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Uppsatsen handlar om den subjektivt upplevda tyngden i musik. Avsikten med arbetet har varit 

att härleda ljudets fysiska egenskaper ur upplevelsen av tyngd och rörelse, och på det viset 

klargöra samband, vilka kan underlätta för förståelse och omsättning av kunskaperna i en praktisk 

mixningssituation. Detta har undersökts genom en sammanställning av litteratur, genom vilken 

kunskap om perception, psykoakustik och teknik har ordnats. Intentionen var att knyta samman 

perceptionsteori och psykoakustik med ljudteknik, för att följa fenomenet från upplevelse till 

teknisk påverkan. Av resultaten framkommer att tonhöjd och tonstyrka är avgörande för 

tyngdupplevelsen, och att de i någon mån kan påverkas med samtliga processorer som behandlas 

i arbetet.  
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1. Inledning 
Musik kan tolkas i termer av rörelse. Jag har i detta arbete haft för avsikt att undersöka hur jag åt 

andra hållet � vid mixning � kan gå från en idé av rörelse till konkret ljud.  

 

Ljud och rum nämns ofta i samma andetag, självklart har jag tyckt, men ibland grumligt då jag 

försökt sätta mitt finger på rummets beståndsdelar. Därför har jag sökt fånga rörelsen i rummet, 

förstå min egen upplevelse av den.  

 

För ändamålet har jag sett tre relevanta på varandra vidarebyggande frågor. Den första handlar 

om vad jag som lyssnare upplever som rörelse består i, den andra om varför jag upplever det som 

rörelse och hur detta förändras vid påverkan. Den tredje frågan rör de verktyg jag använder vid 

mixning, vilken effekt de har ur det aktuella perspektivet. 

 

2. Bakgrund och syfte 
Faktorn jag finner mest relevant i avseendet rörelse är den upplevda tyngden av ljudet, vilken jag 

därför har fokuserat min undersökning på. Utan den avgränsningen blev ämnet alltför ohanterligt. 

En annan aspekt jag vägt in är tiden, då en stillbild av ett ljud kan vara alltför förenklad och 

därmed tämligen oanvändbar vid arbete med musik. Det ljudande innehållet förändras över tid, 

och bör studeras i sitt tidsliga sammanhang. Jag har därför under hela arbetet sökt vägar att 

inkludera tidsaspekten på, och funnit två relevanta sätt att förhålla mig på. Det ena handlar om att 

se tiden som ett linjärt förlopp Hur olika ljudhändelser kan ges olika betydelse beroende på var de 

befinner sig på tidsaxeln ges här ingen hänsyn. Det andra handlar om hur toner sig följer på 

varandra i tiden förhåller sig till varandra. Tonerna kan antingen upplevas som en enhet, eller 

som särade. Detta kan appliceras på alla delar av mixen, spelade på olika instrument samt spelade 

samtidigt. 

 

Som grund för min undersökning har jag byggt vidare på kunskap som finns om den subjektiva 

tyngdupplevelsen av ljud, och utgått från en idé om tonhöjd som en avgörande faktor för 

upplevelsen av musik i det vertikala ledet.1 Jag har också stött på den i andra sammanhang, vilket 

jag tolkar som att den är spridd. Då jag tidigare bekantat mig med tanken har jag tyckt mig se en 
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sanning i den, om än något förenklad. Gibson tar upp några förklaringar till upplevelsen av tyngd, 

t.ex. att basen färdas genom golvet och når våra kroppar genom fötterna, samt att våra kroppar 

fungerar som resonanskammare, vilka har en lägre resonans vid stussen och en högre i huvudet.2 

Syftet jag haft med att skriva arbetet har varit att genom det praktiska arbetet med detsamma 

utveckla en, för mig personligen, fungerande arbetsgång för praktisk omsättning av emotionell 

verksamhet. Förenklat kan denna arbetsgång sägas fylla en funktion som brygga mellan känsla 

och tanke.  

 

Intentionen har också varit att förbereda inför en, av teorin, praktisk omsättning. Målsättningen 

har varit en insyn i ljudets regler för form, en modell att tillämpa i praktiskt arbete. Denna uppnås 

genom insamling och uppstrukturering av kunskap rörande tyngdupplevelse och påverkan på den, 

hela vägen till den praktiska mixningssituationen. På så vis utarbetas en modell för praktisk 

påverkan på tyngdupplevelsen, en modell att användas vid mixning.  

 

Arbetet är begränsat till uppskattningar av tendenser. Exakta kvantitativa uppskattningar har jag 

dels sett som mindre intressanta, dels avfärdat som alltför svåra att korrekt beräkna; både då det 

är ett mycket komplext ämne, och då tillgängligheten på enstämmiga uppgifter är bristfällig.  

 

Jag har en ljudteknisk infallsvinkel, och behandlar bara verktyg som finns att tillgå vid mixning. 

Det som påverkas vid arrangering diskuterar jag inte. Detta innebär att de huvudsakliga 

bestämningarna redan har gjorts där min uppsats tar vid, eftersom placeringarna i vertikalt led 

främst görs i arrangeringen. Under mixning görs främst finjusteringar, samt påverkan på 

hörbarheten.3 Men även de små skillnaderna kan göra en stor skillnad på helheten, i den 

bemärkelse att relationerna mellan flera källor påverkas. En liten förändring kan ge en 

dominoeffekt, och på det vis få större proportioner på helheten. 

 

 

 

                                                                                                                                                        
1 The Art of Mixing, s. 24-26. 
2 Ibid., s. 24-26, 97.  Denna idé om pitch som upp och ned återfinns också i The S.M.A.R.T. guide to mixing and 
Mastering Audio Recordings, s. 107-108. 
3 ljudstyrka och tonstyrka. 
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3. Frågeställning 
Hur kan jag påverka den upplevda tyngden i ljudet genom mixning?  

 

Frågan besvaras via tre delfrågor: 

1. Vad är det för faktorer som påverkar tyngdupplevelsen?  

2. Vad påverkar de faktorer som ger upphov till tyngdupplevelsen?  

3. Med vilka medel kan jag i mixningsarbetet påverka de faktorer som ger upphov till 

tyngdupplevelsen?  

 

4. Ordlista 
I de fall nedan presenterade termer används med olika betydelser utanför denna uppsats, 

förtydligas mitt användande av dem genom denna lista. Jag använder dessa termer konsekvent 

med de betydelser som presenteras nedan. 

 

Ansats � Sättet på vilket ljudstyrkan byggs upp i början av en ton.4 

Avklingning � Sättet på vilket tonens ljudstyrka avtar i slutet av en ton.5  

Duration � Tidslängden på en ton.6 

Dynamisk profil (eng. envelope eller time envelope) � Sättet på vilket tonens ljudstyrka byggs  

upp och avtar genom ansatsen, durationen och avklingningen.7 

Formant � Det frekvensband med starka deltoner, vilket gör t.ex. olika vokalljud karaktäristiska. 

