstående 

bland ljudtekniker är att en ”krispig” produktion med mycket diskant låter ”dyr” och 
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professionell. Utfallet av denna enkätundersökning ger ett visst stöd för detta påstående, 

eftersom min version hade mindre diskant än de professionellt mastrade versionerna. Vad som 

är otvetydigt är att Digitalfabrikens version var mer trogen originalet medan Cutting Rooms 

version till stora delar förändrade låtens karaktär. Det hördes exempelvis tydligt att den hade 

komprimerats hårdare än Digitalfabrikens version.  

En av respondenterna som ansåg att min egen version var den som lät bäst beskrev de båda 

andra versionerna som ”kommersiellt anpassade på bekostnad av musiken”. Respondenten i 

fråga berör helt klart ett av masteringens stora dilemman. Vad är viktigast, det konstnärliga 

eller det kommersiella?  

 

Utgångspunkten för denna uppsats är att se det hela ur en oetablerad artists perspektiv och 

avvägningen mellan konstnärligt och kommersiellt måste göras av den enskilde artisten. Min 

enkätundersökning ger i alla fall tydligt rådet att investera i en professionell mastering. Det 

fanns ingen tvekan om att de ”kommersiellt anpassade” versionerna tilltalade lyssnaren mer 

än ”den konstnärliga” Den i princip enda bearbetningen jag gjorde på min egen slutmix var att 

topplimitera den, för att förhindra överstyrning, och att öka ljudstyrkan något. Någon 

equalizer eller liknande processning gjordes inte. Varje artists utgångspunkt bör vara att dess 

material ska tilltala så många lyssnare som möjligt, i längden tror jag att man vinner mer på 

det än att ha en konstnärlig ljudbild som kanske inte tilltalar lyssnaren.   

 

Jag vill återigen betona att mitt arbete inte syftar till att framhålla någon masteringsfirma 

framför någon annan, vilken firma man väljer måste vara upp till varje enskild artist. Ett råd 

är att ta reda på var ens favoritskivor (eller skivor som man anser har särskilt bra ljud) är 

mastrade och om möjligt anlita den firman (eller den teknikern) som har gjort den 

masteringen. 
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5. Analys av enkätundersökning – mastering för demoartister 

 

5.1 Beskrivning av enkäten 

Huvudsyftet med detta arbete var att undersöka huruvida det kan vara en god idé för en 

oetablerad artist som söker ett skivkontrakt att investera i professionell mastering innan den 

färdiga demoprodukten sänds ut till skivbolagen. Rekommenderar skivbolagen artisterna att 

investera i professionell mastering innan demon skickas iväg? Och kan det i så fall kanske 

innebära att chanserna till att erhålla ett skivkontrakt ökar genom att artisterna därigenom 

uppfattas som mer professionella och seriösa? Det var dessa två frågor som jag via e-post 

skickade ut till 20 olika A&R-ansvariga på olika svenska skivbolag. Jag såg till att hålla 

enkäten så kortfattad som möjligt för att öka chanserna att få in så många svar som möjligt. 

Åtta stycken svar inkom. Åtta respondenter är ett väldigt litet urval, men man måste ha i 

åtanke att de som fick enkäten tillsända alla är väldigt inflytelserika personer inom den 

svenska musikbranschen. Även om svarsfrekvensen var låg (40%) gick det att utläsa mycket 

ur de svar som ändå inkom. 

 

5.2 Analys av enkäten 

Det man till en början kan konstatera är att samtliga åtta respondenter börjar sina svar med att 

deklarera att en artist som söker skivkontrakt absolut inte rekommenderas att investera i 

professionell mastering. ”Absolut inte, totalt meningslöst”, löd det korta, koncisa svaret från 

en A&R-ansvarig. Även om de flesta andra svaren var betydligt mer nyanserande så 

sammanfattar dessa ord väldigt bra hur samtliga respondenter verkar se på mastering ur en 

demoartists perspektiv, i alla fall vid en första anblick. 

