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ABSTRACT

Martinsson, Jonas. Mastering – Hur påverkas den subjektiva musikuppfattningen av 

mastering?. Examensarbete. Falun: Institutionen för kultur & medier, Högskolan Dalarna. 

HT-2007

Examensarbetet undersöker hur mastering påverkar den subjektiva musikuppfattningen. 

Detta har undersökts med hjälp av ett lyssningstest där testdeltagare i två grupper, ”vana 

lyssnare” och ”ovana lyssnare”, lyssnat till tre versioner av tre olika produktioner i olika 

genrer. De tre versionerna är en professionell, en semiprofessionell samt en omastrad 

version. Testdeltagarna har sedan fått betygsätta produktionen ur ett rent 

ljudkvalitetsmässigt perspektiv samt motivera varför de betygsatt som de gjort. 

Resultatet tyder på att musikuppfattningen påverkas beroende på om produktionen 

är mastrad eller ej för såväl ”vana lyssnare” som ”ovana lyssnare”. Resultatet tyder även på 

att musikuppfattningen påverkas av hur, och av vem, en produktion är mastrad. 

Examensarbetet behandlar även ”vana” och ”ovana lyssnares” syn på kvalitet när det gäller 

musik. Resultatet visar att det skiljer sig inte bara mellan de två grupperna utan även 

inbördes. Ytterligare resultat tyder på att båda grupperna har lika uppfattning om vad 

ljudteknisk kvalitet är.

Kontakt: 

jonas.martinsson@hotmail.com

mailto:jonas.martinsson@hotmail.com
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I – INLEDNING

”The mastering engineer has tremendous power, 

and with that power comes great responsibility”1

Bob Katz

Mastering – ett i allmänhet ganska diffust ord med en svårpreciserad förklaring. När jag 

frågar mina kurskamrater om vad mastering egentligen är så svarar de flesta att mastering 

sker genom en masteringstekniker som, beroende på hur bra han eller hon är, kan göra 

underverk med en låt. Av citatet ovan att döma så har en masteringstekniker otroligt 

betydelsefull roll. Han eller hon kan framhäva viktiga element i mixen som rent ljudmässigt 

kan göra så att produktionen kan få en helt ny dimension. Men på samma sätt så kan en 

masteringstekniker förstöra en mix om personen inte vet vad den gör. 

Något av det första jag kom att tänka på när vi skulle välja ämne att skriva om är 

just mastering. Jag började tänka i banorna huruvida en produktion blir ”bättre” på grund av

mastering med tanke på att det låter så mycket bättre efter masteringen än vad det gjorde 

innan. Alltså undrade jag om musikuppfattningen påverkas av att en masteringstekniker har 

gjort ett bra jobb. Ända sedan jag själv fått tillbaka en skiva från en professionell 

masteringstekniker så har jag förundrats över denna konst. Jag vet inte riktigt varför, men 

det känns som att låtarna på skivan helt plötsligt blev mycket bättre. Att genom mastering 

kunna finslipa en mix så att den låter större och håller ihop bättre är en konstform som jag 

och många med mig drömmer om att kunna. Det är lätt att fråga sig vad som är hemligheten 

bakom mastering. När en masteringstekniker får ett nytt jobb och nya produktioner att 

mastra; finns det magiska värden för utrustningen han eller hon använder som alltid 

fungerar, eller är varje produktions masteringsprocess unik? Är utrustningen mest 

betydelsefull eller handlar det egentligen om kritiskt lyssnande och ett utvecklat öra? 

                                                  
1 Katz, Bob. Mastering audio: the art and the science (Oxford: Focal Press, 2002) s. 13
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Först och främst är det väsentligt att veta att den typ av mastering som jag ägnar 

detta uppsatsarbete egentligen inte heter just mastering, utan pre-mastering. Det är skillnad 

mellan mastering och pre-mastering då mastering innefattar hela den sista delen i 

musikproduktionkedjan till den färdiga produkten. Pre-mastering handlar om det 

ljudtekniska hantverk där man bearbetar ljudet i fråga.2 Jag kommer dock konsekvent att 

använda det egentligen felaktiga ordet mastering när jag menar pre-mastering. Detta för att 

det är det ordet som generellt sett används på marknaden. När jag menar hela 

produktionsprocessen mastring så kommer jag att informera om det. Anta annars att varje 

gång ordet mastering kommer så menas pre-mastering. En mer utförlig redogörelse om 

skillnaden mellan mastering och pre-mastering finns senare i examensarbetet under 

rubriken 2.2.3 (Pre-) mastering.

1.1 Syfte

Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att jag ser ett behov av forskning av det 

här slaget inom området mastering utifrån i alla fall två aspekter. Dels att det inte alls finns 

mycket skrivet om mastering inom den akademiska världen, och det känns som att området 

är relativt outforskat. Ett annat skäl är att det, inom ljudtekniska kretsar, diskuteras mycket 

om mastering, och vad det egentligen gör för musiken. Många i min egen bekantskapskrets 

hävdar att mastering är väldigt väsentligt för en produktion, annars är den inte värd att 

lyssna på. Andra säger att det bara är överskattat och att en bra mix räcker. Jag vill 

personligen med examensarbetet själv få kunskap inom området mastering, och på det sättet 

få en viktig kompetens för framtida yrkeskarriär.

Dessa skäl gör mig mer hungrig på att skriva ett examensarbete om mastering och 

vad det egentligen gör för musikuppfattningen.

1.2 Frågeställning

Examensarbetets huvudsakliga frågeställningar är:

– Hur påverkas musikuppfattningen för en lyssnare beroende på hur en produktion är 

mastrad eller inte?

                                                  
2 Intervju med Peter In De Betou, Tailor Maid Productions, 2007-12-06
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– Hur påverkas musikuppfattningen för en lyssnare beroende på om en produktion är 

mastrad på olika sätt?

Kort sagt, jag vill undersöka om och i så fall hur den upplevda musiken uppfattas på 

annorlunda sätt beroende på 1) om en produktion är mastrad, och 2) vem som mastrat

produktionen. 

Vidare så finns två underfrågor. Dessa är som följer:

– Definierar vana och ovana lyssnare ljudkvalitetsbegreppet olika?

– Skiljer sig kvalitetskravet på mastering mellan vana och ovana lyssnare? 

1.3 Metod & källmaterial

Min intention för hur jag ska kunna genomföra uppsatsarbetet börjar först med att jag själv 

måste lära mig mer om mastering. Efter detta följer en form av lyssningstest, i vilket jag 

själv applicerar mina nya kunskaper inom ämnet mastering, där testdeltagarna väljer mellan 

tre ljudklipp som är olikt mastrade. Nedan följer en mer detaljrik beskrivning över hur jag 

tänkt gå tillväga gällande metod.

Min vision är att först få kunskap genom att studera litteratur. Och med en 

grundläggande kunskap vill jag genom att komma ut på fältet komplettera det jag läst mig 

till med praktisk kunskap. Min vision är att besöka ett antal företag och träffa på, låt säga 

två-tre, masteringstekniker där jag kan sitta med dem, intervjua och lära mig mer om hur de 

arbetar och studera deras arbetsprocess. 

För idéer och inspiration till konstruktionen av lyssningstestet har jag valt att förlita 

mig på International Telecommunication Unions (ITU) radiokommunikationssektor ITU-R. 

De har tagit fram en testmodell med rekommendationer vid namn “General methods for the 

subjective assessment of sound quality”.3 Denna testmodell, tillsammans med ett system 

framtaget för att utvärdera ljudkvalitet framställd i boken The art of recording: 

understanding and crafting the mix skriven av William Moylan, kommer att vara till stor 

inspiration för utvecklingen av lyssningstestet. 

Min idé för är att ta tre befintliga inspelningar som finns omastrade och även 

professionellt mastrade. Jag ska själv mastra en version av varje produktion utifrån mina 

                                                  
3 International Telecommunication Untion/ITU Radiocommunication Sector. General methods for the subjective 
assessment of sound quality (BS.1284-1) (2003) http://www.ece.uvic.ca/~peter/30606/ITU-R%20BS.1284-1.pdf
[2008-01-04]
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egna referenser. Detta resulterar i tre versioner av tre ljudklipp, alltså nio lyssningsfiler.   

Genom att sedan sammanställa och analysera resultaten från lyssningstestet så är min vision 

att på något sätt generalisera och försöka att svara på frågan vad mastering gör för 

musikuppfattningen. Jag vill vidare se om det är någon större skillnad och krav på musik 

beroende på om en lyssnare är van eller ovan. Detta görs också genom att undersöka svaren 

från formuläret som skickas ut till testdeltagarna. Där kommer ett antal frågor utanför det 

klingande lyssningstestets ramar att ställas. Dessa kommer att ligga till grund för 

examensarbetets två underfrågor. Resultatet från detta lyssningstest blir således också 

källmaterial.

För att i korthet klargöra mina tankebanor när det gäller lyssningstestet så tycker jag 

att jämföra tre professionellt mastrade klipp skulle bryta mot en av frågeställningarna då jag

vill väva in om omastrade versioner uppskattas snarare än mastrade. Varför jag inte tar två 

professionellt mastrade versioner och en omastrad beror på att det personliga syftet med 

uppsatsen – att jag själv vill lära mig att mastra. Jag ser arbetet med detta examensarbete 

som ett tillfälle att applicera mina egna kunskaper i ett lyssningstest på hög nivå där en 

trovärdig utvärdering av min prestation görs. 

Som sammanfattning kommer tre versioner av tre ljudklipp ingå i lyssningstestet 

där en version är professionellt mastrad, en är semiprofessionellt mastrad och en är 

omastrad.

1.4 Forskningsläge

I detta stycke presenteras forskningsläget. Som nämnt tidigare så är huvudsyftet med 

uppsatsen att bidra med forskning inom mastering. Det är ett outforskat område, och detta 

leder således till svårigheter att finna relevant litteratur för detta examensarbete. Det finns 

särskilt två titlar som ligger mitt ämne väldigt nära – mastering ur ett ljudtekniskt 

perspektiv. Dessa är skrivna av två av giganter inom mastering, Bob Katz och Bobby 

Owsinski. Dessa böcker kommer att vara en användbar grund för kapitlet II Bakgrund i 

detta examensarbete. Ytterligare litteratur som kan komma att bli användbar är böcker 

innehållande allt från kritiskt lyssnande till ljudtekniska förklaringar. 

De mest väsentliga titlarna, enligt mig, är presenterade i denna del. Under varje titel 

beskrivs det preciserade innehållet så konkret som möjligt, samt motiveras.
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Katz, Bob. Mastering audio: the art and the science (Oxford: Focal Press, 2002)

Denna bok kan ses som en kurs i mastering i bokform. Boken går igenom alla mastering-

processens delar från ingenting till klar produkt. Boken är otroligt ingående och komplett 

inom området mastering. Bob Katz skriver om ämnet på ett mycket behagligt sätt. Trots att 

innehållet i boken är mycket tungt stundtals, med mycket formler, svåra begrepp och 

invecklade utläggningar så förklarar Katz ändå allt på ett glasklart vis. Boken kommer att 

användas som en värdefull grundstomme för examensarbetet.

Owsinski, Bobby. The master engineer´s handbook (Vallejo, CA: Artistpro.com, 2001)

På samma sätt som ovannämnda bok ser jag denna bok som en kurs i mastering. Den har i 

stort sätt samma innehåll, men eftersom det är en annan författare kan jag räkna med att de 

angriper problem på olika sett. Jag känner, att även om de skriver om samma saker så 

skriver de utifrån två olika infallsvinklar. Denna bok tillsammans med ovannämnda bok

kommer att kunna komplettera varandra väl.

Moylan, William. The art of recording: understanding and crafting the mix (Oxford: 

Focal Press, 2002)

The art of recording: understanding and crafting the mix handlar om skillnaden mellan 

liveljud och att spela in ljud i studio. Boken handlar mycket om att utveckla ett sinne för att 

analysera och kritiskt lyssna för att känna igen ljud. Detta för att bli mer bekväm i 

mixningsprocessen, och successivt utvecklas till att kunna göra högkvalitativa produktioner. 

Boken handlar även om att kunna utvärdera ljudkvalitet samt att bygga upp en egen strategi 

för att göra sina musik-inspelningar bättre och bättre. Då The art of recording: 

understanding and crafting the mix mest handlar om mixningsstadiet och att förstå 

mixningsprocessen blir det många avsnitt som inte känns relevanta. Jag känner dock att jag 

behöver utveckla mitt kritiska lyssnande och min analytiska förmåga för att kunna mastra. 

Moylan tar upp just detta, och har inriktat sig på ett system för kritiskt och analytiskt 

lyssnande. Moylan tar även upp masteringsprocessen på ett flertal ställen i boken. Denna 

bok kommer att komplettera Katz och Owsinskis tankar om mastering utifrån ett 

lyssnarinriktat perspektiv.
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Huber, David Miles. Modern recording techniques 6th edition (Oxford: Focal Press, 

2005)

Denna bok kan liknas vid ovanstående och har i stort sett samma innehåll. Boken handlar 

mycket om inspelning och mixning, men även denna har flera avsnitt om. Boken tar dock 

mer upp mer precist vad som börs tänka på vid mastring ur ett ljudtekniskt perspektiv. 

Huber skriver mycket om ljudbearbetning och skriver konkret om de olika stegen i 

masteringsprocessen. Många avsnitt känns relevanta och pekar på mastering ur ett mer 

praktiskt perspektiv än någon av den andra litteratur jag funnit.

Lindbäck, Johan. Professionell mastering – ett bra alternativ för oetablerade musiker?. 

Examensarbete. Falun: Institutionen för kultur, media & data, Högskolan Dalarna. 

VT 2005.

Ett annat examensarbete om mastering är skrivet av Johan Lindbäck vid mitt eget lärosäte, 

Högskolan Dalarna. Som titeln avslöjar handlar detta examensarbete om huruvida 

mastering är ett bra alternativ för oetablerade musiker när det gäller att försöka få 

skivkontrakt. För att ta reda på detta har såväl intervjuer som ett lyssningstest genomförts. 