Frekvensbandet är detsamma oavsett tonhöjd, ett �i� har starkare deltoner inom samma 

specifika frekvensband både vid en låg ton och en hög ton.8 

Harmoniskt komplex ton � En ton där övertonerna är multiplar av grundfrekvensen.  

Inharmoniskt komplex ton � En ton där övertonerna är inte multiplar av grundfrekvensen.9 

JND � Just Noticeable Difference, avser den minsta förändring som krävs för att hörseln ska  

uppfatta en skillnad. JND kan appliceras på t.ex. tonhöjd eller ljudstyrka, och skiljer sig 

något mellan individer. Ett genomsnittsvärde för JND beträffande frekvensförändringar av 

                                                
4 Musikens Ljudlära, s. 44, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=115369 [ 2007-12-04.] 
5 Musikens Ljudlära, s. 44. 
6 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=157309  [2007-12-04.] 
7 Egen översättning. http://en.wikipedia.org/wiki/Tone_color  [2007-12-09.]  
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Formant  [2007-12-06.], Musikens grunder, s. 16. 
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Deltonserien  [2007-12-19.] 
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en sinuston ligger på 3 % vid en ton på 100 Hz, och på 0,5 % vid en ton på 2 kHz.10 JND 

beträffande styrkan är också högre i basfrekvenserna och lägre i mellanregistret.11 

Klangfärg (eng. timbre) � Subjektivt upplevt frekvensinnehåll, vilken är den huvudsakliga  

skillnaden vi hör mellan olika instrument. Klangfärgen beror främst på ljudets spektrum 

och dynamiska profil.12 

Klyvning (eng. fission) � Innebär att på varandra följande toner upplevs som skilda enheter utan  

koppling till varandra. Motsatt fenomen är sammansmältning.13 

Komplex ton � En ton som består av flera deltoner.14 

Ljudstyrka (eng. loudness) � Den subjektivt upplevda amplituden.15 

Mikropaus � Mellanrummet mellan två på varandra följande toner i en fras. 

Sammansmältning (eng. fusion) � Fenomenet när på varandra följande toner upplevs höra ihop  

och bilda en melodi. Motsatt fenomen är klyvning.16  

Spektrum � Frekvensinnehåll och frekvensomfång.17  

Tonhöjd (eng. pitch) � Det upplevda frekvensinnehållet.18 Grundas främst på tonens  

grundfrekvens och dess harmoniska övertoner.19 

Tonstyrka � Den upplevda styrkan på tonen (eng. pitch strength), d.v.s. huruvida tonhöjden hörs  

distinkt (hög tonstyrka) eller oklart (låg tonstyrka). En sinuston har en hög tonstyrka, brus 

har en låg tonstyrka.20 

Tyngd � Kan beskrivas som tonens upplevda placering i lodrätt led, tungt respektive lätt. Också 

då något upplevs som lätt diskuteras det i termer av tyngd, då det inte finns någon egen term för 

�lite tyngd�.21 

 

                                                
10 Computer music, s. 33. En sammanställning av sex undersökningar gjorda fram till 1973 visar på andra siffror, ett 
snitt på 0,5 % vid 200 Hz och 0,02 % vid 1 kHz: 
http://www.phon.ucl.ac.uk/courses/spsci/audper/Week%20IV%20lecture.pdf [2007-11-30.] 
11 För vidareläsning, se t.ex. Computer Music, sid 43-44. 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Tone_color  [2007-12-09.] 
13 Musikens Ljudlära, s. 223. 
14 Ibid., s. 34. 
15 Computer music, s. 42. 
16 Musikens ljudlära, s. 223. 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Tone_color  [2007-12-09.] 
18 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonh%C3%B6jd   [2007-11-26.], Computer music, s. 33. 
19 http://www.zainea.com/pitchtimbre.htm [2007-12-11.] 
20 Psychoacoustics, s. 135. 
21 The S.M.A.R.T. guide to Mixing and Mastering Audio Recordings diskuterar också tyngd i termer av vertikal 
placering. 
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5. Metod 

5.1. Tillvägagångssätt 
Jag har gjort en litteratursammanställning för att få svar på de generella frågorna. Jag har lagt upp 

frågorna, tre stycken, på ett sådant vis att de besvaras i en ordning där frågorna bygger vidare på 

varandras svar. Under arbetet har jag dock korsbesvarat frågorna i viss mån,22 för att undvika 

luckor och för att pröva fullständigheten i det sammanställda materialet. För att göra resultatet 

överförbart till en mixningssituation har jag genomgående undersökt och diskuterat påverkan på 

en enskild ljudkälla, då jag inte nämnt annat. Diskuterar jag exempelvis tonhöjd gäller detta alltså 

ett spår i mixen, ett instrument, inte den fullständiga mixens tonhöjd. I alla tre delarna har 

tidsaspekten inkluderats, och diskuteras parallellt med tyngdbegreppet. 

 

I den första delen av undersökningen23 ligger fokus på den upplevda tyngden, och vilka 

ljudegenskaper som påverkar denna. Jag har utgått från litteratur, vilken jag sammanställt ur mitt 

aktuella perspektiv. Jag har sedan jämfört underlaget i motsatt riktning, från psykoakustik till 

perception. Detta för att den litteratur jag valt inte skulle diktera villkoren för undersökningen; 

böckerna är inte skrivna utifrån undersökningens perspektiv och kan därför ha bristfälligheter 

angående vad som för undersökningen är relevant. I detta syfte radade jag på förhand provisoriskt 

upp ett antal faktorer som kunde ha betydelse för tyngdupplevelsen. Fanns obesvarade luckor, låt 

säga att amplitudens verkan på tyngdupplevelsen inte nämns i litteraturen, har dessa fyllts i 

genom annan litteratur.  

 

I den första delen har 2-3 litteraturkällor främst varit aktuella, då de tar upp just den upplevda 

tyngden. Om det i något avseende dykt upp motsättningar mellan de olika källorna har dessa 

redovisats och konfronterats. Det första stycket har i detta avseende varit mer aktuellt än övriga, 

eftersom det hanterar ett subjektivt område som det inte finns något klart enhälligt utvecklat 

språk för, eller syn på. David Gibson kan beskriva tyngd som en föreställd bild framför sig, 

medan jag själv menar att densamma upplevs i kroppen som sådan. Detaljer som denna kan 

avfärdas som just en produkt av den outvecklade kommunikationen kring detta område, vilken i 

sin tur kan orsaka oenighet. En splittrad syn på den subjektiva upplevelsen behöver inte tvunget 

                                                
22 detta utvecklat senare i avsnittet. 
23 vilkets bakgrundsmaterial presenteras i avsnitt �Resultat: Perception�. 
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ha sin grund i delade upplevelser, menar jag, utan kan ha mer med användningen av språket att 

göra. Därmed inte sagt att det subjektiva är lika för alla.  