 

Får en professionellt mastrad demo artisten att framstå som mer seriös och målmedveten? En 

av respondenterna anser att om materialet inte håller så framstår artisten snarare som ”korkad” 

som har investerat så mycket möda och pengar på att göra en professionell mastering. En 

annan respondent tillägger att mastering blir viktigt först i ett senare skede, att demomaterial 

ytterst sällan hamnar på en färdig skiva och därför inte behöver hålla den kvalitet som man 

kan förvänta sig av en färdig produkt. En respondent medger att det ger ett ”proffsigt” intryck 

med en professionell mastering, men att detta inte inverkar på hur denne fattar sina beslut 

angående vilka artister som ska erbjudas skivkontrakt. En annan respondent förklarar att en 

påkostad demo ”står ut ur demohögen” men att detta inte inverkar vid bedömningen. ”Ibland 

kanske tvärtom, ’det vore bättre att artisten satsade tid och resurs på att skriva bättre låtar och 
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repa mera än att göra presentationen snygg’", som respondenten skrev i sitt mail. En tredje 

respondent skriver, i likhet med flera av de övriga, att masteringen inte är till någon nytta om 

materialet i övrigt inte håller, men medger sedan att ”det kan eventuellt påverka genom att vi 

lyssnar fler gånger om materialet låter bra och därmed kan självklart chanserna öka till ett 

kontrakt.” Endast en respondent nämner detta, men jag tror att just denna respondent har 

fångat något väldigt väsentligt i frågan om masteringens betydelse för demomusik. ”Du har 

ungefär 15 sekunder på dig att fånga skivbolagens uppmärksamhet”, är ett klassiskt talesätt 

när det handlar om demomusik. Den ovan citerade respondenten ger stöd för att mastering kan 

vara något väldigt väsentligt när det gäller den totala upplevelsen av musiken när 

demomaterial ska bedömas.  

 

5.3 Diskussion kring enkäten 

Teorin om att professionellt mastrad musik kan göra att artisten uppfattas som mer 

målmedveten och ambitiös kan nog med utgångspunkt från föreliggande enkätsvar 

vederläggas helt. I den mån mastering eventuellt kan förbättra chanserna till ett skivkontrakt 

är det i så fall genom att upplevelsen av musiken förhöjs och skivbolagsrepresentanten 

därigenom lyssnar en gång extra på materialet. Det är som ovan nämnts endast en respondent 

som tar upp detta, men jag tror nog att detta kan vara någonting mera genomgående, även om 

en annan respondent betonar att deras arbete är att lyssna efter talang. 

Teorin om att mastering är ett viktigt moment för att öka intresset för demomaterial får stöd 

utav Mia Lorentzson, som berättar att det förekommer att även etablerade producenter 

använder sig av professionell mastering när de ska presentera nytt material, i förhoppningen 

att bättre ljud ska öka intresset för musiken.58  

 

Lyssningsenkäten, som avhandlats tidigare i denna uppsats, visade entydigt att respondenterna 

ansåg att den professionellt mastrade musiken lät bättre än den hemmagjorda mastern. Även 

om de båda enkäterna inte utan vidare går att koppla till varandra råder det ingen tvekan om 

att professionell mastering förhöjer upplevelsen av musiken, och det kanske är just det som 

behövs för att fånga den A&R-ansvariges uppmärksamhet. Enkätsvaren ger tydligt vid handen 

att ingen av respondenterna uppmanar demoartister att göra en professionell mastering, men 

detta till trots torde det ändå inte helt gå att utesluta att professionell mastering kan öka 

                                                 
58 Mia Lorentzson, e-postkontakt 
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chanserna till ett skivkontrakt, om än indirekt genom att materialet kanske lyssnas igenom en 

extra gång.59

                                                 
59 En respondent påpekar dock att professionell mastering kan ha en stor betydelse på ”dansprojekt”, där det är 
extra viktigt med en ljudbild där nyanserna framträder tydligare. 
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6. Slutsats och diskussion 

 

Är professionell mastering ett bra alternativ för en demomusiker som ämnar skicka ut sin 

demo till olika skivbolag i förhoppningen om att få skivkontrakt? Det är den frågan som jag 

har försökt besvara i detta arbete. Enkätundersökningen där respondenterna fick lyssna på tre 

olika ljudexempel där samma slutmix hade mastrats på tre olika sätt visade tydligt att 

respondenterna upplevde att en av de två professionellt mastrade versionerna lät bäst, och 

sammantaget tyckte 82% att någon av de professionellt mastrade ljudexemplen lät bäst. Min 

enkätundersökning med representanter från de stora svenska skivbolagen visade dock tydligt 

att professionell mastering inte var något som rekommenderades för den som ämnade skicka 

in en demo. Men en respondent nämnde någonting som jag tyckte var väldigt talande, 

nämligen att chansen är större att man lyssnar igenom en demo som låter väldigt bra en extra 

gång, och att chansen till ett skivkontrakt på så vis faktiskt kan öka. All musik är inte av sådan 

karaktär att den fångar lyssnarens uppmärksamhet vid den första genomlyssningen. Även om 

en A&R-ansvarig på ett skivbolag är van och vet vad man ska lyssna efter i en demo är det 

lätt att missa ett eventuellt ”guldkorn” i högen av all musik som skickas in. Om en väl 

genomarbetad ljudbild på en i övrigt välkomponerad och väl framförd låt kan fånga 

skivbolagsrepresentantens uppmärksamhet i sådan utsträckning att denne lyssnar igenom 

materialet en extra gång är det ju naturligtvis till gagn för artisten som skickat in demon. 