Även att resultatet från intervjuerna pekar på att det inte är ett bra alternativ tar Lindbäck 

ändå ställning och tycker att det faktiskt är ett bra alternativ. Personligen känner jag inte att 

denna uppsats ger någon direkt rättvis bild av mastering och även att författaren har många 

bra poänger håller jag inte med honom på många punkter, särskilt inte i resultatet. 

Detta examensarbete kommer inte att användas som grund i mitt eget arbete. Detta 

därför att texten är väldigt tunn och oarbetad, och personligen känner jag att jag inte får ut 

någonting av att läsa den.

1.5 Avgränsningar

Jag har valt att inte inkludera masteringsverktyg som finalizers i undersökningen. Skulle 

detta också inkluderas tror jag arbetet skulle ha blivit för ohanterligt i storlek då ännu en 

aspekt av mastering skulle vävas in.

Ytterligare en avgränsning görs då jag valt att bara ta ägna uppsatsarbetet om 

mastering av musik i och inte filmljud, talböcker etc. Jag har också valt att medvetet valt att 

ägna mig åt mastering av musik i stereo i min undersökning och lyssningstest, inte 
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surround. Detta för att jag inte har lika stort intresse för surround, och majoriteten av alla 

lyssningar är i stereo.
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II – BAKGRUND

”Making good sound is like preparing good food. 

If you overcook it loses its taste.”4

Bob Katz

För att underlätta läsningen finns en ordlista med uttryck och begrepp som läsaren bör 

känna till innan läsning påbörjas under rubriken Bilaga 1 – Ordlista sist i detta arbete.

2.1 Vad är mastering?

Mastering är den sista delen i musikproduktionskedjan och den sista chansen att påverka 

ljudet. Här sätter man ihop en samling låtar till en skiva och får dem att låta som att de hör 

ihop med varandra när det gäller sound och volym5. En stor mängd andra parametrar 

modifieras och manipuleras även. Bobby Owsinski skriver:

“Mastering is not a set of tools or a device that music is run through to come out mastered. It’s an art 

form that, when done conscientiously, relies most on an individual’s skill, experience with various 

genres of music, and good taste.”6

Viktigt att poängtera är att mastering inte enbart sker av musik, även om det är det som 

denna uppsats behandlar. Mastering handlar om ljudbearbetning och även om musik är 

vanligast att arbeta med så mastras allt från filmljud till talböcker.

Det hela började 1948 då företaget Ampex introducerade sin första analoga 

bandspelare. Tidigare än 1948 spelade man in direkt på vinylskivan utan att behöva ”flytta 

över” (eng. transfer) en inspelning från ett medium till ett annat. Men i och med denna 

revolution då bandspelaren introducerades var det nu möjligt att på ett helt annat sätt 

bearbeta ljud innan det trycktes på vinyl. Det var i detta skede som masteringstekniker 

uppstod. Senare, 1957, när stereoinspelning blev möjlig fick masteringstekniker ännu mer 

                                                  
4 Katz, 2002 s. 163
5 Owsinski, Bobby. The mastering engineer’s handbook (Vallejo, CA: Artistpro.com, 2001) s. 1
6 Ibid.
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inflytande över en produktion då man kunde börja arbeta med equalizers och kompressorer. 

När introduktionen av CD:n kom 1982 blev masteringsprocessen mer digitaliserad än 

tidigare, och 1989, i och med Sonic Solutions Workstation med premasteringmjukvara, 

formades masteringsarbetet mot något som kan liknas vid vad det är idag. 1999 skedde 

dock introduktionen av såväl 5.1 surround, högre samplingsfrekvenser och 24-bitars 

upplösning. Detta fick masteringstekniker att kunna arbeta på en helt ny nivå med mycket 

bättre kvalitet än tidigare.7

2.1.1 Varför mastering?

Ett väldigt kort svar, enligt Bobby Owsinski, på den frågan är helt enkelt att det låter 

bättre.8

Ett längre och mer utvecklat svar är att det låter mer komplett, ihopsatt och klart. Ett 

projekt som tidigare lät som en ”demo” kan ha fått CD-kvalitet. Detta är för att en 

professionell masteringstekniker har ett otroligt utvecklat öra, en väldigt bra lyssning i sin 

studio, samt erfarenhet och kunskap när det gäller effekter som equalizers och 

kompressorer. I dagens masteringsstudios kan man finna utrustning för miljontals svenska 

kronor, och detta gör att en masteringstekniker har tillgång till utrustning som mycket få 

hemmastudioanvändare har. Exempel på utrustning är exceptionella equalizers och 

kompressorer för hundratusentals svenska kronor styck och enastående A/D- och D/A-

omvandlare som inte lägger till eller tar bort någonting.9 En masteringstekniker kan göra en 

helt platt inspelning större, fetare, rikare och starkare. Även om det är lätt att tänka att man 

själv kan göra sådana saker så blir det väldigt sällan lika bra som om en professionell 

masteringstekniker för jobbet. Om man frångår det ljudtekniska perspektivet en aning för en 

stund så gör en masteringstekniker andra betydelsefulla saker som att se till att alla låtarna 

på albumet har samma nivå i volym genom hela skivan, lägger till tid mellan de olika 

spåren på skivan, ordnar till alla fades på skivan så de låter naturligt, lägger spåren i rätt 

ordning, editerar bort alla dåliga delar i en låt utan att det märks och lägger till all väsentlig 

information, exempelvis ISRC, i ljudspåren som ett tryckeri idag kräver.10

                                                  
7 Owsinski, 2001 s. 2f
8 Ibid. s. 3
9 Intervju med Sofia von Hage, Cutting Room, 2007-12-06
10 Huber, David Miles. Modern recording techniques 6th edition (Oxford: Focal Press, 2005) s. 542f
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Owsinski skriver: ”Finally, if mastering were so easy, don’t you think that every 

big-time engineer or producer (or record company for that matter) would do it themselves? 

They don’t, and mastering mouses are busier that ever, which tells you something.”11 För de 

som tvekar om masteringstekniker verkligen är nödvändigt för en produktion så kan 

ovanstående citat ge en rejäl tankeställare. 

Det finns dock andra aspekt av det hela. Texten ovan kan ge intrycket av att det 

verkligen är otroligt betydelsefullt att använda en masteringstekniker varje gång man spelat 

in en låt. Men så är det inte riktigt. Något man måste tänka på är vad man egentligen ska ha 

inspelningen till. Är det ämnat att ges ut på ett album bör man mastra projektet. Däremot 

om det inte ska ges ut på ett album utan kanske läggas upp på Internet, till exempel på 

myspace.com eller liknande, eller bränna ett antal låtar i promotionsyfte så är det inte alls 

väsentligt att skicka iväg låtarna för professionell mastering. En annan aspekt man bör tänka 

på är om ens budget tillåter en professionell masteringstekniker att vara med i 

produktionsprocessen. Priserna på den svenska marknaden som exempel kan skilja oerhört. 

De två masteringstekniker jag intervjuat ligger dock på ungefär samma prisnivå men 

samtidigt säger båda att man ofta kan få ett mer fördelaktigt paketpris och frångå de vanliga 

prislistorna. Ett generellt genomsnittspris för ett fullängdsalbum kan ligga någonstans 

mellan 6000 till 10 000 kronor.12

2.2 Masteringsprocessen

“One key to a great master is

to start with a great mix”13

Bob Katz

Masteringstekniker kan göra underverk, men det är inte alltid som de kan göra det. 

Ovanstående citat säger att en bra master startar med en bra mix. Precis såhär har de jag 

intervjuat också sagt till mig. Precis som en kock lagar bättre mat med bättre råvaror, gör en 

masteringstekniker ett bättre jobb med en bra mix att arbeta med. Vad jag vill säga med 

                                                  
11 Owsinski, 2001 s. 6
12 Intervju med Peter In De Betou, Tailor Maid Productions, 2007-12-06
13 Katz, 2002 s. 126
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detta är att innan en person som bestämt sig för att mastra tar sig tiden och framförallt 

pengarna att göra detta, bör denne ha en eller flera bra mixar att komma med.

Ur ett rent ljudtekniskt perspektiv vågar jag påstå att många tycker att den digitala 

världen har bidragit med mycket bra och samtidigt tycker andra att den bidragit med mycket 

dåligt. Majoriteten av allt som spelas in sker idag digitalt. Men det är ett fåtal som 

fortfarande väljer att spela in analogt, på bandare. Björn Engelmann ägare och 

masteringstekniker på Cutting Room tycker att en inspelning på en analog bandspelare låter 

bättre än en digital. Vidare så mastrar han och alla anställda på Cutting Room till absolut 

största del analogt.14 Peter In De Betou däremot mastrar till största delen helt digitalt.15

Även att det skiljer i ideal mellan masteringstekniker ser processen för mastering ut på 

samma sätt hos de båda. Processen för mastering och dess mekanik innefattar få funktioner 

som ”[…] maximizing the level, maintaining the frequency balance, and usin the main 

functions of the DAW such as editing, fades and spreads.”16 Detta kan tyckas vara en 

relativt enkel process, men enligt Owsinski ligger den stora skillnaden mellan en 

professionell masteringstekniker och en masteringstekniker på hobbynivå i att en 

professionell kan göra vilken typ av musik som helst så stor, stark och balanserad med 

känsla för hur långt man kan gå med dessa funktioner.17

2.2.1 Utrustning

En masteringsstudio är uppbyggd med hänsyn till väldigt många olika parametrar. En 

mycket viktig parameter är akustiken. Eftersträvansvärt för en masteringstekniker är att 

arbeta i en så i grunden bra akustikmässigt lämplig miljö som möjligt. En rak frekvensgång 

är eftersträvansvärt. En masteringsstudio är ofta beroende av akustikreglering, och det läggs 

ner mycket energi på att få det så perfekt det bara går. Detta för att minsta lilla ojämnhet i 

akustiken kan leda till omfattande problem för en masteringstekniker och dess arbete. 

Akustikreglering är inte något masteringsteknikern i allmänhet själv ”kan” utan det finns 

specialinriktade firmor för just akustikreglering.18

                                                  
14 Engelmann, Björn föreläsning om ”Mastering”, Högskolan Dalarna 2007-12-10
15 Intervju med Peter In De Betou, Tailor Maid Productions, 2007-12-06
16 Owsinski, 2001 s. 8
17 Ibid.
18 Ibid. 29ff
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Monitorer

”The mastering engineer’s monitor system is an audio microscope”19 skriver Bob Katz. 

Med detta menar han att masteringstekniker har ett exceptionellt monitorsystem som är 

väldigt avslöjande snarare än förlåtande som många hi-fi-högtalare som kan finnas hemma 

är. Ett sådant system kan beskrivas på detta vis:

”The key to a mastering monitor is wide and flat frequency response. Wide frequency response is 

especially important on the bottom end of the frequency spectrum, which means that a rather large 

monitor is required, perheps a subwoofer as well. This means that many of the common monitors 

used in recording and mixing, especially near fields, will not provide the frequency response 

required for mastering.”20

En bra frekvensåtergivning är otroligt viktig för mastering. Dels för att en felaktig 

återgivning resulterar i att man lätt överanvänder equalizer för att kalibrera 

monitorlyssningen i studion, eller så överanvänder man equalizer när man väl sitter och 

mastrar för att kompensera, och detta är absolut ingenting att eftersträva. Dock är 

monitorsystem väldigt personligt, och man måste själv välja ett man trivs med. Märken som 

används på marknaden är bland annat Tannoy, Dunlevy, B&W och Duntech. Exakt samma 

tänk är det bakom förstärkare till monitorerna om dessa inte är aktiva. Passiva monitorer 

kräver strömförsörjning och självfallet är vissa förstärkare bättre än andra i masteringssyfte. 

Märken på förstärkare lämpade för mastering kan vara Manley, Bryston och Hafler vilka 

också är mest frekvent använda inom masteringskretsar.21

Verktyg för mastering

Alla verktyg i en masteringsstudio kopplas ihop i en, från studio till studio, uträknad 

signalkedja som gör att ljuden påverkas på rätt sätt och vid rätt stadium i arbetet.22

Beroende över vilken masteringsstudios signalkedja man tittar på så ser alla olika ut. Det är 

nästintill omöjligt att säga något generellt. Alla studios har sitt eget system och nätverk över 

hur det ser ut. Två mycket enkla ritningar över signalkedjan kan se ut enligt följande:

                                                  
19 Katz, 2002 s. 75
20 Owsinski, 2001 s. 30
21 Ibid. s. 30ff
22 Moylan, William. The art of recording: understanding and crafting the mix (Oxford: Focal Press, 2002) s. 311f
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Traditionell analog signalkedja. Källa: Owsinski, 2002 s.26

Traditionell digital signalkedja. Källa: Owsinski, 2002 s.26

När det gäller manipulerande ljudteknisk utrustning som används för bearbetning av ljud 

vid mastering, så var mycket av utrustningen specialbyggd enligt specifikationer. Idag är 
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det inte riktigt lika vanligt med specialbyggda verktyg, men det existerar fortfarande att 

masteringstekniker får utrustning specialbyggt enligt egna specifikationer.

2.2.2 Förberedelser

Det finns flera olika sätt över hur masteringstekniker förbereder sig. Detta är helt beroende 

på hur en inspelning är gjord; analogt eller digitalt. Vissa föredrar att spela in digitalt medan 

andra föredrar analog inspelning. Om inspelningen är gjord analogt skickas bandet över 

som det är. Ett kriterium från masteringsstudios är att om man spelar in analogt på band så 

ska det vara referenstoner i början av bandet. Detta för att kalibrera bandspelaren som finns 

i masteringsstudion. Då kalibreras maskinen enligt hur bandaren var inställd i 

inspelningsstudion.23

Om man spelat in i digital miljö och projektet färdigmixat och redo för mastering 

mixar man ner varje låt för sig till antingen ett stereospår (två kanaler hopslagna) eller en 

surroundmix. Detta resulterar i att man har en mix (och fil) för varje låt. 