 

De böcker som främst har granskats under den första delen är The S.M.A.R.T. guide to mixing and 

mastering audio recordings, The Art of Mixing och Musikens ljudlära.  

 

När den första delen var avklarad påbörjades arbetet med den andra delen, för en 

vidareutveckling av de subjektiva ljudegenskapernas fysiska egenskaper. Denna andra del utgår 

från svaren i föregående avsnitt och för undersökningen vidare till ett ljudteoretiskt plan. 

 

Under undersökningens andra del har litteratur inriktad på psykoakustik använts, till skillnad från 

den första delen som är inriktad på perception. På detta sätt ska ljudteorin knytas an till 

upplevelsen. Den andra delen ansågs avklarad när de psykoakustiska egenskaperna var kartlagda, 

vilket var en avvägningsfråga. Denna andra del hanterades till skillnad från föregående del 

separat, utan korsläsning. 

 

Böcker aktuella för undersökningens andra del var främst Sound Ideas och Psychoacoustics. 

 

Den tredje delen syftar till att förtydliga och belägga resonemangen i slutdiskussionen. Varje 

mixningsverktyg presenteras med dess grundläggande fysiska påverkan på ljudet. Litteraturen i 

denna del är ljudteoretisk och teknisk. Slutsatserna som dras utifrån denna del kommer också 

svara på huvudfrågan, och knyta mixningstekniken till den musikaliska upplevelsen. 

 

Samma böcker som presenterades under del två gäller även för undersökningens tredje del, med 

kompletteringar från mer teknik- och musikorienterad litteratur. 

 

5.2. Diskussion metod 
Mitt motiv till metodval grundar sig dels i min vilja att göra arbetet direkt tillgängligt för praktisk 

tillämpning, dels i en medvetenhet om ämnets sammansatta karaktär. Med ett mer teoretiskt 

arbetssätt verkade avgränsningen möjlig att genomföra, vilket skulle bli långt mer svårare med 
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t.ex. en lyssningsundersökning eller musikanalys. Det är enklare att överblicka och gallra 

beträffande relevans i ett teoretiskt material, än vad det är i en praktisk undersöknings verkningar. 

Jag hade också, med lyssningsundersökning som metod, fått lägga mer tid på att utforma denna 

för ett resultat som besvarade min fråga, än vad jag hade behövt med litteraturstudier. Då det 

finns forskning i angränsande områden såg jag det effektivare att bygga vidare på denna och 

knyta samman den fastställda kunskapen till mitt intresseområde, mot den användning jag anser 

intressant att omsätta den i, d.v.s. mixningsarbetet. 

 

Svårigheterna jag haft med att utforma en passande metod har rört komplexiteten i ljudets och 

hörselns beteende. För en ingående undersökning av den övergripande formen har helheten 

styckats upp i delar. Detta för att göra jämförelser möjliga, men det ger den sedan 

sammanplockade helhetsbilden en fragmentarisk och inkomplett karaktär. Ljud är inte fullt lika 

enkelt som en bil att skruva isär och sätta ihop till densamma igen. Detta har lett till förenklingar 

som har kunnat skada riktigheten i utfallet. Uppdelningen har jag ändock tyckt mig tvingad till. 

Detaljer är delar av helheten, utan vilka det inte funnits en helhet. Jag har haft helhetstanken med 

mig när jag tolkat, och gjort mitt bästa för att denna inte skulle bli lidande av undersökningens 

upplägg.  

 

En svårighet med detta tillvägagångssätt är att författare med skilda ingångsvinklar studeras och 

placeras i samma diskussion. Utifrån skilda, ofta angränsande, men i några avseenden klart olika, 

områden, ska omtolkningar till min berörda infallsvinkel göras. Detta problematiserade jag inte 

nämnvärt inför arbetet, men under dess gång har jag ställts inför svårigheter i synnerhet 

beträffande denna bit. Också att helt sortera bort detaljer i periferin, och avgöra vad som bör 

utgöra gränsbestämmande faktorer för området, har blivit fråga om avvägningar.  

 

Tanken fanns att göra en lyssnings- och teknisk analys av ett trumspår med markerade och icke-

markerade slag, och med en jämförande analys se dess skillnader och huruvida aspekterna jag 

tagit med i litteratursammanställningen förklarar detta. Jag valde bort det för att fokusera på en 

mer inkluderande litteratursammanställning, vilket jag trodde skulle ge mer. I efterhand tror jag 

att denna metod mycket väl kunnat generera många insikter. Ett spår med markerade och icke-

markerade slag är ett typiskt fall jag ämnat arbetets slutsatser för.  
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Slutligen vill jag påpeka att jag inte använder den subjektiva termen Mel för mätning av tonhöjd i 

uppsatsen, eftersom den inte använts i mina referenser. Enheten som istället använts är Hz, då det 

förekommer sådana uppskattningar. Jag har inte sett som det primära syftet att klargöra exakta 

kvantitativa uppskattningar; tendenser är vad jag främst letat efter. 

 

6. Resultat: Perception 

6.1. Tyngd 
Illusionen av att olika ljud befinner sig i, eller kommer från, olika delar av rummet, har i det 

vertikala ledet med den upplevda tyngden att göra. Denna går att påverka upp eller ner i det 

vertikala ledet. Det går även att påverka relationerna i styrka mellan de olika delarna av det, och 

det går att påverka hur spridda eller distinkta dessa delar är. Det som är tyngst hamnar alltså 

längst ner i detta vertikala led, helt i enlighet med gravitationskraften.  

 

Upplevelsen av ljudets tyngd, d.v.s. dess placering i det upplevt vertikala ledet, upp � ner, är 

bundet till tonhöjden. Tonhöjd beskrivs i termer av högt och lågt, vilket illustrerar denna 

upplevelse. En basgitarr upplevs lägre, d.v.s. tyngre än en piccoloflöjt. Gränserna för ljudets 

spridning i vertikalt led upplevs ligga vid golvet och omkring högtalarens överkant, upplevelsen 

skiljer sig något lyssnare emellan. Det som i uppsatsen behandlas är således placering och 

fördelning över hela det upplevda spektret, från golv till högtalarens topp, inte enbart de låga 

frekvenserna. 

 

Orsaker till tyngdupplevelsen är dels ljudvågornas spridning, låga frekvenser färdas genom 

golvet, medan höga frekvenser studsar mot det. Därmed uppfattar lyssnaren till stor del de låga 

frekvenserna genom fötterna, vilket hen aldrig gör med de höga frekvenserna. En annan orsak är 

lyssnarens kropp, vilken fungerar som en resonanskammare. Bröstkorgen är en större 

resonanskammare, och har därmed en lägre resonans, än huvudet. Dessa resonanskammare är 

desamma som används vid sång och tal för att påverka tonläget.24 Hur vi upplever vår egen röst i 

kroppen lär bidra till uppfattningen att toner upplevs som låga respektive höga.  