Vägen till ett skivkontrakt måste ju alltid börja med att väcka skivbolagets intresse. 

 

Att professionell mastering förbättrar upplevelsen av musiken tror jag mig ha visat genom 

detta arbete. Men är det då lönt för en oetablerad artist att investera den summa som 

professionell mastering kan tänkas kosta? Jag ska ge några argument för detta.  

Om man har spelat in en demo i en professionell studio har man antagligen spenderat en hel 

del pengar på detta. Varför inte då så att säga ”löpa linan ut” och även göra masteringen i en 

professionell studio? Annars finns risken att man sitter med ett material som i värsta fall låter 

halvfärdigt. Professionell mastering kan vara det som får materialet att i slutänden låta 

komplett. Man kan kanske resa invändningen att det ju endast handlar om en demo, så varför 

då lägga ner så pass stor möda på denna? Som ovan nämnts handlar det ju om att väcka 

skivbolagets intresse, och mitt arbete har visat att en professionellt mastrad demo erbjuder en 

förhöjd upplevelse för lyssnaren. Det finns dock ingen anledning att göra en professionell 

mastering enbart i syfte att verka extra ambitiös, detta visade tydligt resultatet av min enkät 

till skivbolagen. 
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Om man är en ensam artist som har spelat in sin demo hemma (vilket egentligen var min 

utgångspunkt för detta arbete), har man då någon nytta av professionell mastering? Svaret 

måste bli ja även på den frågan. Det är ju just om man har spelat in sin demo i hemmet med 

enklare utrustning än vad som återfinns i en professionell inspelningsstudio som man 

verkligen behöver en experts hjälp med den sista finjusteringen av ljudbilden. Det finns 

många fällor, främst de som har med akustiken att göra, som man kan hamna i om man spelar 

in hemma. Må vara att mastering kan bli en dyr utgift för en ensam musiker (eller för den 

delen ett band), men jag anser ändå att den kostnaden är värd att ta. Ett första argument för 

detta är att det likaså kan bli en dyr historia även om man får ett skivkontrakt. Det är få 

musiker som tjänar några större pengar på sin musik, i alla fall inte till en början. Det är långt 

ifrån alla band, ens de etablerade, som verkligen kan försörja sig enbart på sin musik. 

Dessutom står skivbolaget för långt ifrån alla kostnader som möter ett band eller en artist. Sett 

ur det perspektivet är det svårt att argumentera för att inte göra en professionell master av rena 

kostnadsskäl. 

Ett andra argument för att göra en professionell master är av kvalitetsskäl. Det är inte i första 

hand ljudkvaliteten jag tänker på, utan den rent konstnärliga kvaliteten. Professionell 

mastering innebär en utgift, och man lägger inte ut de pengarna på ett material som man inte 

tror på till 100%. Som musiker tvingas man tänka efter en gång till, både när det gäller låtarna 

och inspelningen. Dagens teknik har gjort det enklare och billigare för en oetablerad musiker 

med begränsade resurser att göra musik och skicka iväg den till skivbolagen. Detta innebär 

dock inte att kvaliteten på låtarna, vilket ju naturligtvis är det viktigaste, ökar. Att investera i 

professionell mastering tvingar musikern att vara mer självkritisk, och detta bör leda till bättre 

musik i slutänden. 

Ett tredje argument, som idag känns mer aktuellt än någonsin, är att en väl genomarbetad och 

professionellt behandlad ljudbild gör att låtarnas chans till ett liv, även om inget skivbolag 

nappar på dem, ökar. Det finns en strid ström av musik på Internet i dagens läge, och detta är 

sannolikt inget som kommer att ändras i framtiden. Som lyssnare tror jag att man hellre 

lyssnar på de låtar som känns professionella och genomarbetade än de som endast låter 

hemgjorda. 

 

I slutänden måste man dock komma ihåg att ingen masteringsfirma i världen kan göra 

någonting åt en i grunden dålig mix. Det är med en bra mix som allting börjar. 
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