På senare år har det även kommit upp en ny metod att arbeta med för 

masteringstekniker. Istället för att göra ett spår för en mix kan man dela upp låten i stems 

vilket är flera spår för en låt. Exempelvis kan man ha all sång på ett stereospår eller 

surroundmix och resten av kompet på ett annat.24 Fördelar med denna metod är exempelvis 

att i efterhand balansera sången mot kompet i ett exceptionellt monitorsystem hos 

masteringsteknikern, eller helt enkelt låta ett par friska öron intuitivt bestämma hur 

balansen mellan sång och komp bör vara. Det finns också nackdelar med metoden, 

exempelvis det rent estetiska idealet. Om producenten för den aktuella produktionen har 

mixat enligt ett ideal, till exempel avsiktligt mixat sången svag, så kanske inte 

masteringsteknikern förstår detta och lägger sången mycket starkare i ljudbilden. Här har 

det estetiska idealet rubbats och det kan leda till att masteringen måste göras om.

Det finns också andra sätt att spela in exempelvis på DAT-band. Då skickas helt 

enkelt bandet till masteringsstudion, och majoriteten av alla masteringsstudios har DAT-

bandspelare. 

                                                  
23 Intervju med Sofia von Hage, Cutting Room, 2007-12-06
24 Owsinski, 2001 s. 18



20

Material, filtyper och filformat

När masteringsteknikern tar emot band från en analog inspelning finns det två vägar att gå. 

Antingen, om det är ett nytt band, så laddar man in bandet i en bandspelare och mastrar 

direkt från den. Däremot om det är ett äldre band så spelas bandet upp och samtidigt gör 

man en avspelning rent digitalt. Denna digitala fil är sedan den man arbetar med.25

Det allra vanligaste är att inspelning har skett digitalt. Vanligast är då att man 

använder filformaten WAV eller AIFF med 44,1 kHz som minsta samplingsfrekvens och 16 

bitar som minsta bitdjup. Det är dock önskvärt att ha så bra kvalitet som möjligt, och det är 

inte fel att spela in i 48 kHz med 24 bitar. Det finns en ständigt pågående diskussion om

huruvida det är en skillnad i kvalitet mellan 44,1 och 48 kHz. Det finns parter som säger att 

det inte finns någon hörbar skillnad samtidigt som att det finns andra som säger att det finns 

en hörbar skillnad. Björn Engelmann, ägare och masteringstekniker på Cutting Room, en av 

de ledande masteringsstudios i Sverige, hävdar att det finns en hörbar skillnad, och tycker 

följaktligen att en inspelning minst ska göras i 48 kHz.26 Bob Katz har en annan syn på det 

hela. Han frågar sig varför man ska ha hysteri över detta när det mänskliga örat inte ens kan 

höra över 20 kHz. Detta kan försvaras genom att tillämpa Shannon-Nyquists teorem. Detta 

säger att en audiosignal vid 22 kHz ska återges och samplas av digitalt behöver man dubbla 

samplingsfrekvensen, i detta fall till 44 kHz.27 Alltså borde det räcka med 44,1 kHz med 

tanke på att människans öra ändå inte hör frekvenserna över 20 kHz. När det gäller bitdjup 

är även här det högre värdet eftersträvansvärt. Författaren F. Alton Everest instämmer att 24 

bitar har blivit något av en standard att använda.28

Editering

När mastringsteknikeryrket var ett nytt yrke editerades det medium man spelat in på med 

rakblad, sax och tejp. Villkoren för editering har ändrats genom åren – numera görs det 

mesta digitalt. Men själva grundprincipen för editering är densamma än idag som för 40 år 

                                                  
25 Intervju med Sofia von Hage, Cutting Room, 2007-12-06
26 Engelmann, Björn föreläsning om ”Mastering”, Högskolan Dalarna 2007-12-10
27 Engel, Klaus. Real-time volume graphics (Massachusetts: A K Peters, Ltd, 2006) s. 217
28 Everest, F. Alton. Master handbook of acoustics 4th edition (New York: McGraw-Hill, 2000) s. 103
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sedan. Detta led handlar nämligen om att klippa, klistra, implementera fades, lägga låtarna i 

rätt låtordning och lägga till spreads.29

2.2.3 (Pre-) mastering

När alla förberedelser är klara börjar den ljudtekniska delen av masteringsarbetet. Det är 

just detta led som korrekt benämns som pre-mastering. Beskrivningen av just detta led är i 

folkmun diffust, och man använder det felaktiga ordet mastering. Varför det har blivit på 

detta vis är okänt. En gissning kan vara att eftersom just den ljudtekniska delen av 

mastering har blivit det som människor tycker väger tyngst i den sista delen av 

musikproduktionskedjan. Det är här som ljudet manipuleras för sista gången, och det är 

nästintill en magi som masteringstekniker besitter. Alla andra viktiga faktorer utöver den 

ljudtekniska delen glöms lätt bort.30

Nedan följer beskrivningar av vanligt förekommande verktyg och ingrepp.

Frekvensutjämning

”Mastering is the art of comprimise”31

Bob Katz

Det första i signalkedjan, efter uppspelning, är vanligast equalizer. Med hjälp av en 

equalizer kan frekvenser väldigt precist påverkas genom att antingen öka eller sänka (i dB) 

vid specifik/a frekvens/er. Bobby Owsinski skriver:

”One of the bread-and-butter tools of the mastering engineer, the equalizer, or more accurately a set 

of equalizers, is used more that almost any other device with the exception of the compressor. 

Mastering equalizers differ from their recording counterparts in that they usually feature stepped 

rather than continuously variable controls in order to be able to repeat the settings.”32

Citatet direkt under rubriken ovan är skrivet av Bob Katz handlar om just 

frekvensutjämning och kan förklaras med att varje ingrepp någonstans i frekvensspektrat 

har en motpol någonstans. Ett väldigt enkelt exempel på denna teori är att om en höjning i 

basregistret görs så påverkas diskanten av detta. Ett lite mer komplext exempel: 

virveltrumman i en låt låter dov och dämpad men rösten låter väldigt bra. Dessa två ljud 
                                                  
29 Owsinski, 2001 s. 19ff
30 Engelmann, Björn föreläsning om ”Mastering”, Högskolan Dalarna 2007-12-10
31 Katz, 2002 s. 99
32 Owsinski, 2001 s. 34
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ligger ungefär i samma frekvensspektra. I nio fall av tio så kommer ett ingrepp att försöka 

göra virveln mindre dov påverka rösten negativt.33 Samma sak gäller för instrumentet bas 

kontra baskagge. Detta ”mönster” måste tas till hänsyn av masteringsteknikern, och det är 

väldigt viktigt att känna till och lära sig hur man kan gå runt problem av denna karaktär. En 

masteringstekniker vet om att det fundamentala i musik ligger i mellanregistret. Där finns i 

stort sett alla karaktäristiska frekvenser i instrument som röst, gitarr, orgel, piano i pop-, 

rock- och världsmusik och violiner och träblåsinstrument i en symfoniorkester.34

En viktig aspekt att ta hänsyn till i masteringsarbetet är genre. Alla genres har sina 

egna ljudideal. Exempelvis en symfoniorkester har en rak, mjuk och varm frekvensgång. 

Detta ideal kanske inte skulle passa i punkmusik där det mesta brukar vara aggressivt, kallt 

och hårt. På samma sätt skulle inte punkmusikidealet passa i reggaemusik där basen, 

tydligheten och trycket står i centrum.

Equalizern kan göra underverk för en låt. Men som masteringstekniker bör man 

vara försiktig med att skruva för mycket. Det estetiska idealet och intentionen från 

mixningsteknikern brukar synas och höras tydligt. Även om masteringsteknikern inte alls 

tycker det låter bra, eller att idealet kanske inte är rätt för låten, måste han eller hon ändå 

respektera mixningsteknikerns val. Det finns dock givetvis fall där intentionen hos 

mixningsteknikern inte direkt framgår, men masteringsteknikern förstår vad som behövs 

göras för låten. Kontentan av detta är att kommunikation är en viktig aspekt för ett lyckat 

masteringsarbete. 

Det finns en uppsjö equalizers som är populära inom masteringskretsar. Exempel 

analoga equalizers är från fabrikanter som GML, Avalon, Sontec och Manley. Vanligt 

förekommande digitala equalizers kommer från fabrikanter som Weiss och Z-Sys.

Dynamikprocessering

Enligt Owsinski så är kompressorn och limitern de andra väldigt väsentliga verktygen för 

mastering efter equalizern. Men dessa kan också ställa till väldiga problem. Mer om detta 

senare i stycket.

                                                  
33 Owsinski, 2001 s. 34
34 Ibid.
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Väldigt kort så används kompressorn för att skapa styrka och tryck i musiken och 

limitern används för att öka den skenbara volymen i en låt genom att kontrollera så att en 

mix inte blir överstyrd (eng. peak) rent volymmässigt i en mix.35 En annan aspekt av 

dynamikprocessering står Bob Katz för. Han har myntat uttrycken mikrodynamik och

makrodynamik. Mikrodynamiken handlar om musikens rytmiska karaktär i form av snabba 

transienter, medan makrodynamiken handlar om dynamikförändring i olika delar i en låt 

eller på ett album. Manipulering av mikrodynamik sker oftast med kompressorer medan 

makrodynamiken vanligen manipuleras manuellt med en volymregel. Dessa två begrepp går 

hand i hand och måste också arbetas med tillsammans.36

Man bör vara aktsam för att komprimera för hårt. Det är just detta som kan ställa till 

sådana väldiga problem. Det finns ett ”kompressionskrig” som pågått i över 20 år med 

mottot ”starkast vinner”.37 Man använder alltså kompressorn för att få det klingande att låta 

så starkt som möjligt. Med detta menas också att djupet i musiken lätt. Och i och med detta 

så kan musikens karaktär helt bli bortsuddat med kompressorn just för att man ska spela så 

starkt som möjligt.38 Masteringstekniker i allmänhet tycker illa om detta ”krig”. Peter In De 

Betou berättar om ett album som han mastrat och skickat tillbaka bara för att få tillbaka det 

med kommentaren att det är alldeles för svagt.39 Detta ”ideal” är vanligt i tyngre genres som 

rock och metal, men kan lätt också påträffas hos dagens kommersiella radiokanaler. Många 

låtar som spelas i radio är väldigt hårt komprimerade. Nedan är två exempel på hur det kan 

se ut:

Exempel på vågform för ett ljudklipp från 1980-talet.

Källa: Sreedhar, Suhas. 2007 http://spectrum.ieee.org/aug07/5429

                                                  
35 Owsinski, 2001 s. 35
36 Katz, 2002 s. 110f
37 Sreedhar, Suhas. 2007. The future of music, 8/2007 http://spectrum.ieee.org/aug07/5429 [2008-01-20]
38 Intervju med Sofia von Hage, Cutting Room, 2007-12-06
39 Intervju med Peter In De Betou, Tailor Maid Productions, 2007-12-06

http://spectrum.ieee.org/aug07/5429
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Exempel på vågform för ett ljudklipp från idag.

Källa: Sreedhar, Suhas. 2007 http://spectrum.ieee.org/aug07/5429

Det finns andra nackdelar med dynamikprocessering. I och med kompressionen kommer 

alla instrument som legat i bakgrunden komma fram och bli mycket tydligare, och detta är 

inte önskvärt alla gånger. Bob Katz skriver att man måste tänka på att alla instrument inte 

ska ligga längst fram i mixen.40 Djupet kan ha skapat ett vackert ljudlandskap, men om det 

inte är dynamikprocesserat på rätt sätt kan det gå förlorat. Det är dock inte bara djupet som 

går förlorat om musik komprimeras för mycket.

“Don’t over-compress unless you really mean it. This is particularly true if you’re mastering. I have 

spoken with a number of professional mastering engineers who have told stories of sending tracks 

back to amateur mixing engineers because they (the mastering engineers) simply can’t undo the 

excessive compression on the tracks. The result is that the mixing engineer has to go back and do it 

all again. It’s not necessarily a good idea to keep a compressor (multi-band or otherwise) as a 

permanent fixture on the 2-mix output of your mixer...”41

Hela projekt kan gå förlorade i och med kompression och limitering. Ovanstående citat 

förklarar att överkomprimerade mixar inte går att rädda vid mastering. Man bör vara väldigt 

försiktig med kompression vid mixningsstadiet. Det är oftast bäst att låta 

masteringsteknikern sköta kompressionen på hela ljudspåret. Med ett undantag – om 

kompressionen är under kontroll och ska fungera som en effekt.

Kompression och limitering används för att skapa en behaglig volymbalans i låten 

och mellan alla låtar på albumet. Överkomprimeras musik går mycket av dynamiken i 

musiken förlorad, och det blir genast mer ointressant att lyssna på musiken. Det är viktigt 

att lära sig vad alla parametrarna gör hos kompressorer och limiters. En god idé är att börja 

med extrema värden och sedan svepa med parametrarna tills det låter bra. Att jämföra det 

                                                  
40 Katz, 2002 s. 127
41 Martin, Geoff. Introduction to sound recording, Online textbook, (Tonmeister, 2004), s. 845

http://spectrum.ieee.org/aug07/5429
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komprimerade och limiterade materialet med originalet är en väsentlighet för att få en 

uppfattning om vad dynamikprocesseringen gör för musiken.42

Det finns väldigt många olika typer av kompressorer och limiters som används idag. 

Exempel på kända kompressorer och limiters är märken som Manley, Tube Tech, Waves 

och Junger. 

Brusreducering

Begreppet brusreducering är en direktöversättning av engelskans ”noise reduction”. Men är 

”brus” samma sak som ”noise”, och vad är ”distorsion” i sammanhanget? Många hävdar att 

allt är samma sak. Bob Katz skriver:

”Distortion can be low level and act much like what we normally call noise, or it can be high level är 

quite obtrusive, lying on the peaks of the signal. Noise itself can be continous or intermittent,

random or semi-random, colored (containing identifiable frequency components), impulsive, 

crackly, clicky, ticky (primarily high frequency), or poppr (primarily low frequency). Every kind of 

bothersome noise requires its own dedicated technical cure.” 43

Kort och gott kan man sammanfatta att brusreducering handlar om att städa undan, ta bort 

eller maskera oönskade ljud. Det kan vara väldigt svårt att hitta en metod för hur man gör 

detta. Det finns många hjälpmedel, men det allra enklaste sättet att bli av med brus är enligt 

Katz att acceptera det. Han skriver att många tekniker glömmer bort att örat har ett eget 

sofistikerat inbyggt brusreduceringssystem i örat och att man självmant maskerar brus och 

hör vad som är under.44

Det finns många problem med oönskade ljud, och det är ibland extremt svårt att 

göra någonting år det. Bruset kan ligga i ett spår som i mixen behandlats med exempelvis 

reverb eller delay. I och med detta så förstoras oljudet beroende på hur det är 

effektbehandlat. Och genom att skära bort reverbet så kanske oljudet till viss del försvinner.