 

                                                
24 The Art of Mixing, s. 24-26, 28, The S.M.A.R.T. guide to mixing and mastering audio, s. 107-108. 
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Processorerna som, enligt litteraturen, i någon mån kan flytta ljudet vertikalt25 är equaliser i första 

hand, och mer försiktigt uttalat, delay.  

  
 
Ett rum. Tyngd, bredd och djup motsvarar de tre dimensioner pilarna illustrerar. Tyngden rör 
sig på det vertikala ledet, bredden på det horisontella.  

 

6.2. Betoning 
I Musikens Grunder beskrivs rytm som en serie av spänningar och avspänningar, eller �tyngd och 

lätthet�. Författaren använder här tyngd liktydigt med tyngdpunkt. Med tyngdpunkter avses de 

betonade tonerna, vilka kan tilldelas betoning med flera medel. Jag använder mig av termen 

betoning, för att inte röra samman begreppen och för att det är det mest spridda. Betoning är 

intressant att ta upp då den är besläktad med tyngdupplevelsen tidigare presenterad, en diskussion 

om likheter och olikheter sinsemellan kan också förtydliga tyngdbegreppet. Betoning beskrivs i 

Musikens Grunder som en �inre känsla av tyngd�.  Betoning kan orsakas eller förstärkas av en 

lång tonlängd, hög ljudstyrka eller hög tonhöjd. I sammanhanget diskuteras lyssnarens 

projiceringsförmåga, hur hen kan uppleva en klocka ticka i valstakt trots att varje tick låter 

likadant. Strukturen vari tonerna är inordnade har med andra ord stor betydelse för hur lyssnaren 

uppfattar de enskilda enheterna. Är strukturen svag förstärker gärna lyssnaren denna självmant.26 

I fallet tonhöjd skiljer betoning sig helt från tyngd, varför jag tyckt det angeläget att tydligt skilja 

                                                
25 borträknat harmonisers och liknande direkt tonhöjdsförändrande processorer. 
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de båda. Betoning kan sägas handla mer om upplevd kraft än om djup.  

 

6.3. Klyvning och sammansmältning   
Upplevelsen av klyvning och sammansmältning mellan på varandra följande toner beror på 

många faktorer vilka presenteras, i korthet, med dess verkan nedan.27 

 

� Tonhöjd. Ett stort avstånd, tonerna emellan, orsakar ofta klyvning, och närhet i tonhöjd orsakar 

sammansmältning.28 Jag antar att här avses kroma, såväl som frekvenshöjd, då toner med en 

sekunds intervall brukar betraktas som dissonanta,29 vilket borde motverka sammansmältning. 

Korta intervall sägs effektivisera perceptionen.30 Musikalisk kultur präglar också lyssnarens 

förväntan på tonföljden, tonavståndet som sådant spelar inte ensamt roll, utan intervall som är 

vanliga i den musik lyssnaren är van vid accepteras också i högre grad.31 Falska toner uppfattas 

lättare i en melodi, än i ett enskilt sammanhang. Detta för att möjligheten att jämföra, att 

uppskatta intervallen tonerna emellan, ger en exaktare bedömningsförmåga.32   

 

� Tonlängd. Långa tonlängder bäddar för sammansmältning, korta tonlängder för klyvning.   

 

� Klangfärg.  Lika klangfärg kan ge sammansmältning, är de däremot olika kan det orsaka 

klyvning. 

 

� Formanter. Om formanten låter annorlunda eller uteblir på en vokal kan detta ge upphov till 

klyvning, låter de lika har de en sammansmältande funktion. 

 

� Ljudstyrka. Följer alla toner i en fras samma ljudstyrkeförlopp smälter detta samman hela 

frasen, sticker någon av tonerna ut från denna ordning kan denna ton klyva frasen. 

 

                                                                                                                                                        
26 Musikens Grunder, s. 43-50, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=128136&i_word=betoning  [2007-
12-09.] 
27 Jag har avgränsat variablerna till de som kan vara aktuella att påverka vid mixning. 
28 Musikens Ljudlära, s. 223-228.  
29 Musikens Grunder, s. 68-69. 
30 Influence of tonal context and timbral variation on perception of pitch. 
31 Diskuteras och bekräftas också i Influence of tonal context and timbral variation on perception of pitch. 
32 http://www.zlab.mcgill.ca/docs/Warrier_and_Zatorre_2002.pdf [2007-12-19.] 
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� Pauser. Kan ge upphov till klyvning.33 

 

� Tempo. Ett snabbt tempo förstärker en klyvning som redan finns.34 Är det längre mellan 

tonerna har lyssnaren inte lika tydligt minne av föregående ton och blir därmed mer överseende 

med avvikelser. Avvikelser i fråga om styrka och tonhöjd har uppmätts ge störst klyvning vid ett 

avstånd mellan tonerna på 0,1-0,4 s.35 

 

7. Resultat: Psykoakustik 
Under varje underrubrik presenteras de viktigaste faktorerna som påverkar aktuell egenskap. 

Understrykas bör att samtliga faktorers påverkan upplevs subjektivt, och därmed skiljer sig 

lyssnare emellan. För övrigt bör poängteras att faktorerna ofta förändras under tonens 

klingande.36 

 

7.1. Tonhöjd  
�Pitch is that auditory attribute of sound according to which sounds can be ordered on a scale 

from low to high�.37 Tonhöjd beskrivs ofta som möjlig att på en linjär skala peka ut, som om den 

svarar mot en enskild frekvens, vilket i själva verket är en förenkling. En inharmoniskt komplex 

ton kan uppfattas ha flera tonhöjder,38 varav en eller flera kan ha en mer eller mindre 

dominerande roll.39 Grundfrekvensen bestämmer inte ensamt tonhöjden.40 En rad andra faktorer, 

presenterade i detta kapitel, kan påverka tonhöjden med några procent. Hur stor denna påverkan 

är skiljer lyssnare emellan.41 Med denna definiering blir tonhöjd och klangfärg närmare 

besläktade, vilket också kan bekräftas av påståendet att perceptionsstudier aldrig bör behandla 

tonhöjd och klangfärg som oberoende variabler.42  I vissa sammanhang definieras tonhöjden inte 

bara av variabeln höjd, utan också kroma, vilket kort kan sägas handla om tonernas inbördes 

                                                
33 Musikens Ljudlära, s. 223-228, sammanfattande ur Temporal Coherence in the Perception of Tone Sequences. 
34 orsakad av t.ex. någon av tidigare nämnda faktorer. 
35 Temporal Coherence in the Perception of Tone Sequences, s. 38-39. 
36 http://www.musicstudies.org/first%20issue/FULL/Timbre_Induced_VURMA&ROSS(33-50).pdf  [2007-12-13.] 
37 http://www.mmk.ei.tum.de/persons/ter/top/defpitch.html  [2007-12-12.] 
38 http://www.mmk.ei.tum.de/persons/ter/top/pitch.html  [2007-12-11.] 
39 http://www.mmk.ei.tum.de/persons/ter/top/strikenote.html  [2007-12-12.] 
40 http://www.zainea.com/pitchtimbre.htm  [2007-12-12.] 
41 http://www.mmk.ei.tum.de/persons/ter/top/pshifts.html  [2007-12-12.] 
42 http://www.zainea.com/pitchtimbre.htm  [2007-12-11.] 
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relationer. Alla toner med beteckningen G, t.ex., har samma kroma.43  

 

Tonhöjdsperceptionen är med andra ord inte så enkel som den ofta beskrivs, att den går att dela in 

i en endimensionell skala.44 Då detta är det vanliga i min referenslitteratur, förekommer det ändå i 

texten. Bär då i bakhuvudet att detta är en förenkling. 