Men, då har det också påverkat musiken så pass att det stora fina rummet som instrumentet 

i fråga befann sig innan kan ha blivit borttaget och det låter nu inte alls lika bra som från 

början. I detta fall kan det vara sunt att helt enkelt acceptera att bruset är där som Katz 

skriver.

                                                  
42 Intervju med Sofia von Hage, Cutting Room, 2007-12-06
43 Katz, 2002 s. 139
44 Ibid.
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Det finns dock verktyg som kan underlätta vid bearbetning av att ta bort brus eller 

andra oönskade ljud. Ett mycket enkelt, men tidskrävande verktyg är att manuellt reducera 

volymen vid ett oönskat ljud. Dock finns oljud som inte reduceras av detta ingrepp, utan 

behöver maskering. Detta görs genom att man adderar ett filter som ligger över hela spåret 

där man själv väljer vid vilken frekvens och med vilken kurva, samt hur mycket som ska 

reduceras. Denna matematiska algoritm heter Fast Fourier Transform (FFT) och denna 

analyserar amplitud och frekvens ur en audiosignal. Ur denna analys får man sedan ett 

”foto” över audiospåret och med detta man kan lokalisera oönskade, permanenta ljud och 

minska dem vid mastering.45 Sonic Solutions No Noise™ och Cedar De-noise är exempel 

på system som kan hjälpa till med detta.46

Hur vet man då hur mycket man ska ta bort? Bob Katz skriver ”What distinguishes 

a good noise reduction job from a bad one? – Good taste” och menar på att det gäller att 

hitta en bra balans – en kompromiss – där masteringsteknikern känner att det är bra. En 

tekniker måste hela tiden få perspektiv på problemet därför att ju mer oljud som maskeras, 

ju mer kan komma fram. Lyckas teknikern få bort något oönskat ljud i höger kanal så kan 

ett i vänster dyka upp. Därför måste hela tiden kompromisstänkandet vara i största fokus.47

Övrig processering

De tre senaste rubrikerna har gått igenom utrustning som används frekvent vid mastering. 

Det finns dock ytterligare en uppsjö olika verktyg som används för processering. I detta 

avsnitt presenteras några utvalda verktyg värda att känna till. Ett sådant verktyg är en De-

esser. Detta är också en typ av oljudsdämpning (inte bara för S-ljud) som många 

masteringstekniker har inkopplad allra först i signalkedjan. Denna arbetar med att reducera 

oönskat starka frekvenser. 48

MS-teknik49 eller stereobreddning som det även brukar kallas är också relativt 

vanligt att använda sig av. Här kan två signaler delas upp i tre genom att gå igenom en MS-

dekoder. Här ”skapas” nu en mittkanal och två sidokanaler som är flyttbara rent 

panoreringsmässigt. Det är vanligt att använda denna teknik då det känns oseparerat i 

                                                  
45 Huber, 2005 s. 491f
46 Katz, 2002 s. 140
47 Ibid.
48 Intervju med Sofia von Hage, Cutting Room, 2007-12-06
49 MS står för antingen Mono/Stereo eller Mid/Side
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ljudbilden eller när sången ligger antingen för starkt eller för svagt. Genom stereobreddning 

kan man göra mer plats exempelvis i mitten för att få upp sången.50

En annan processering som kan göras är att använda en Exciter vilket är en 

distorsionsgenerator som adderar övertoner som inte finns till musiken. Denna kan plocka 

fram en ny dimension i ljudbilden i form av värme och tydlighet, dock är verktyget svårt att 

använda och majoriteten överanvänder Excitern. Då är resultatet en väldigt ljus, spretig och 

mättad ljudbild. Detta verktyg används bäst vid mastering och inte vid mixning. Detta för 

att den akustiska lyssningsmiljön oftast är mycket bättre i en masteringsstudio snarare än en 

mixningsstudio.51 Det är dock inte bara en Exciter som kan användas för att få ljudet att låta 

varmare. I många fall kan man uppnå samma effekt genom att använda sig av en gammal 

analog equalizer exempelvis och bara låta signalen gå igenom denna och ha alla parametrar 

avstängda. Många äldre analoga hårdvaror har ett eget sound och en egen karaktär i sig som 

kan färga ljudet på ett passande vis.52

Fasfel är ett annat problem som kan stötas på vid mastering. Detta är särskilt 

märkbart när man jämför lyssning i stereo och mono. Slås två identiska ljudvågor ihop där 

den ena är 180 grader förskjuten så släcks ljudvågen ut. På samma sätt kan frekvenser 

släckas ut i musik. För att reparera liknande problem så krävs ett par erfarna öron. Vad som 

görs är att förskjuta en av kanalerna lite i förhållande till den andra. Den förskjutna kanalen 

kan nu flyttas minimalt fram och tillbaka tills det låter rätt. Detta kan liknas vid att fokusera 

med en kamera.53

2.2.4 Sammanställning och produktion

När den ljudtekniska biten av masteringen är klar görs en master. En master är den 

slutgiltiga versionen av en produktion, exempelvis ett album. Denna master är en exakt 

kopia av vad som senare blir den tillverkade CD:n, DVD:n eller på vilket medium som ska 

tillverkas.54 Innan själva mastern görs återstår ett antal väsentliga punkter som måste 

genomgås. 

                                                  
50 Katz, 2002 s. 149f
51 Ibid. S. 153ff
52 Intervju med Sofia von Hage, Cutting Room, 2007-12-06
53 Katz, 2002 s. 146
54 Owsinski, 2001 s. 84
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Dither (sker vid mastering av CD och DVD)

Att medvetet addera brus till en inspelning låter absurt. Dock är detta den vanligaste 

förklaringen på vad dither är, och det är en korrekt förklaring med viss modifikation. Dither 

används när en reducering av bitdjup görs. Exempelvis – ett projekt är 44,1 kHz och 24 

bitar och denna kvalitet är bibehållen under hela projektets gång. Projektet ska slutligen bli 

en tyckt CD. Då CD-standarden är 44,1 kHz och 16 bitar så måste de 24 bitarna reduceras 

ner till 16 bitar. Att bara direkt ta bort de 8 bitarna (denna process kallas trunkering, eng. 

”truncation”) påverkar ljudet på ett negativt sätt med oönskade ljud. Vad som då görs är att 

använda dither, ett brus med låg nivå som gör att bruset som uppstår vid omkvantisering 

sprids jämt över hela frekvensspektrat snarare än att lägga sig exempelvis i diskanten. På så 

sätt uppfattar örat inte bruset på samma sätt.55

Kodning (sker vid mastering av CD och DVD)

Det finns koder som gör att inspelningar kan identifieras. En sådan kod är ISRC som står för 

”International Standard Recording Code”. Denna kod är utvecklad av ISO (”International 

Organization for Standardization”) och är känd som International Standard ISO 3901.

”ISRC is a unique identifier of each recording that makes up the album. If a recording is changed in 

any way, it requires a new ISRC, but otherwise it will always retain the ISRC, independent of the 

company or format it is in. An ISRC code may not be reused”.56

Andra koder som används vid mastering av CD är PQ-koder som består av P-channel, Q-

channel och channels R to W. P-channel indikerar start och stopp i tid för varje spår på 

albumet. Denna kod är till för mindre avancerade ljuduppspelare som inte kan hantera Q-

channel. Denna innehåller nämligen också tidkoder i minuter, sekunder och rutor, Table of 

content (TOC), spårtyp samt nummerförteckning. Fabriker där CD och DVD trycks kräver 

idag att få dessa koder med mastern, antingen redan inlagda i spåren eller utanför så att 

tryckeriet själva lägger till dem.57

                                                  
55 Owsinski, 2001 s. 46f
56 Ibid. s. 47
57 Ibid. s. 48
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Produktion

När masteringsteknikern gjort sitt jobb så överlämnas en master i handen på kunden. Här tar 

steget pre-mastering slut, men inte mastering. Mastern ska tryckas upp eller på något annat 

sätt hamna på ett av de många medium som finns för att få ut musik i branschen idag. Vare 

sig musiken ska hamna på CD, DVD, vinyl eller som digital fil så återstår det fortsatta 

masteringsarbetet. Det enklaste och mest använda sättet att få ut musik på idag är CD, den 

ökända tre och tre fjärdedels tum breda silverdisken som kan innehålla upptill 74 minuter 

musik och med 44,1 kHz samplingsfrekvens och 24 bitars kvalité.

Vad som sker innan skivan pressas är att en negativ bild av mastern skapas i metall. 

Själva processen att skapa en sådan innefattar avancerad teknologi och en steril miljö att 

arbeta i. När denna negativa bild av mastern är skapad pressas skivor upp i önskat antal. 

Efter detta följer tillverkning av skivomslaget, tryck på skivan samt paketering. I stort sett 

samma process genomförs för duplicering av DVD.58

Att trycka upp vinylskivor är idag något antikt, men det är fortfarande en relativt 

god marknad. Efterfrågan på vinylskivor kommer särskilt ifrån DJ:s över hela världen. 

Dedikerade fans samlar ofta på vinylskivor av sitt favoritband, och vissa inbitna 

vinylfanatiker köper enbart sin musik på just vinyl. Precis som en master skapas för CD så 

framställs en master för vinyl. För att framställa en master så används en ljuduppspelare 

(antingen digital eller analog) som skär i ytan på vinylplasten (PVC-plast) som kan vara sju, 

tio eller tolv tum bred. Det är dock en master som ska förbli ospelad, allt på grund av att 

behålla så hög kvalitet på skivan det bara går när mastern skall täckas med nickel och en 

negativ bild av mastern ska tryckas upp. Mastern godkänns genom att referensskivor 

framställs för lyssning. När en vinylskiva senare är pressad så beskärs kanterna och skivan 

är sedan redo att förpackas.59

Det talas en del om att mastra för Internet i filformat som exempelvis MP3 och 

FLAC. När det gäller intentioner att distribuera musik via Internet hävdar Sofia von Hage 

att det mycket väl finns masteringstekniker som arbetar med att exempelvis mastra för 

filformat som MP3. Dock sker detta i samband med att framställa en CD. En artist kan ha 

                                                  
58 Huber, 2005 s. 556ff
59 Ibid. s. 571ff
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som intention att göra en nätrelease av någon låt från ett kommande album, och då är det 

mycket möjligt att mastering för det önskade filformatet kan ske.60

                                                  
60 Intervju med Sofia von Hage, Cutting Room, 2007-12-06
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III – METOD

”Sound quality can add dramatic or extra-musical meaning

or significance to a musical idea.”61

William Moylan

När det handlar om att konstruera ett tillförlitligt lyssningstest så krävs det att många 

parametrar räknas in. Som nämnt tidigare under rubriken 1.3 Metod & källmaterial har jag

delvis valt att luta mig och min konstruktion av lyssningstest på FN-organet International 

Telecommunication Unions (ITU) radiokommunikationssektor ITU-R. De har tagit fram en 

testmodell vid namn ITU-R BS.1284-1 eller “General methods for the subjective 

assessment of sound quality”.62 William Moylans system för att utvärdera ljudkvalitet har 

också varit till stor inspiration för att konstruera ett lyssningstest. Han beskriver dock ett 

system som är väldigt tidskrävande; en komplett analys enligt Moylans system skulle ta 

flera timmar per klipp. Detta system är uteslutet för min undersökning, dock har Moylan ett 

antal intressanta och användbara punkter i sitt system som tagits i åtanke under 

metodutvecklingen.

3.1 Lyssningstestets konstruktion

Jag anser att det smidigaste sättet att söka svar på den huvudsakliga forskningsfrågan för 

examensarbetet är att konstruera ett lyssningstest. Att göra jämförelser mellan olika klipp 

för att utvärdera den subjektiva upplevda ljudkvalitén är inget ovanligt. Därför tycker jag att 

en jämförelse mellan tre ljudklipp i olika genres med tre versioner av varje ljudklipp – en 

professionellt mastrad, en semiprofessionellt mastrad och en omastrad version – är mest 

lämplig för undersökningens validitet såväl som reliabilitet.

                                                  
61 Moylan, 2002 s. 45
62 ITU-R., 2003 http://www.ece.uvic.ca/~peter/30606/ITU-R%20BS.1284-1.pdf [2008-01-04]
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Gruppindelning & testdeltagare

ITU-R rekommenderar:

“Expert listeners are always preferred to non-expert listeners. It has been argued that non-experts 

may be representative of the general population, and that experts may be excessively critical. 

However, with long-term exposure to artefacts, in time some non-experts become experts. Therefore, 

tests using experts give a better and quicker indication of the likely results in the long term. In cases 

of doubt, the relationship between expert and non-expert opinion should be investigated“63

Jag känner att i ett lyssningstest av denna karaktär när det gäller att utvärdera en subjektiv 

lyssnaruppfattning så finns det ingen som kan tala för någon annan människa då alla är 

olika. I och med det senare resonemanget i citatet ovan väljer jag att använda mig av såväl 

experter som ickeexperter. En gruppindelning kommer att ske; deltagarna i lyssningstestet 

kommer att delas in i två grupper vilka kommer att bli ”vana lyssnare” och ”ovana 

lyssnare”. ”Vana lyssnare” är deltagare som anser sig själva lyssna mycket på musik samt 

har någon form av ljudteknisk bakgrund. Gruppen ”Ovana lyssnare” kommer att innehålla 

testdeltagare som lyssnar sporadiskt på musik och som saknar ljudteknisk bakgrund. I ITU-

R:s rekommendationer kan man läsa att “The minimum number of expert listeners should 

normally be ten, whilst the minimum number of non-expert listeners should normally be 

twenty.”64 Jag kommer att göra en kompromiss av ITU-R:s rekommendationer då 

deltagarantalet sammanlagt kommer att hamna på 16-20 personer, och då lika många i varje 

grupp för att få mer jämförbara siffror.