 

Nedanstående faktorer kan ha en påverkan på tonhöjden. Indelningen i sinustoner och komplexa 

toner har gjorts för att påverkan blir olika, beroende på hur tonen är sammansatt. Också 

harmoniskt komplexa och inharmoniskt komplexa toner kan det göras generaliseringar emellan, 

men jag har valt att låta bli denna indelning och i stället nämna skillnader där de är gällande. 

Heltäckande källor om hur harmoniskt och inharmoniskt komplexa toner skiljer sig i detta 

avseende har jag heller inte funnit i tillfredställande utsträckning. 

 

Sinustoners tonhöjd  

� Amplitud. Amplituden har en viss inverkan på tonhöjden. Hur den påverkar skiljer sig mellan 

övre och nedre delen av spektret; frekvenser över 3 kHz får en högre tonhöjd vid en hög amplitud 

jämfört med en lägre, frekvenser under 3 kHz får en lägre tonhöjd vid hög amplitud. Omkring 

gränsen vid 3 kHz är skillnaden i tonhöjd inte så stor vid amplitudförändringar, ju längre från 

gränsen desto större skillnad. Amplitudens påverkan på tonhöjden kan enligt uppskattningar göra 

upp till 3-5 % förändring av tonhöjden.45 

 

� Maskering. En delvis maskerad ton kan ändra tonhöjd till följd av maskeringen. Hur mycket 

och på vilket sätt beror på maskeringens karaktär, d.v.s. dess spektrala egenskaper, i vilket 

frekvensområde maskeringen görs, och dess amplitud. En förändring av tonhöjd till följd av 

maskering tilltar eller avtar i relation till maskeringsljudets omfattning. Tendenser till ökad eller 

minskad tonhöjdsförändring i olika delar av spektret är beroende av typen av maskering. En 

maskering i form av ett brus spritt över stora delar av spektret ger en mindre påverkan än en 

maskering koncentrerad till en smalare del av spektret. Generaliserat kan sägas att en maskering 

                                                
43 Signals, Sound, and Sensation, s. 145-148. 
44 http://www.zainea.com/pitchtimbre.htm  [2007-12-12.] 
45 Psychoacoustics, s. 113-118, An introduction to the Psychology of Hearing, s. 205-206, Master Handbook of 
Acoustics, s. 63. 
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som ligger högre än den maskerade tonen ändrar tonhöjden på den berörda tonen nedåt, och 

tvärtom ändrar maskeringen lägre än tonen dess tonhöjd uppåt. Maskeringar kan med vissa 

förutsättningar ge upp till 8 % tonhöjdsförändringar, det vanliga är dock att det rör sig om mindre 

påverkan, upp till 3 %.46 

 

Komplexa toners tonhöjd 

Komplexiteten i deltonernas sammansättning hos en komplex ton ger än fler variabler för 

påverkan på tonhöjd, principen är dock densamma som för sinustoner. Deltonerna kan inbördes 

förändra sina relationer under ett tidsförlopp. En cymbal t.ex., har inte samma tonhöjd genom 

hela avklingningen, vissa frekvenser klingar ut fortare än andra.47  

 

Den komplexa tonen har som regel en tonhöjd som är aningen lägre än vad en sinuston med dess 

grundfrekvens har.48 Samtidigt puttas de upplevda övertonerna upp i tonhöjd.49 Harmoniskt 

komplexa toner under 1 kHz har, ju lägre de blir, desto lägre, tonhöjd jämfört med en sinuston av 

samma frekvens som dess grundfrekvens. Vid 60 Hz skiljer sig hela 3 %, en harmoniskt komplex 

ton på 60 Hz har samma tonhöjd som en sinuston på 58,2 Hz. Över 1 kHz har harmoniskt 

komplexa toner samma tonhöjd som sinustoner. Undantag från denna regel finnes, med vissa 

toner och amplituder.50  

 

� Amplitud. Amplituden spelar en viss roll för den komplexa tonens tonhöjd. Ju starkare, desto 

lägre tonhöjd. Amplitudens påverkan på tonhöjden är större ju lägre tonen är.51 Amplitudens 

påverkan på komplexa toner är dock mindre än vad den är på sinustoner.52  

 

� Klangfärg. Klangfärg har en komplex och inte helt utredd påverkan på tonhöjden. En tumregel 

kan sägas vara att toner med ljus klangfärg (d.v.s. med mycket energi, starka övertoner, i det övre 

registret) upplevs ha en högre tonhöjd än toner med mörk klangfärg (med mycket energi i det 

                                                
46 Psychoacoustics, s. 113-118, http://www.zainea.com/pitchtimbre.htm  [2007-12-12.] 
47 Sound ideas. Music, Machines, and Experience, sid 5. 
48 Signals, Sound, and Sensation, s. 141, http://www.mmk.ei.tum.de/persons/ter/top/pshifts.html  [2007-12-12.] 
49 http://www.stanford.edu/~dattorro/Humans.pdf  [2007-12-12.] 
50 http://www.mmk.ei.tum.de/persons/ter/top/pshifts.html  [2007-12-12.] 
51 Psychoacoustics, s. 119-123. 
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lägre registret),53 och att tonhöjden påverkas mer av klangfärg vid långa intervall.54 Huruvida 

tonhöjd och klangfärg interagerar över huvud taget har forskare tvistat om,55 detta för att olika 

forskningsmetoder har gett olika utfall.56 Utifrån litteraturen verkar övervägande tala för en 

påverkan, särskilt då maskeringens påverkan på tonhöjden vägs in i avgörandet. I bl.a. Influence 

of tonal context and timbral variation on perception of pitch fastslås det att klangfärgen påverkar 

tonhöjdsbestämningen.57 

 

Klangfärgen verkar ofta vara svår att skilja från tonhöjden, och tycks förstärka begynnande 

tendenser i tonhöjdsupplevelsen. Om en ton avviker i tonhöjd upplevs den avvika än mer om 

också klangfärgen avviker. Klart är att övertonerna fungerar som referenspunkter vid 

tonhöjdsbestämning, men hur stor roll de spelar och hur de påverkar ser ut att bero på en rad 

faktorer, varför enstämmigheten i funnen forskning inte alltid är ett faktum. De källor jag hittat i 

ämnet har dock på ett eller annat vis erkänt ett samband mellan klangfärg och tonhöjd, oenigheter 

eller oklarheter verkar mer röra hur detta samband ser ut. En springande punkt är huruvida 

tonhöjdsbestämningen baseras på grundfrekvensen eller förhållandena deltonerna emellan. I en 

undersökning där grundfrekvensen och den första övertonen plockats bort, har en komplex ton 

med en grundfrekvens på 220 Hz en tonhöjd motsvarande 215 Hz. Samma ton har med 

grundfrekvens och första överton närvarande en tonhöjd motsvarande 218 Hz.58 Detta talar för att 

grundfrekvensen har en större betydelse för tonhöjdsbestämningen än vad övertonerna har, 

alternativt har grundfrekvens och övertoner olika funktion gällande tonhöjdsbestämning.  

 

Då grundfrekvens och övertoner, i en annan undersökning, flyttades i frekvens åt motsatta håll 

uppkom en konflikt som innebar att tonhöjden, när förändringen var mindre än 4 %, bestämdes i 

enlighet med övertonernas placering. När förändringen var större än 4 % bestämdes tonhöjden 

                                                                                                                                                        
52 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=329320  [2007-12-04.], 
http://www.mmk.ei.tum.de/persons/ter/top/pshifts.html  [2007-12-12.] 
53 http://www.musicstudies.org/first%20issue/FULL/Timbre_Induced_VURMA&ROSS(33-50).pdf [ 2007-12-13.] 
54 Influence of tonal context and timbral variation on perception of pitch. 
55 En del i det konflikten kan röra vilken definition av klangfärg som använts, om den avser det spektrala innehållet 
ensamt, eller tidsrelaterade egenskaper som ansats och avklingning, och vilken del som ändrats i undersökningarna 
åsikterna grundats på. 
56 Warrier & Zatorre såg tendensen att undersökningar vilka presenterade toner i frånvaro av andra toner brukade ge 
resultat som pekade på interaktion mellan klangfärg och tonhöjd, samt det motsatta, toner presenterade i en 
musikalisk kontext gav resultat som bestred samverkan mellan klangfärg och tonhöjd. 
57 Influence of tonal context and timbral variation on perception of pitch.  
58 http://www.stanford.edu/~dattorro/Humans.pdf [2007-12-12.] 
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utifrån grundfrekvensen. Tonhöjden tolkas mer utifrån klangfärg vid små avvikelser i 

grundfrekvensen, och tolkas mer utifrån grundfrekvensen då den avviker mer.59 Vid en starkare 

grundfrekvens har klangfärgen mindre påverkan på tonhöjden. En undersökning från 1994 tyder 

på att icke-musikers tonhöjdsperception påverkas mer av klangfärgen än vad musikers gör.60 

Varför har inte närmare undersökts.  

 

Klangfärg och tonhöjd har funktioner ifråga om perception som påminner mycket om varandra. 

Klangfärg innefattar dock fler tidsberoende element än vad tonhöjd gör. Exempelvis räknas 

ansats, duration och avklingning,61 i sammanhanget spektrum, till de faktorer som påverkar 

klangfärgen. Klangfärgen beror främst på den spektrala profilen, vilken återgiven kan reduceras 

till den sammanlagda styrkan inom varje kritisk bandbredd utan att ge en större hörbar skillnad. 

Fasrelationerna deltonerna emellan påverkar också klangfärgen.62 Särskilda kombinationer av 

övertoner, de udda, skapar dissonanta toner, vilka kan beskrivas som vassa.63 Det finns många 

udda övertoner hos t.ex. ett skrik eller en hårt anslagen trumma. Detta gör att styrkan på skriket 

hörs, även då ljudstyrkan på den sänks. De jämna övertonerna64 skapar en snällare ton.65  

 

� Kontext. Den musikaliska kontexten har visat sig göra mycket för uppskattningen av tonhöjd. 

Ju fler toner tonen sätts in i och kan relatera till, desto lättare att korrekt uppskatta avvikelser i 

tonhöjden på densamma. Lyssnaren använder den musikaliska kontexten för jämförelser, och då 

det västerländska tonsystemets intervall är proportionerliga underlättar det med referenstoner för 

tonhöjdsbestämning. Bara den med absolut gehör avgör en lösryckt tons renhet. Klangfärgens 

påverkan på tonhöjden ser t.ex. ut att vara icke-existerande i undersökningar där enskilda 

signaler, med ett antal sekunder mellan varje, använts. Utfallet här blir påverkat av den långa 

tystnaden mellan varje signal, då människan har ett kort tonhöjdsminne.66 

 

� Maskering. Maskering ger oftast en tonhöjdsförändring bort från maskeringen, d.v.s. om 

                                                
59 Detta enligt Singh & Hirsh 1992, refereras till i Influence of tonal context and timbral variation on perception of 
pitch. 
60 Enligt Pitt 1994, refereras till i Influence of tonal context and timbral variation on perception of pitch. 
61 d.v.s. den dynamiska profilen. 
62 http://www.zainea.com/pitchtimbre.htm [2007-12-12.], http://en.wikipedia.org/wiki/Tone_color [2007-12-09.] 
63 The Art of mixing, s. 101. 
64 motsatsen till udda 
65 Vidare musikens ljudlära sid 80-86. 
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maskeringen har en lägre tonhöjd än vad det maskerade ljudet har, tenderar den senare flytta sig 

uppåt i tonhöjd.67 Tonhöjdsförändringar till följd av maskering är mindre på komplexa toner än 

på sinustoner.68 Fasrelationerna deltonerna emellan har också betydelse för tonhöjden.69 

 

� Vibrato. Vid vibrato tolkas tonhöjden likt en motsvarande komplex ton vars grundfrekvens 

ligger på vibratots grundfrekvensers medelsnitt. Detta gäller för ett vibrato med mellan fem och 

åtta variationer per sekund, vilket är det normala sångvibratot. Är vibratot långsammare upplevs 

en varierande, obestämd tonhöjd.70 Inte bara vid ett uttalat vibrato förändras tonens spektrala 

innehåll över tid, och upplevelsen av den därigenom.  

 

7.2. Tonstyrka 
Tonstyrkan handlar om hur tydligt tonhöjden hörs. Faktorer som påverkar tonstyrkan listas 

nedan. 