Lyssningssituation

Det finns val när det gäller var lyssningstestet ska genomföras; i en professionell 

lyssningsmiljö lämpligen i ett av Högskolan Dalarnas kontrollrum, eller i hemmiljö. Jag 

väljer medvetet att låta deltagarna lyssna i sin hemmiljö i ett system med utrustning de 

känner sig bekväma med. På detta vis så kan jag låta deltagarna göra testet när de vill och 

känner att de har tid, lust, är avslappnade och har engagemang. Skulle testet genomföras i 

ett av kontrollrummet skulle komplikationer uppstå i form av att kontrollrummen skulle 

vara uppbokade, vissa deltagare skulle inte känna sig bekväma med lyssningen osv.

                                                  
63 ITU-R, 2003 s. 3
64 Ibid.
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Under rubriken Tests which include the loudspeakers (or headphones) as part of the 

system under test kan man läsa att “Tests in which the reproduction devices are included in 

the system under test should be set up according to the system specifications. In comparison 

tests, the systems must be accurately matched in loudness.”65 I och med detta väljer jag att 

själv i Steingberg’s program WaveLab 5 att så exakt som möjligt matcha nivåerna klippen 

emellan. I och med detta så uppstår den största bristen i metodkonstruktionen, att inte ta 

hänsyn till en av de viktigaste parametrarna inom mastering: nivå. Mer om detta under 

Brister i metodkonstruktionen två rubriker längre ner.

Lyssningsmaterial

Som nämnt tidigare kommer tre versioner av varje produktion att ingå i testet – en 

professionellt mastrad, en semiprofessionellt mastrad av mig samt en omastrad version. De 

tre professionellt mastrade versionerna av ljudklippen kommer att mastras av den erfarna 

masteringsteknikern Peter In De Betous från Tailor Maid Productions. Detta för att 

materialet är lättåtkomligt efter ett studiebesök hos honom. 

Låtarna kortas ner till ungefär en minut långa klipp, och de partier som väljs blir 

identiska i alla tre versionerna. I varje klipp används vers och refräng för att väva in två 

olika delar av en låt rent dynamikmässigt. För att inte avbryta och påverka testdeltagaren 

negativt under lyssningen görs mjuka fade in:s och out:s vilka är identiska i alla klipp; detta 

i Steinberg’s program WaveLab 5. Dessa ljudklipp ska sedan utgöra grunden för ett 

lyssningstest där testdeltagare får lyssna på låtarna och sedan bedöma dem utifrån sina egna 

preferenser och avgöra om den musikaliska uppfattningen blev bättre eller sämre. 

Ljudklippen kommer alla att vara av CD-standard, alltså 44,1 kHz samplingsfrekvens och 

16 bitars upplösning.

Ett medvetet val att inte ha med en referens görs.66 Detta med tanke på att jag inte 

vill att deltagaren ska bli påverkad av några som helst andra parametrar än ens subjektiva 

uppfattning av musikklippen. För de som frågar kommer jag att förklara detta, men om de 

nödvändigtvis behöver referenslyssning så kommer jag att förklara att de kan lyssna på 

”bra” musik enligt deltagarens tycke och smak innan de gör lyssningstestet.

                                                  
65 ITU-R, 2003 s. 8
66 Ibid. s. 2
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Musik från tre olika genrers väljs. Detta för att inte låsa sig inom en genre och 

endast ett ideal. Artist/grupp, låttitel och genrer som väljs till lyssningstestet är MC-mon & 

The Mighty Vibes ”Jahweh Is My Zenith”67 (reggae), Rewires “When I’m With You”68

(rock/country) samt Vanmakts Para Vindicta69 (black metal).

Formulär för lyssningstestet

Formuläret som ingick i lyssningstestet skapades av mig själv och detta finns som bilaga 

sist i arbetet under Bilaga 2 – Formulär för lyssningstest. För att veta vilken av 

testpersonerna som är vilken väljer jag att ha med namn som ifyllnadspunkt i formuläret. 

Kommande frågor är som hjälp för mig att identifiera personen och kunna göra en korrekt 

gruppindelning. Dessa frågor är angående om personen någon gång studerat ljudteknik på 

hög nivå, hur många timmars musiklyssnande personen har i veckan, om personen lyssnar 

ur ett rent ljudtekniskt vis på musik och vad personen tycker är ljudteknisk kvalitet i musik. 

Den sista frågan har jag endast för att veta ungefär vad det är testdeltagaren har lyssnat efter 

i musiken. Men jag har medvetet valt att inte beskriva vad för slag ljudkvalitet jag är ute 

efter i lyssningstestet, trots att ITU-R har gjort en officiell sammanställning av hur 

ljudkvalitet bör beskrivas. Samtidigt hävdar Moylan att ingen direkt korrekt beskrivning av 

vad ljudkvalitet är finns.70 Jag ville lämna det helt öppet och låta deltagaren i lyssningstestet 

rent subjektivt, och efter känsla, klassa ljudklippen. Jag har också medvetet valt att inte 

följa ITU-R:s rekommendationer på gradering av skala. De rekommenderar antingen en 

femgradig eller sexgradig ITU-skala, medan jag medvetet valt en tiogradig skala, och 

endast använda heltal. Detta för att få en bättre spridning och för att enklare kunna 

sammanställa resultaten.

3.2 Lyssningstestets genomförande

De nio lyssningsexemplen (tre versioner av tre ljudklipp) samt formuläret utgjorde grunden 

för lyssningstestet. För att deltagarna skulle kunna ingå i testet krävdes att de hade tillgång 

till ett ljuduppspelningssystem av något slag samt tillgång till Internet. Lyssningsmaterialet 

                                                  
67 MC-mon & The Mighty Vibes, Fire Within (Pullover: POLY002, 2007)
68 Rewire, Connected (Tailor Maid Productions: ISM-TMPCD07-01, 2007)
69 Vanmakt, Vredskapta Mörkersagor (Pulverised Records: ASH 032 CD, 2007)
70 Moylan, 2002 s. 157
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och formuläret packades ner i en zip-fil och läggs sedan upp på en ftp-server på Internet 

som gör att testet är åtkomligt för alla deltagare.

De tillfrågade deltagarna ombads att noga läsa igenom och följa instruktionerna i 

formuläret. 20 deltagare tillfrågades att göra testet, varav 16 svar kom in. Testdeltagarna var 

både män och kvinnor i åldrarna 20 till 53 år. Testdeltagarna fick själva välja vilken ordning 

de ville lyssna på klippen och vid vilken nivå de ville. De hade även chansen att lyssna hur 

mycket de ville; ingen gräns sattes. Kort sagt, testet var väldigt fritt ur många perspektiv.

Lyssningstestet genomfördes mellan perioden 12 december, 2007 till 6 januari, 

2008. I nästa kapitel följer resultatredovisningen av lyssningstestet.

3.3 Metodkritik

En brist är att bara inkludera tre genrer i undersökningen. Även om det är bra spridning på 

ljudidealet mellan de olika genrerna så skulle lyssningstestet få ett ännu mer trovärdigt tal 

om fler genrer ingått. Detta har dock med tid och åtkomlighet av material att göra.

En mindre brist är att bara låta en professionell och en semiprofessionell 

masteringstekniker stå för masteringen av lyssningsmaterialet. Detta har att göra med 

pressat tidsschema samt åtkomlighet av material.

Vidare så kan en brist till kommenteras. Det handlar om testdeltagarnas 

ljudutrustning hemma. Vissa har bättre utrustning än andra vilket kan påverka resultatet 

även om deltagarna själva känner till sin lyssningsutrustning. 

3.3.1 Omastrad version kontra mastrad version

Den allra största bristen i metoden handlar om dynamikprocessering, och nivåutjämning, 

som är ett av de absolut största arbetsmomenten inom mastering. Masteringsarbetet handlar 

inte bara om att få musiken att låta ”bättre”, utan även att få upp nivån i musiken till 

maxstandarden 0 dB på ett passande, konstmässigt sätt. Detta har helt uteslutits delvis för 

att det inte är väsentligt för vad masteringen rent ljudtekniskt gör för musiken. Dock är detta 

en stor brist när det gäller det estetiska i musiken. En kompressor står för tryck, tyngd och 

groove i musiken (mikro- och makrodynamik) vilka parametrar helt går förlorade i och med 

att dynamikprocessering utesluts. 

För att jämföra mellan olika klipp, som nämnt tidigare, så bör alla ljudklipp ha 

matchade nivåer. Detta har varit svårt att hantera då en omastrad version ofta ”spretar” mer, 



36

med höga toppar, som vanligen limiteras eller komprimeras vid mastering. Detta har alltså 

inte skett för den omastrade versionen, vilket leder till att den versionen kan upplevas 

svagare än de andra mastrade versionerna.



37

IV – RESULTAT

”The highest level of perspective brings the listener to focus on the 

composite of sound of a recording. At this level, all sounds are 

summed into a single impression.”71

William Moylan

När det gäller resultatpresentation så finns det många olika modeller för hur detta sker för 

bäst resultat. ITU-R rekommenderar:

“The presentation should be made so that a naive reader as well as an expert is able to evaluate the 

relevant information. Initially any reader wants to see the overall experimental outcome, preferably 

in a graphical form. Such a presentation may be supported by more detailed quantitative information, 

although full detailed numerical analyses should be in appendices. The results obtained by the use of 

expert listening panels should be presented separately from those provided by non-expert panels..”72

Detta har tagits till åtanke och resultaten presenteras separerat mellan grupperna ”Vana 

lyssnare” och ”Ovana lyssnare”. Först följer en grafisk översikt över hur resultaten såg ut, 

vilket senare följs av ett medelvärde. Väsentliga resultatskillnader presenteras.

4.1 Resultat ”Vana lyssnare”

De ”vana lyssnarna” som antingen studerar eller har studerat ljudteknik på högskolenivå 

eller högre gav tydliga och motiverade svar. Testdeltagarna i denna grupp har inga problem 

att sätta ord på vad de uppfattar och resultatanalysen är glasklar.

Frågor från formuläret

De frågor som ställts i frågeformuläret handlar om hur mycket musik som lyssnas på i en 

veckas tid, samt två frågor om ljudteknisk kunskap och medvetenhet. När det gäller hur 

mycket musik testdeltagarna lyssnar på så skiljer det väldigt mycket mellan personerna. Ett 

                                                  
71 Moylan, 2002 s. 221
72 ITU-R, 2003 s. 8f
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par lyssnar ungefär i fem timmar per vecka, medan några andra lyssnar 15-20 timmar per 

vecka. Två personer lyssnar 60-70 timmar i veckan med motiveringen ”varje vaken timme 

och när man inte gör något annat”. 

Frågan om testdeltagarna lyssnar på musik ur ett ljudtekniskt perspektiv svarade 

alla ja. Någon tar upp att det bidrar väldigt mycket till musikuppfattningen hur bra eller 

dåligt någonting låter. Andra svarar kort och koncist ”ja” medan någon förklarar att en bra 

låt kan väga mer än den ljudtekniska kvaliteten. När det gäller frågan om vad ljudteknisk 

kvalitet är så svarade alla mer eller mindre att det är när musik gynnas av god kvalitet i 

form av att komma närmre lyssnaren. En annan tycker att ”Antingen tekniskt dvs. det 

ultimata återgivandet av en ljudkälla, akustisk – inspelad. Eller det konstnärliga dvs. ett så 

tilltalande och känsloframkallande ljud/sound som möjligt.” En testdeltagare tycker att det 

är omöjligt att svara på.

4.1.1 MC-mon & The Mighty Vibes “Jahweh Is My Zenith”

Först i resultatredovisningen är MC-mon & The Mighty Vibes med ”Jahweh Is My Zenith”, 

genre: reggae. Den semiprofessionellt mastrade versionen föredrogs av flest testdeltagare. 

Fem personer klassade denna som bäst. En tyckte att den omastrade versionen var lika bra 

som den semiprofessionellt mastrade. Två föredrog den professionellt mastrade.

Gruppen “Vana lyssnare” tyckte bäst om den semiprofessionellt mastrade versionen

om man räknar sammanlagda poäng. Ord som ”kompression”, ”djup”, ”äkthet”, ”tydlighet” 

och ”stereobredd” var orsaken, i positiv bemärkelse, för de flesta. Ett par tyckte att mixen 

”satt ihop” bättre än de andra versionerna. En annan påpekade att den semiprofessionellt 

mastrade versionen var en kompromiss mellan de andra två versionerna, i positiv 

bemärkelse. Två deltagare hade med diskanten i deras motiveringar som en negativ aspekt 

och då att det var för ”vasst”. 

Ingen av de ”vana lyssnarna” föredrog den omastrade versionen som den bästa. 

Trots detta fick denna version tre poäng mer än den professionellt mastrade versionen, som 

i sig två testdeltagare klassade som bäst. Den omastrade versionen saknade fokusering 

tycker en av testdeltagarna, en annan påpekade att mellanregistret var otydligt. En 

testdeltagare tyckte helt enkelt att den lät omastrad. 
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När det gäller den professionellt mastrade versionen så föredrog två deltagare denna 

snarare än de andra två. Detta med motiveringen att det lät ”rent och snyggt men att något 

saknas i helheten”. En annan tyckte att den hade en relativt bra balans mellan bas, 

mellanregister och diskant. 

MC-mon & The Mighty Vibes  "Jahweh Is My Zenith"
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Resultatöversikt över ”vana lyssnares” svar.

Det sammanlagda värdet av de ”vana lyssnarnas” svar visade alltså att den 

semiprofessionellt mastrade versionen lät bäst. Statistiken ser ut som följer:

Summa poäng:

 Professionellt mastrad version: 46 poäng

 Semiprofessionellt mastrad version: 58 poäng

 Omastrad version: 49 poäng

4.1.2 Vanmakt “Para Vindicta”

Nästa resultatredovisning sker av black metalbandet Vanmakt och deras ”Para Vindicta”. 