 

� Duration. Tonens duration har betydelse för huruvida det överhuvudtaget blir en 

tonhöjdsupplevelse. Det kan behövas upp till 60 ms av en signal, i de lägsta frekvenserna, för att 

tonhöjden ska uppfattas. Tonstyrkan avtar, ju kortare tonen är.71 Är tonen för kort upplevs ingen 

tonhöjd, då förnimmes något mer liknande brus. Också ljudstyrkan påverkas liknande. Vid 

mycket korta toner, under ca 100 ms, avtar ljudstyrkan ju kortare tonen är.72 Längden som krävs 

för att tonhöjden ska uppfattas beror på frekvens. Mellanregistret inte lika krävande som bas- och 

diskantregistret, d.v.s. behöver inte lika lång ton. Toner upplevs också som starkare i 

mellanregistret än i bas- och diskantregistret.73 Längden som krävs för att en tonhöjd ska 

uppfattas beror också på attackens karaktär och dess klangfärg. Komplexa toner med många 

                                                                                                                                                        
66 http://www.zlab.mcgill.ca/docs/Warrier_and_Zatorre_2002.pdf  [2007-12-19.] 
67 http://www.mmk.ei.tum.de/persons/ter/ref/AllansonSchenkel1965a.html [2007-12-12.] 
68 http://www.mmk.ei.tum.de/persons/ter/top/pshifts.html [2007-12-12.] 
69 http://www.stanford.edu/~dattorro/Humans.pdf [2007-12-12.] 
70 Musikens Ljudlära, s. 60-61. 
71 Psychoacoustics, s. 135-148. 
72 Ibid., s. 216-219, 457. Enligt The Art of Recording, sid 31, är det tvärtom, kortare signaler skulle upplevas starkare. 
Jag avfärdar detta som ett tryckfel, då det till Psychoacoustics finns ljudande exempel på detta, vilket tydligt 
illustrerar fenomenet. 
73 Psychoacoustics, s. 135-148, http://www.zainea.com/pitchtimbre.htm  [2007-12-12.] 
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harmoniska övertoner, och toner med kort attacktid, etablerar en tonhöjd snabbast.74  

 

� Maskering. När en ton maskeras ändras inte bara tonhöjden på den, den får också en svagare 

ton ju starkare maskeringsljudet är.  

 

� Spektrum. Ju fler deltoner, desto svagare tonhöjd. Brusband får starkare ton, ju smalare 

bandbredd.  

 

� Grundfrekvens.  Tonstyrkan ökar, ju högre amplitud grundfrekvensen har.75 

 

8. Resultat: Teknik 
Detta kapitel syftar till att ge uppsatsen en klar uppställning att följa, läsaren ska kunna följa 

resultatet hela vägen fram till diskussionen. På detta vis kan läsaren enkelt se vilka faktorer jag 

väger in i min diskussion. Kapitlet syftar på intet vis till att undersöka eller beskriva tekniken på 

detaljnivå, därför har det en kortfattad text, inte lika ingående som föregående. Nedan presenteras 

de basala mixningsverktygen med deras fysiska påverkan på ljudet. 

 

� Volymreglage. Reglerar amplituden. 

 

� Equaliser. Reglerar amplituden på valda delar av spektret. 

 

� Exciter. Lägger till övertoner.76 

 

� Delay. Tätt placerade ekon av direktljudet. Uppsatsen behandlar det korta delayet, på tiotalet 

millisekunder. 

 

� Reverb. Ger en i efterhand pålagd efterklang, många reflektioner av direktljudet adderas kort 

inpå detsamma. Reflektionerna kan placeras olika ifråga om tid, kvantitet, styrka och spektrum.  

                                                
74 The art of Recording, s. 30, 31. För vidareläsning om tonhöjd hos korta toner, se Signals, Sound and Sensation s. 
318-320. 
75 Ibid., s. 135-148, 453. 
76 Sound Reinforcement Handbook, s. 279. 
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� Dynamiska processorer. Innefattar kompressorer, limiters, expanders och noise gates. Reglerar 

de dynamiska förhållandena. Kan jämna ut amplitudskillnader mellan deltonerna, av hela eller 

valda delar av spektret, eller förstora dessa skillnader, efter en vald amplitudtröskel. Attacktid, för 

hur fort den börjar jobba vid överskriden tröskel, och release, för hur fort den slutar jobba, är 

reglerbara variabler i tidsledet. Dynamiken i frekvensinnehållet, såväl som dynamiken i ett 

amplitudförlopp över tid, går således att reglera med dessa processorer.77 

 

9. Diskussion  

9.1. Delfråga 1. Vad är det för faktorer som påverkar tyngdupplevelsen? 

Perception: Tyngd 

I litteraturen jag tagit del av har tyngd, eller ljudets placering i vertikalt led, uteslutande förklarats 

liktydigt med perception av tonhöjd. Jag har inte någonstans funnit exempel på andra egenskaper 

hos ljud, vilka beskrivs som vertikalt placerande eller tyngdgivande.78 Det korta svaret på den 

första delfrågan är med andra ord tonhöjd. Denna syn på tonhöjdens funktion i 

perceptionssammanhang verkar någorlunda spridd, och styrks också av påståendet att delay som 

effekt har en vertikalt placerande funktion. Att det styrks menar jag beror på att delay påverkar 

klangfärgen, som i sin tur påverkar tonhöjden.   

 

Perception: Betoning  

Långa starka toner med hög tonhöjd har egenskaper som bäddar för betoning. Jag förstår 

betoning mer som en egenskap av kraft än av djup eller tyngd, samt närmre besläktad med 

tonstyrka än tonhöjd. Hursomhelst är mer �iöronfallande� toner viktiga att vara införstådd med, 

just då rörelse handlar om balans och relationer. Analys av tyngd och rörelse i det vertikala ledet 

underlättar förutseende och påverkan av den. Projiceringen av betoning på ställen där den �ska 

vara� är ett perceptionsfenomen, vilket kan behöva tas hänsyn till eller åtminstone för sig själv 

medvetandegöras, liksom övrig förväntan på musiken. Jag vill också lägga fram betoning som 

aktuellt i sammanhanget sammansmältning � klyvning, se följande avsnitt. Anmärkningsvärt är 

likheterna mellan beskrivningen av tonstyrka och betoning, kanske bör tonstyrkan tas i beaktande 

                                                
77 Modern Recording Techniques, s. 366-403. 
78 borträknat klangfärg, eftersom den påverkar tonhöjdsbestämningen räknar jag inte denna. 
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och mer medvetet hanteras i situationer då denna skiljer centrala delar av ljudbilden åt, som 

exempelvis då de två nyckelinstrumenten har helt olika klang och tonstyrka.  