Här föredrog majoriteten, fem testdeltagare, den professionellt mastrade versionen. En 

testdeltagare tyckte att den professionellt mastrade och den semiprofessionellt mastrade 

versionen var lika bra. Två deltagare föredrog den semiprofessionellt mastrade. 

Färgförklaring:

Professionellt
mastrad version

Semiprofessionellt
mastrad version

Omastrad 
version
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Den professionellt mastrade versionen tyckte testdeltagarna var bäst med nyckelord 

i motiveringen som ”botten”, ”tryck”, ”fethet” och ”bra basregister”. Det negativa som 

dominerar omdömet om denna mix är dess grumlighet. Den professionellt mastrade 

versionen har skönare diskant enligt majoriteten och testdeltagarna tycker att den är 

behaglig att lyssna på.

Den semiprofessionellt mastrade versionen är lite tydligare än den professionellt 

mastrade, dock har den en obehaglig diskant som får testdeltagarna att inte föredra den. 

Enligt några testdeltagare saknas botten och tryck i denna version.

Den omastrade versionen fick relativt låga poäng då den var väldigt grumlig och 

otydlig, saknade botten och en tyckte till och med att den lät som en pappkartong. En 

testdeltagare tyckte denna var relativt bra men tog upp att det saknas något i basregistret 

och ställde sig frågande till om det var ett ideal i genren.

Vanmakt  "Para Vindicta"
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Resultatöversikt över ”vana lyssnares” svar.

Det sammanlagda värdet av de ”vana lyssnarnas” svar visar att den professionellt mastrade 

versionen lät bäst. Statistiken ser ut som följer:

Färgförklaring:

Professionellt
mastrad version

Semiprofessionellt
mastrad version

Omastrad 
version
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Summa poäng:

 Professionellt mastrad version: 53 poäng

 Semiprofessionellt mastrad version: 48 poäng

 Omastrad version: 39 poäng

4.1.3 Rewire “When I’m With You”

“When I’m With You” är en rocklåt med countryinfluenser som framförs av Rewire. 

Resultatet är en aning oväntat då den omastrade versionen ansågs vara bäst. Detta tyckte tre 

testdeltagare. Näst efter den följer den professionellt mastrade versionen som föredrogs av 

tre testdeltagare. Sist kom den semiprofessionellt mastrade, men samtidigt fick mer 

sammanlagda poäng i slutändan än den professionellt mastrade versionen. Den 

semiprofessionellt mastrade och den omastrade versionen fick samma poäng av 

testdeltagare nr sju. 

Den omastrade versionen hade en ljudbild som satt ihop väldigt bra tyckte många 

av testdeltagarna. Konstigt nog är motiveringarna för denna version mer negativa än 

positiva. Trots detta har den fått flest poäng. Deltagarna tycker att den saknar definition, 

tryck och att det är för mycket bas. En annan talar för många och tycker den är platt och 

otydlig.

Näst efter den omastrade versionen kommer den professionellt mastrade. Vissa 

deltagare tycker att denna version har ett väldigt bra tryck och att det låter skiva om klippet. 

Andra hävdar raka motsatsen och tycker att det är alldeles för mycket loudness, vilket en 

påpekar är bra för radio men tröttsamt att lyssna på. Ett par andra hävdar rent av att 

ljudklippet distar.

När det gäller den semiprofessionellt mastrade versionen så tycker ett par att den är 

väldigt bra och definierad men att den saknar tryck. En tycker att denna också lider av 

samma loudness-problem som den professionellt mastrade och kallar versionen som 

”maxad”. Två testdeltagare tycker att den semiprofessionellt mastrade versionen har fult 

mellanregister, och en av dem tycker att det låter telefon om den.
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Resultatöversikt över ”vana lyssnares” svar.

Räknas poängen ihop så visar summan att den omastrade versionen föll i flest testdeltagares 

tycken. Statistiken ser ut som följer:

Summa poäng:

 Professionellt mastrad version: 44 poäng

 Semiprofessionellt mastrad version: 50 poäng

 Omastrad version: 54 poäng

4.2 Resultat ”Ovana lyssnare”

Till skillnad från de ”vana lyssnarna” som hade lätt att sätta ord på vad de ville säga, så har 

de ”ovana lyssnarna” svårare, och deras individuella motiveringar tenderar att låta likadant.

Många har bara skrivit ”bra” eller ”dåligt” och därför är det svårt att sammanställa vissa 

motiveringar.

En av testdeltagarna, testdeltagare nr. 5, hörde ingen skillnad alls klippen emellan 

och satt därför en sjua på alla klippen med motiveringen att allt lät bra men likadant. Jag har 

medvetet valt att inte utesluta denna testdeltagare, trots att motiveringar saknas. Detta för att 

det är en intressant situation som kommer behandlas senare under rubriken 5.1 Analys i 

examensarbetet.

Färgförklaring:

Professionellt
mastrad version

Semiprofessionellt
mastrad version

Omastrad 
version
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En annan testdeltagare, nr. 7, hade svårt att kommentera musiken och tenderade att 

göra en jämförelse mellan musiken och rösten, med rösten i centrum. Detta är också en 

intressant analysmodell av ljudklippen och även denna kommer att diskuteras i 5.1 Analys 

senare i examensarbetet.

Frågor från formuläret

Formuläret innehåller ett antal frågor som underlättar för att se ett mönster mellan 

musiklyssnande och ljudtekniskt medvetenhet. På frågan om vad som är ljudteknisk kvalitet 

för den ”ovana lyssnaren” så var det bara hälften av deltagarna om svarade på frågan. Det 

gemensamma hos de fyra som svarade på frågan är att musiken presenteras på ett klart och 

tydligt sätt, att allt är med i frekvensspektrat och att sången är framträdande. De andra hade 

ingen uppfattning och/eller förstod inte frågan.

På frågan om hur många timmar som deltagarna lyssnar på musik så är svaret allt 

mellan fem till hela 70 timmar. De flesta lyssnar sporadiskt lite varje dag, mellan fem och 

20 timmar i veckan. En annan lyssnar i stort sett varje vaken timme och det är också denna 

av de testdeltagare som bidrar med mest utförliga motiveringar.

4.2.1 MC-mon & The Mighty Vibes “Jahweh Is My Zenith”

Av de tre versionerna av reggaelåten “Jahweh Is My Zenith” så röstade majoriteten på att 

den semiprofessionellt mastrade versionen var bäst.  Detta tyckte fyra personer. En tyckte 

att den professionellt mastrade versionen var exakt lika bra som den semiprofessionellt 

mastrade, och som nämnt tidigare så tyckte testdeltagare nr 5 att alla är lika bra.

Den motivering som är genomgående för den semiprofessionellt mixade är att den 

känns arbetad, har bra balans och att sången kommer fram på ett mycket bra sätt. Någon 

tycker att den saknar tryck och är lite diffus.

När det gäller den professionellt mastrade så tycker någon att basen låg väldigt bra i 

musiken. En annan tycker att den är lite skarp och på gränsen till att bli överstyrd. Ett par 

testdeltagare tycker att musiken försvinner då sångarens röst är för stark. 

Den omastrade versionen motiveras som tunn och saknar tryck samt att den är 

mesig och saknar botten. En annan säger att den låter för städad och intetsägande.
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Resultatöversikt över ”ovana lyssnares” svar.

Den semiprofessionellt mastrade versionen fick 14 poäng mer än den professionellt 

mastrade och 17 poäng mer än den omastrade versionen. Räknas poängen samman ser det 

ut som följer:

Summa poäng:

 Professionellt mastrad version: 49 poäng

 Semiprofessionellt mastrad version: 63 poäng

 Omastrad version: 46 poäng

4.2.2 Vanmakt “Para Vindicta”

Resultatet för ”Para Vindicta” visar på att den professionellt mastrade versionen 

uppskattades mest. Den omastrade versionen var ensam vinnare hos en av testdeltagarna 

och samma sak gäller den semiprofessionellt mastrade versionen. Testdeltagare nr. 5 gav 

som bekant en sjua rakt igenom.

Musiken och framförallt tydligheten i basen kom fram i den professionellt mastrade 

versionen. Denna version är inte heller lika grötig som de andra är, tycker en testdeltagare. 

Några påpekar att rösten är lite lägre i den professionellt mastrade versionen i jämförelse 

med den semiprofessionellt mastrade, vilket deltagarna uppfattar som positivt. En annan 

Färgförklaring:

Professionellt
mastrad version

Semiprofessionellt
mastrad version

Omastrad 
version
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tycker att det är en bra ljudbild som är klar och fet. Någon tycker dock att trummorna är för 

starka.

Näst bäst var det semiprofessionellt mastrade ljudklippet. Någon tycker att basen 

kommer fram lite bättre i detta klipp i jämförelse med det omastrade, men att det 

fortfarande är en viss otydlighet i ljudbilden. Någon säger att denna version låter bra, men 

att det är något ”fel” som personen inte kan sätta fingret på som inte känns bra i musiken.

Någon som motiverat att det professionellt mastrade ljudklippet låter ”bra” tycker att det 

semiprofessionellt mastrade låter ”sådär”.

Till sist, det omastrade klippet uppskattades inte så mycket av deltagarna. Det är 

mest negativa omdömen om musikuppfattningen. Några säger att det låter väldigt skarpt, 

andra säger att det låter monotont och saknar styrka. Den deltagare som tycker att detta 

klipp var det bästa motiverar detta med att i de andra versionerna så får personen ett visst 

obehag i öronen, samt att trummorna är för starka. Då kan man anta att detta klipp inte lider 

av dessa problem.

Vanmakt  "Para Vindicta"
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Resultatöversikt över ”ovana lyssnares” svar.

Färgförklaring:
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Räknas poängen ihop över hur alla betygsatt de olika versionerna ser det ut som följer:

Summa poäng:

 Professionellt mastrad version: 59 poäng

 Semiprofessionellt mastrad version: 52 poäng

 Omastrad version: 40 poäng

4.2.3 Rewire “When I’m With You”

Av de tre versionerna så tyckte testdeltagarna att den professionellt mastrade versionen var 

bäst, även att både denna version och den semiprofessionellt mastrade versionen fick 59 

poäng vardera i sluträkningen. Dock rangordnade fyra personer den professionellt mastrade 

versionen som bäst, och två testdeltagare den semiprofessionellt mastrade versionen som 

bäst. En person föredrog den omastrade versionen framför de andra båda, och testdeltagare 

nr. 5 hörde som bekant ingen skillnad mellan de olika versionerna och satte därigenom en 

sjua på alla.

Flera testdeltagare tycker att den professionellt mastrade versionen låter snygg. 

Någon tycker att det låter klart, med mycket tydlighet och att sången och kören ligger 

perfekt i den versionen. En annan tycker att ”allt fanns med, mycket bra”. Någon tycker att 

det negativa med denna version är att det låter skapt och obehagligt och en annan 

testdeltagares omdöme är att ”volymen går upp och ner” och att det är något konstigt med 

körrösterna som personen inte kan sätta fingret på.

Den semiprofessionellt mastrade versionen tappade i testdeltagarnas åsikt på att 

rösten inte var lika tydlig som i den professionellt mastrade versionen, samt att det var lite 

tunnare. Någon tycker att det är behagligt och levande och att det låter som att allt 

samarbetar och skapar en bra helhet. 

Den omastrade versionen föredrogs mer än de andra versionerna av en testdeltagare 

med motiveringen ”jag tycker andra klippet var mest behaglig för öronen att lyssna på, 

förmodligen tyckte jag att det var mest jämna nivåer (?)”. Andra som rangordnade detta 

ljudklippet som sämst tyckte att det inte limmade lika bra som de andra versionerna. En 

testdeltagare tycker att det låter ”sådär”, och en annan skriver att klippet har dålig attack 

och att det låter som att musiken är ”skuren på toppen, bra men lite tråkigt”. 
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Resultatöversikt över ”ovana lyssnares” svar.

Räknas poängen ihop över hur alla testdeltagare rangordnat de olika versionerna ser det ut 

som följer:

Summa: poäng

 Professionellt mastrad version: 59 poäng

 Semiprofessionellt mastrad version: 59 poäng

 Omastrad version: 52 poäng

4.3 Sammanfattande resultat

I följande stycken sammanfattas resultaten. Resultatredovisningen delas upp i tre sektioner, 

”vana lyssnare”, ”ovana lyssnare” och sist båda gruppernas sammanlagda resultat.

4.3.1 Vana lyssnare

I gruppen ”vana lyssnarna” så var det en väldig spridning. Testdeltagarna i gruppen 

rangordnade den professionellt mastrade, den semiprofessionellt mastrade och den 

omastrade versionen som bäst en gång vardera. 

Färgförklaring:

Professionellt
mastrad version

Semiprofessionellt
mastrad version

Omastrad 
version
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Sammanlagt resultat för "Vana lyssnare" - MC-mon & The 
Mighty Vibes "Jahweh Is My Zenith"
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Resultatöversikt; De ”vana lyssnarna” tyckte att den semiprofessionellt mastrade versionen var bäst, näst 

bäst var den omastrade och den professionellt mastrade versionen kom på tredje plats.

Sammanlagt resultat för "Vana lyssnare" - Vanmakt "Para 
Vindicta"
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Resultatöversikt; De ”vana lyssnarna” tyckte att den professionellt mastrade versionen var bäst, näst bäst var 

den semiprofessionellt mastrade och den omastrade versionen kom på tredje plats.

Sammanlagt resultat för "Vana lyssnare" - Rewire "When I'm 
With You"

44
50

54

0

10

20

30

40

50

60

Prof
es

sio
ne

llt 
mas

tra
d

Sem
ipr

ofe
ss

ion
ell

t m
as

tra
d

Omas
tra

d

Su
m

m
a 

po
än

g

Resultatöversikt; De ”vana lyssnarna” tyckte att den omastrade versionen var bäst, näst bäst var den 

semiprofessionellt mastrade och den professionellt mastrade versionen kom på tredje plats.
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4.3.2 Ovana lyssnare

I gruppen ”ovana lyssnarna” tyckte testdeltagarna att den semiprofessionellt mastrade var 

bäst en gång, den professionellt mastrade versionen en gång, och den professionellt 

mastrade tillsammans med den semiprofessionellt mastrade versionen lika bra en gång. 

Sammanlagt resultat för "Ovana lyssnare" - MC-mon & The 
Mighty Vibes "Jahweh Is My Zenith"
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Resultatöversikt; De ”ovana lyssnarna” tyckte att den semiprofessionellt mastrade versionen var bäst, näst 

bäst var den professionellt mastrade och den omastrade versionen kom på tredje plats.

Sammanlagt resultat för "Ovana lyssnare" - Vanmakt "Para 
Vindicta"
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Resultatöversikt; De ”ovana lyssnarna” tyckte att den professionellt mastrade versionen var bäst, näst bäst 

var den semiprofessionellt mastrade och den o mastrade versionen kom på tredje plats.
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Sammanlagt resultat för "Ovana lyssnare" - Rewire "When I'm 
With You"
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Resultatöversikt; De ”ovana lyssnarna” tyckte att den professionellt mastrade och den semiprofessionellt 

mastrade versionen var lika bra, och den omastrade versionen kom på tredje plats.

4.3.3 Sammanlagda resultat

I detta stycke presenteras det sammanlagda resultatet av de tre ljudklippen från 

lyssningstestet separat mellan de båda grupperna, samt ett sammanslaget resultat.

Sammanlagt resultat "Vana lyssnare"
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Resultatöversikt; De ”vana lyssnarna” tyckte överlag att den semiprofessionellt versionen var bäst, den 

professionellt mastrade kom på andra plats nära den omastrade på tredje plats.
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Sammalagt resultat "Ovana lyssnare"
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Resultatöversikt; De ”vana lyssnarna” tyckte överlag att den semiprofessionellt versionen var bäst, den 

professionellt mastrade kom på andra plats och den omastrade på tredje plats.

Sammanlagt resultat båda grupperna
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Resultatöversikt; De båda grupperna tyckte att den överlag att den semiprofessionellt mastrade var bäst, den 

professionellt mastrade kom på andra plats och den omastrade versionen kom på tredje plats.
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V – ANALYS

”Focus is the act of bringing some aspect of sound

to the center of one’s attention.”73

William Moylan

I följande avsnitt följer först en resultatanalys, följt av slutsatser, sammanfattande 

diskussion och till sist förslag till vidare forskning. Analyser sker utifrån fokus på 

lyssningstestets huvudsakliga syfte – att ta reda på huruvida musikuppfattningen förändras 

för en lyssnare beroende på hur produktionen är mastrad. Såväl gruppen ”vana lyssnare” 

som ”ovana lyssnare” analyseras och ställs emot varandra.

5.1 Resultatanalys

Det var en väldig spridning mellan de båda grupperna, såväl som inbördes. Det tyder på att 

alla lyssnare, ovana som vana, tenderar att lyssna på och efter olika element i en 

produktions ljudbild. Resultatet tyder på att alla testdeltagare reagerar och uppfattar 

ljudtekniska element olika. I vissa fall rangordnar två personer versionerna lika och har 

någorlunda samma motivering, men det är sällsynt. Intressant är att exempelvis att en ”van 

lyssnare” har givit en trea till den professionellt mastrade versionen av ”When I’m With 

You” samtidigt som att den högsta poängen i den gruppen är en åtta. Samma sak gäller för 

den omastrade versionen av ”Para Vindicta” där en ”ovan lyssnare” givit en tvåa samtidigt 

som en annan i samma grupp givit en sjua som högst och rangordnat denna version som 

bäst. För att vara generaliserande så kan detta tyda på att kvalitetskravet skiljer sig mellan 

alla personer, ”vana” som ”ovana”.

För att ta upp frågan om vad ljudteknisk kvalitet är så hade ”ovana lyssnare” 

svårare att förklara vad de tycker det står för. Dock visar resultatet att de personer som 

ingick i lyssningstestet som lyssnade mycket på musik per vecka, ovana som vana lyssnare,
                                                  
73 Moylan, 2002 s. 92
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hade enklast att definiera vad ljudkvalitet är för dom. Med samma motivering skiljer sig 

ljudkvalitetskravet på musik mellan olika lyssnare, ovana som vana. En annan aspekt är att 

terminologin för ”vana lyssnare” visade sig vara mycket mer välutvecklad än hos ”ovana 

lyssnare” överlag. Vana lyssnare tenderade att ha enkelt att uttrycka sig vad de tycker 

ljudteknisk kvalitet är. Detta har definitivt med deras ljudtekniska bakgrund att göra, men 

även denna bygger på erfarenhet. Dock hade de ”ovana lyssnare” som konsumerar mycket 

musik ett mer utvecklat ljudtekniskt ordförråd än de som inte konsumerar alls lika mycket 

musik. Detta är också ett lysande exempel på vad erfarenhet bidrar till i ljudtekniska 

avseenden. 

När det gäller frågan om vad begreppet ”ljudteknisk kvalitet” handlar om för 

testdeltagarna så är resultaten från dem som svarade på frågan slående lik. Fyra av de åtta 

testdeltagarna i gruppen ”ovana lyssnare” svarade på frågan, och sju av deltagarna i ”vana 

lyssnare” gav välutvecklade svar. Som sagt, likheten i svaren är väldigt markant, men 

undantaget är återigen terminologin över hur ”vana” och ”ovana” lyssnare uttrycker sig. Då 

alla ”vana lyssnare” svarade att de bryr sig om och lyssnar på den ljudtekniska kvalitén i 

musik tyder detta på en ljudteknisk medvetenhet, och ett aktivt lyssnande. Få från ”ovana 

lyssnare” lyssnar med ljudteknisk kvalitet i åtanke, de lyssnar helt enkelt i större 

utsträckning passivt på musik.

Sången är en produktions centrum, det är allmänt känt. Men att alla verkligen 

reagerar på sången i sådan utsträckning som de ”ovana lyssnarna” gjorde var imponerande. 

Flera svar inkluderade att själva ”musiken” var antingen hög eller låg i jämförelse med 

rösten. De ”vana lyssnarna” motiverade mer avslappnat om hur rösten borde hanteras i 

deras åsikt, medan de ”ovana lyssnarna” gav mer eller mindre utvecklande svar över hur 

rösten framhävs eller inte framhävs på grund av olika omständigheter i ljudbilden. 

Forskning visar på att en lyssnare faktiskt inte uppfattar så mycket av en låttext vid 

lyssning, utan att rösten snarare blir som ett instrument tillsammans med musiken. Men 

ändå är rösten så otroligt viktig för musikuppfattningen. Huruvida röstens kvalité i en 

ljudproduktion bidrar till den totalt upplevda ljudtekniska kvalitén för en produktion låter 

jag vara osagt, men chansen finns att så är fallet.
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5.2 Slutsats

Nedan presenteras forskningsfrågorna i detta examensarbete och besvaras utifrån resultaten 

från undersökningen. 

De första av de två huvudsakliga forskningsfrågorna för examensarbetet lyder:

– Hur påverkas musikuppfattningen för en lyssnare beroende på hur en produktion är 

mastrad eller inte?

För att kortfattat svara på frågan så påverkas musikuppfattningen för en lyssnare beroende 

på om en produktion är mastrad eller inte. Denna slutsats dras utifrån resultatet på 

lyssningstestet då båda grupperna, ”vana” som ”ovana” lyssnare till största delen föredrog 

mastrade versioner. Ytterligare en närliggande slutsats kan dras; alla rangordnade de tre 

olika versionerna av de tre ljudklipp som ingick i lyssningstestet olika så tyder detta på att

mastering överlag utan tvekan påverkar musikuppfattningen. 

Men, skillnaden mellan en mastrad och en omastrad produktion kan variera. Om 

man ser till det sammanlagda resultatet av lyssningstestet så föredrog de ”ovana lyssnarna” 

aldrig en omastrad version framför en mastrad. Detta tyder på att ”ovana lyssnare” uppfattar 

en mastrad version av en produktion som bättre än en omastrad. De ”vana lyssnarna” 

föredrog främst mastrade versioner, men rangordnade en omastrad version som ensam etta i 

lyssningstestet. Detta tyder på att ”vana lyssnare” till största delen föredrar mastrade 

versioner av produktioner, men det finns undantag. Huruvida detta kan generaliseras tas upp 

i nästkommande del i examensarbetet, 5.3 Sammanfattande diskussion.

Nästa huvudsakliga forskningsfråga för uppsatsen lyder:

– Hur påverkas musikuppfattningen för en lyssnare beroende på om en produktion är 

mastrad på olika sätt?

Ett kort svar på frågan är att musikuppfattningen påverkas beroende på om en produktion är 

mastrad på olika sätt. Lyssningstestets sammanlagda resultat så tyder på att en persons 

musikuppfattning är olik en annans. Såväl den professionellt som den semiprofessionellt 

mastrade versionen föredrogs överlag i stort sätt av båda grupperna snarare än den 
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omastrade versionen. Detta tyder på att personer tycker olika om olika produktioner. Och 

vidare, när det kommer till att individuellt betygsätta den ljudtekniska kvalitén utifrån ens 

subjektiva musikuppfattning så är det få som tycker lika.

Följande fråga är en underfråga till de huvudsakliga forskningsfrågorna:

– Definieras begreppet för ljudkvalitet olika mellan vana och ovana lyssnare?

Svaret är både ja och nej. Ja för att ”vana” såväl som ”ovana” lyssnare tenderar att svara 

ungefär samma sak. Bra ljudkvalitet för såväl ”vana” som ”ovana” lyssnare handlar ur ett 

rent musikaliskt perspektiv om att musiken ska gynnas av kvaliteten i form att få musiken 

att komma närmre lyssnaren. Vidare så står ljudkvalitet rent ljudtekniskt för att det vara en 

bra balans i frekvensspektrat, man ska höra alla element klart och tydligt och vara en 

behaglig lyssning.

Nästa och sista underfrågan för examensarbetet lyder:

– Skiljer sig kvalitetskravet på mastering mellan vana och ovana lyssnare?

För att svara på denna fråga går det delvis att använda samma argument och motivering 

som i svaret till den huvudsakliga forskningsfrågan. Alla testdeltagare, oberoende av vilken 

grupp de tillhörde, rangordnade de tre olika versionerna av de tre ljudklipp i lyssningstestet 

olika. Det fanns väldigt få identiska svar, och detta tyder inte bara på att kvalitetskravet inte 

bara skiljer sig mellan ”vana” och ”ovana” lyssnare, utan även sinsemellan både ”vana” och 

”ovana” lyssnare.

5.3 Sammanfattande diskussion

Att den semiprofessionellt mastrade versionen föredrogs snarare än den professionellt 

mastrade versionen, såväl inbördes i de båda grupperna och således totalt hopräknat, var 

högst oväntat för min del. En tanke jag hade med mig under hela metodkonstruktionen och 

under dess genomförande var att den professionellt mastrade skulle klassas som överlägset 

bäst. Och vidare att den semiprofessionellt mastrade och den omastrade versionen skulle 

befinna sig i bottenskiktet i jämförelse med den professionellt mastrade versionens resultat. 
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Därför var det väldigt oväntat att den semiprofessionellt mastrade föredrogs av flest 

testdeltagare sammanlagt. Personligen tror jag detta har att göra med kompressionen i 

ljudklippen. Medan jag (på den semiprofessionellt mastrade versionen) använde 

kompressionen relativt sparsamt så har Peter In De Betou ganska hård komprimering i 

mångas tycken. Många kommentarer varför den professionellt mastrade versionen ”föll” i 

varje persons tycke var att den kändes väldigt nära överstyrd. Detta återknyter återigen till 

kompressionskriget ur en aspekt – börjar trenden om att nästan överkomprimera och ta bort 

mycket dynamik att svalna? Börjar inte bara skivbolag och masteringstekniker, utan även 

konsumenter, att kräva mindre kompression? Personligen har jag svårt för musik som spelas 

på kommersiella radiokanaler just på grund av att majoriteten av låtarna är så pass hårt 

komprimerade för att ”möta radiovärldens och musikkonsumenternas krav”. Detta är som 

sagt bara en egen tanke, och jag är inte riktigt säker på att varken radio eller 

musikkonsumenter föredrar överkomprimerad, monoton och karaktärslös musik om jag ska 

vara ärlig.

Något som uppkom under resultatanalysen var begreppen ”aktivt” och ”passivt 

lyssnande”. För att spinna vidare på detta spår så tror jag generellt att ”vana” lyssnare 

lyssnar mycket mer aktivt än ”ovana”.  Detta borde ha att göra med intresse att göra; 

ljudtekniskt utbildade personer lyssnar på ett helt annat sätt efter olika element i en 

produktion, och lyssnar även på ett annat sätt på helheten än vad en ”ovan” lyssnare gör. 

Detta är precis samma sak som att en bilintresserade läser tidningar som Motorsport och 

modemedvetna läser tidningar som Elle. Kort sagt, intresserade människor tittar på sina 

intressen på ett mer dedikerat och sofistikerat sätt än en ickeintresserad gör. Ur detta 

påstående växer då frågan om medvetna ”ovana lyssnare” omedvetet utvecklar ett aktivt

lyssnande. Jag tror att fallet absolut är så. Därför, med hjälp av intresse, engagemang och 

erfarenhet så kunde vissa testdeltagare ur gruppen ”ovana lyssnare” ge relativt säkra och 

välutvecklade svar i jämförelse med andra i samma grupp. 

Jag tycker att resultatet som visar att begreppet ”ljudteknisk kvalitet” definieras lika 

av såväl ”ovana” som ”vana lyssnare”. Jag tänker mig att ”vana” lyssnare som är 

ljudtekniskt utbildade har funderat väldigt mycket kring begreppet, men att ”ovana” 

lyssnare aldrig direkt har behövt göra detta. Trots att kunskapsnivån hos ”ovana lyssnare” är 

betydligt lägre än hos de ljudteknisk utbildade gavs i stort sett samma svar från de båda 
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hållen. Jag förundras över vad ett intresse kan bidra till; att en (o)medvetenhet kan 

frambringa helt nya dimensioner hos en person.

Utifrån resultatet kan detta ha att göra med att de lyssnarna som inte lyssnar så 

mycket på musik saknar erfarenhet och referenser. En ”musikuppfattning” är en personligt 

präglad erfarenhet och ju mer erfarenhet man bygger på sig, ju enklare har man att tala och 

uttrycka sig om ljudkvalitet och musik också för den delen.

Till sist, för att återknyta till tankarna om hur professionellt mastrad musik kan 

föredras mindre än semiprofessionellt mastrad vill jag försöka att generalisera. Jag tror att 

svaret är att varje människa är unik. Att allas referenser är helt exklusiva från en annans. 

Finns det argument för att bevara masteringskulturen när man tydligen som ett semiproffs

kan åstadkomma resultat som bättre tilltalar en testpanel på 16 personer än någon med 25 

års erfarenhet i branschen? Svaret är absolut ja. Även om resultatet från lyssningstestet i 

detta examensarbete är väldigt spretigt sinsemellan testdeltagarna så tror jag att ett större 

och mer omfattande test av denna karaktär skulle vara till vilken som helst professionell 

masteringsteknikers fördel. Och jag tror att de professionellt mastrade versionerna i längden 

skulle rangordnas som klart bäst ljudande. Min uppfattning är att slumpen visade sig att jag 

fått tag på testdeltagare som föredrog den semiprofessionellt mastrade versionen. Jag vill 

också poängtera att jag absolut inte vill hävda mig vara en bättre masteringstekniker än 

Peter In De Betou, för det är jag garanterat inte. För att styrka detta argumentet svarar jag 

på två följdfrågor. 1) Varför finns det masteringstekniker helt dedikerade åt just mastering? 

Och 2) Hur kan yrket ha överlevt om masteringsteknikers resultat skulle kunna 

åstadkommas av en amatör? Svaren på båda frågorna är att 25 års erfarenhet i den vackra 

konsten att mastra i säkert 99 fall av 100 är överlägsen en semiprofessionellt mastrad 

version och omastrad version också för den delen! Jag förundras djupt av denna konstform 

och jag önskar att jag i framtiden kan bli en av de enastående masteringstekniker som utför 

mirakel med produktioner som låter dåligt, sådär eller makalöst bra redan från början.

5.4 Förslag till vidare forskning

Något som visade sig vara intressant var hur rösten hade så avgörande roll över hur 

testdeltagare rangordnade de olikt mastrade ljudklippen. En forskningspublikation om hur 

rösten påverkas vid mastering tycker jag skulle vara väldigt intressant att ta del av. 
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Det skulle också vara väldigt intressant att ta del av ett arbete med angreppspunkten 

att jämföra flera professionellt mastrade versioner av en produktion med varandra, i flera 

genres. Ur detta kan man exempelvis se om det finns ljudtekniska mönster och personliga 

ideal i en masteringsteknikers tankebanor när det gäller olika genres.
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BILAGOR

Bilaga 1 – Ordlista

A/D- och D/A-omvandlare en elektronisk krets som omvandlar en analog signal till ett digitalt tal och 
vice versa.

AIFF (Audio Interchange File Format) är ett standardformat för ljud som 
används för att spara ljuddata på ens dator. Kompatibelt med både PC och 
MAC.

Amplitud Ett mått för en ljudvågs styrka. Mäts i decibel (dB).

Bitdjup (bitar) Den minsta informationsbärande enhet som data kan bestå av. Dessa 
representeras vanligen med siffrorna 0 och 1. Mäter ”noggrannheten” 
inom sampling (provtagning av ljud). Ju större noggrannhet desto fler 1:or 
och 0:or behövs, vilket leder till större minnesåtgång.

DAW (Digital Audio Workstation) en arbetsstation som fungerar som 
hjälpmedel vid mastering. Innehåller mjukvara och hårdvara kombinerat 
och är ämnat att processa, editera och manipulera inspelat ljud.

DAT (Digital Audio Tape) ett format för okomprimerad digital lagring av 
ljudinformation.

Decibel Förkortas dB och är ett logaritmiskt mått för att mäta ljudnivå.

Delay En effekt som används inom musik för att skapa eko. Ett ljud som 
återkommer till lyssnaren med så stor pass fördröjning att det separeras 
från direktljudet är ett delay.

Distorsion Förkortas ibland dist och används som kontrollerad effekt i musik för att 
förvränga ljud. Distorsion kan också vara okontrollerat och oönskat och 
någonting som inte är eftersträvansvärt. 

Equalizers Ett ljudtekniskt verktyg för att öka eller minska volymen (i dB) vid en 
(eller flera) utvalt och preciserat frekvensområde.

Fade in & Fade out En gradvis ökning eller sänkning av volym för exempelvis jämn inledning 
eller utgång av en låt.

Frekvens Ljudets tonhöjd som mäts i Hertz (Hz) eller svängningar per sekund. 
Desto fler kompletta svängningar (perioder) som ett ljud hinner på en 
sekund, desto högre tonhöjd på ljudet, och tvärtom.

Finalizer Ett verktyg och hjälpmedel för mastering, oftast i hårdvara.

Kompression Ett inom ljudteknik ljudbearbetningsverktyg för att ljudnivåmässigt trycka 
ihop en ljudsignal.

Kvantisering Vid sampling avrundas varje mätvärde – kvantiseras. Ju fler nivåer desto 
större precision och därmed bättre ljud (mindre kvantiseringsfel).
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Forts. Bilaga 1 – Ordlista

Panorering Används för att placera ett ljud i en stereoljudbild. Man kan välja att 
placera ett ljud mer eller mindre i höger eller vänster kanal.

Reverb Kallas efterklang eller rumsklang. Effekt för att skapa ett större och/eller 
tydligare ljud. Används även för att addera ett rum till ljudet.

Samplingsfrekvens Den frekvens med vilken mätvärden tas vid sampling (till exempel vid 
konvertering av en analog till digital signal). Mäts oftast i frekvensmåtten 
sampels/sekund eller Hz som då anger antalet mätvärden per sekund. 
Enligt Nyquist-Shannons samplingsteorem måste samplingsfrekvensen 
vara dubbelt så stor som bandbredden för den signal som skall samplas för 
att man skall kunna återskapa signalen.

SD2 (SoundDesigner 2) Ett filformat som används av programmet Digital 
Performer och i denna kontext är ett jobbigt och ohanterligt filformat för 
masteringstekniker då det inte är lika kompartibelt som AIFF eller 
WAVE.

Spreads Tidsintervallet mellan två låtar på exempelvis ett album.

WAVE (Waveform audio format) är ett standardformat för ljud som används för 
att spara ljuddata på ens dator. Kompatibelt med både PC och MAC.
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Bilaga 2 – Formulär för lyssningstest

Lyssningstest – Mastering

”The mastering engineer has tremendous power, 
and with that power comes great responsibility”

Bob Katz

Introduktion
Hej! Först och främst vill jag säga varmt tack för att Du valt att medverka i detta 
lyssningstest. Det är viktigt att Du tar Dig tid att läsa igenom nedanstående text innan Du 
börjar med lyssningstestet. Detta för att testets resultat ska blir så bra och trovärdigt som 
möjligt.

Jag heter Jonas Martinsson och är student på Medieproduktionsprogrammet med inriktning 
ljud, Högskolan Dalarna. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete (tidigare kallad C-
uppsats) och denna ska handla om mastering av musik. Mastering är det absolut sista ledet i 
musikproduktionskedjan och i detta skede är också den sista chansen att påverka ljudet. 
Exakt vad denna process innebär är inte väsentligt för testet, men som en kort introduktion 
skriver Bobby Owsinski i sin bok The mastering engineer’s handbook ”Mastering is the 
process of turning a collection of songs into a record by making them sound like they 
belong together in tone, volume, and timing (spaceing between songs)”.

Min huvudsakliga frågeställning för examensarbetet lyder: ”Förändras musikuppfattningn 
för en lyssnare beroende på hur en produktion är mastrad?”. Jag undersöker alltså hur en 
lyssnare påverkas av musik som är mastrad på olika sätt. 

[OBSERVERA! Frågeställningen har ändrats efter lyssnartestets genomförande!]

Instruktioner
I mappen som Du fann detta dokument ligger nio ljudfiler. Dessa är uppdelade i tre filer per 
ljudklipp (a, b och c), alltså det finns tre versioner av varje ljudklipp och de tre låter olika 
varandra. Din uppgift är att helt att lyssna på klippen, hur mycket Du vill, i ett 
lyssningssystem Du känner Dig bekant med (Din stereo hemma, Din dator etc.). När du 
lyssnat ska Du bedöma ljudkvalitén på ljudklippen och motivera varför Du tycker så. 
Notera att detta är din subjektiva (personliga) åsikt jag vill ha! Det finns frågor som 
”hjälp” som jag gärna ser att Du svarar så uttömmande och motiverande som möjligt.

När Du är färdig med testet, spara denna enkät och skicka den till mig via mail –
jonas.martinsson@hotmail.com

Innan du börjar



64

Jag kommer i min undersökning att dela in Dig och de andra testdeltagarna i grupper. 
Därför behöver jag Ditt namn och svar på de frågor som finns nedan. Kom ihåg att Du är 
och förblir anonym! Ingen som läser examensarbetet kommer på något sätt att veta vem Du 
är. Kom också ihåg att om Du inte vill fullfölja testet så får Du dra Dig ur när som helst.
Ditt namn:
Har Du studerat ljudteknik eller liknande på högskolenivå eller högre?:
Hur många timmar i genomsnitt lyssnar Du på musik per vecka?:
Lyssnar Du mycket på hur musiken låter rent ljudtekniskt?
Vad tycker Du är bra ljudteknisk kvalitet när det gäller musik?

Testet

Återigen, notera att detta är din subjektiva (personliga) åsikt jag vill ha i alla frågorna!

Lyssna igenom ljudfilerna 1a, 1b och 1c och svara sedan på frågorna. Du får lyssna hur 
mycket och hur länge Du vill.

Ljudklipp 1a
Klassa, rent subjektivt, detta ljudklipp i kvalitet på en skala från 1-10 (10 är bäst)

Motivering:

Ljudklipp 1b
Klassa, rent subjektivt, detta ljudklipp i kvalitet på en skala från 1-10 (10 är bäst)

Motivering:

Ljudklipp 1c
Klassa, rent subjektivt, detta ljudklipp i kvalitet på en skala från 1-10 (10 är bäst)

Motivering:

Slutligen, vilket ljudklipp tycker Du lät bäst? 

Lyssna igenom ljudfilerna 2a, 2b och 2c och svara sedan på frågorna. Du får lyssna hur 
mycket och hur länge Du vill.

Ljudklipp 2a
Klassa, rent subjektivt, detta ljudklipp i kvalitet på en skala från 1-10 (10 är bäst)

Motivering:
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Ljudklipp 2b
Klassa, rent subjektivt, detta ljudklipp i kvalitet på en skala från 1-10 (10 är bäst)

Motivering:
Ljudklipp 2c
Klassa, rent subjektivt, detta ljudklipp i kvalitet på en skala från 1-10 (10 är bäst)

Motivering:

Slutligen, vilket ljudklipp tycker Du lät bäst? 

Lyssna igenom ljudfilerna 3a, 3b och 3c och svara sedan på frågorna. Du får lyssna hur 
mycket och hur länge Du vill.

Ljudklipp 3a
Klassa, rent subjektivt, detta ljudklipp i kvalitet på en skala från 1-10 (10 är bäst)

Motivering:

Ljudklipp 3b
Klassa, rent subjektivt, detta ljudklipp i kvalitet på en skala från 1-10 (10 är bäst)

Motivering:

Ljudklipp 3c
Klassa, rent subjektivt, detta ljudklipp i kvalitet på en skala från 1-10 (10 är bäst)

Motivering:

Slutligen, vilket ljudklipp tycker Du lät bäst? 
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Bilaga 3 – Resultatöversikt

Resultat MC-mon & The Mighty Vibes "Jahweh Is My Zenith"

"Vana lyssnare"

Deltagare nr Pro. Master Am. Master Omastrad
1 6 8 8
2 7 6 6
3 6 10 8
4 6 8 4
5 7 4 6
6 3 6 5
7 4 7 6
8 7 9 6

SUMMA 46 58 49

Resultat Vanmakt "Para Vindicta"

"Vana lyssnare"

Deltagare nr Pro. Master Am. Master Omastrad
1 7 5 3
2 4 7 6
3 8 6 5
4 6 8 3
5 7 6 5
6 5 4 3
7 8 8 7
8 8 4 7

SUMMA 53 48 39

Resultat Rewire "When I'm With You"

"Vana lyssnare"

Deltagare nr Pro. Master Am. Master Omastrad
1 4 5 9
2 6 5 5
3 4 6 8
4 3 8 5
5 8 6 7
6 6 5 4
7 7 8 8
8 6 7 8

SUMMA 44 50 54
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Forts. Bilaga 3 – Resultatöversikt

Resultat MC-mon & The Mighty Vibes "Jahweh Is My Zenith"

"Ovana lyssnare"

Deltagare nr Pro. Master Am. Master Omastrad
1 8 7 5
2 5 9 7
3 6 8 5
4 8 8 5
5 7 7 7
6 3 7 5
7 4 10 8
8 8 7 4

SUMMA 49 63 46

Resultat Vanmakt "Para Vindicta"

"Ovana lyssnare"

Deltagare nr Pro. Master Am. Master Omastrad
1 7 6 5
2 8 7 4
3 9 8 5
4 7 6 2
5 7 7 7
6 5 3 7
7 7 8 6
8 9 7 4

SUMMA 59 52 40

Resultat Rewire "When I'm With You"

"Ovana lyssnare"

Deltagare nr Pro. Master Am. Master Omastrad
1 9 8 7
2 6 8 7
3 5 9 8
4 9 7 4
5 7 7 7
6 5 5 7
7 9 7 6
8 9 8 6

SUMMA 59 59 52
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