 

Perception: Klyvning och sammansmältning 

Klyvning och sammansmältning verkar vara fenomen ingjutna i musikens väsen, vilka kan 

framkallas av i princip vilka delar av musiken som helst.  Exempel på delar som kan främja och 

motverka sammansmältning är avstånd i tonhöjd (avseende kroma såväl som linjär frekvenshöjd), 

tempo, tonlängd, klangfärg, styrka, pauser, mikropauser och förväntningar på tonföljd. Det 

sistnämnda, den kulturellt betingade förväntan på musiken, lär prägla lyssnandet i alla avseenden, 

inte bara vad gäller tonföljd. Förväntan på dynamik t.ex., misstänker jag att de flesta håller med 

om är kulturellt betingat. Klyvning och sammansmältning är från min ingångsvinkel inte bara 

intressant ur aspekten tonhöjd, utan även ur de andra aspekterna. Dels för att de kan påverkas då 

tonhöjden ska regleras under mixning, dels för att de spelar en väsentlig roll i rörelseupplevelsen, 

vilken jag vill hålla närvarande i diskussionen. Inte bara en stillbild av ljudet ska diskuteras, utan 

också förändringen över tid. Påverkas t.ex. längden på en ton, påverkas också tonstyrkan. Tonen 

hörs mer och tar större plats, om den blir längre. Att jag har varit inne och petat så mycket i 

detaljer av tonhöjdens påverkan, en procent hit och dit, handlar också om just detta; i relation till 

resten av mixen, hur påverkas det då? Där ser jag klyvning och sammansmältning som 

effektivare banor att tänka i, än millisekunder. Med klyvning och sammansmältning i 

medvetande blir det tydligare hur det går att arbeta med tonlängder och pauser, liksom med 

tonhöjd och klangfärg, för att forma rörelsen i vertikalt led, påverka tyngden under ett 

tidsförlopp.                                                                                  

 

9.2. Delfråga 2. Vad påverkar de faktorer som ger upphov till tyngdupplevelsen?  

 Psykoakustik: Tonhöjd 

Tonhöjd påverkas, förutom av direkt reglering, främst av amplitud, maskering och klangfärg. 

Sinustoner påverkas genomgående mer än vad komplexa toner gör. Maskering är det fenomen 

som känns mest aktuellt i sammanhanget mixning, då fallet ofta är att många källor trängs om 

samma tid. Ofta förekommer också ett antal spår med liknande frekvensinnehåll under samma 

tidsperiod, när samma ljudkälla samtidigt spelats in med flera, olika placerade, mikrofoner. Detta 

kan orsaka fasutsläckningar, som också de kan påverka tonhöjden. En noga avvägd equalisering, 
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alternativt en förskjutning av ett eller flera spår några millisekunder i tiden, kan vara verktyget att 

påverka detta åt det håll en vill.  

 

Klangfärgen kan påverkas av spårens inbördes fasförhållanden, av maskering och av processorer. 

Svårigheterna med att hitta en enstämmig forskning om klangfärgens påverkan på tonhöjden lär 

till en del handla om att klangfärg ofta tilldelas i princip alla egenskaper som inte platsar någon 

annanstans, det blir därför svårt att behandla den som en enskild egenskap. Att klangfärgen på 

något vis påverkar tonhöjden verkar stå klart, men framför allt spelar den roll för tonstyrkan, och 

för den sammansmältande eller klyvande effekten. Kanske ligger en del av oenigheten kring 

tonhöjd kontra klangfärg i tolkningen, tolkningen som ifråga om tonhöjd brukar fokusera mycket 

på grundfrekvensen och ge mindre uppmärksamhet åt övertonernas placering och relationer i 

styrka. Därför kan tolkningen ge utfall med många förbehåll. Riktigare kan då vara att inkludera 

de inverkande faktorerna redan i tolkningsmodellen. 

 

Hörseln verkar anstränga sig för att allt ska vara hörbart, och placerar ut de dominerande 

spektrumdelarna i skilda kritiska band. Tonhöjdsförändringar orsakade av maskeringsljud och 

tonhöjdsförändringar orsakade av harmoniska övertoner illustrerar detta. I den komplexa tonen 

upplevs att grundfrekvensen puttas ner i tonhöjd och övertonerna puttas upp. Vid maskering av 

en främmande källa upplevs tonen puttas bort från maskeringen.  

 

Intressant är hur tonhöjdsförändringar till följd av klanghöjdsavvikelser upplevs starkare av icke-

musiker än av musiker. Hur mycket är perceptionen av musik betingad av inlärning? Rimligen är 

alla, musiker som icke-musiker, starkt formade av de personliga erfarenheterna av musik. Detta 

innebär direkt olika upplevelser folk emellan, redan vid den rent psykoakustiska perceptionen. 

Olika fysiska förutsättningar hos folk förstärker självklart denna tendens; fysiska förutsättningar 

berörande hörselorganen, liksom kroppens resonanta förutsättningar. Fler exempel finns 

säkerligen. Hur långt kan perceptionen formas av yttre påverkan, och i vilka avseenden? Hur stor 

skillnad gör de fysiska förutsättningarna hos lyssnaren? 

 

Som nämndes i resultatdelen har en undersökning där grundfrekvens och första överton plockats 

bort visat på en sänkt tonhöjd. Eftersom detta med equalisering görs tämligen ofta, såg jag det 
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angeläget att diskutera. Huruvida tendensen är en lägre tonhöjd hos alla komplexa toner med 

bortplockad grundfrekvens har jag inte funnit någon forskning på. Intressant vore också då att, 

om så vore fallet, få veta huruvida tendensen är proportionerlig över hela spektret. Troligt vore i 

så fall att tendensen på något vis skulle förhålla sig till hörselns känslighet i mellanregistret, och 

att tonhöjdsförändringen därför inte är lika tydlig där. Tonhöjdsförändringar orsakade av andra 

faktorer har ofta avtagit kring mellanregistret, och tilltagit i relation till avståndet från 

mellanregistret. Kanske idé att förlita sig på mellanregistret i första hand vid jämförelser, då det 

verkar orubbligt i sin stabilitet, åtminstone vad gäller påverkan på tonhöjd.   

 

För att jämföra principen om klangfärgens påverkan med effekten av den bortplockade 

grundfrekvensen; tumregeln att ljus klangfärg ger en högre tonhöjd och vice versa, verkar tala 

mot detta att tonen med bortplockad grundfrekvens får en lägre tonhöjd. Skulle teorin stämma 

borde denna ton ha fått en högre tonhöjd, menar jag. Det, tillsammans med det faktum att det 

bara är ett lösryckt experiment som visar på denna tonhöjdssänkning, tyder på att detta utfall är 

tvivelaktigt att lyfta fram som allmängiltig fakta. �The missing fundamental� brukar framhållas 

som ett användbart fenomen just för att det inte ger någon uttalad påverkan på tonhöjden. Jag har 

inte velat gallra ut detta helt från texten, därför att det, om det skulle stämma, skulle vara 

högaktuellt i uppsatsen. Jag har heller inga belägg för, eller tror på, att det inte gör någon som 

helst skillnad att plocka bort de lägsta deltonerna. Hur det påverkar är den obesvarade frågan, 

vilken återstår att lyssna sig fram till svaret på. 

 

Framställningen av tonhöjdens väsen skiljer sig åt mellan olika forskare och författare. Den 

endimensionella skalan, från låg till hög, används ofta för att förenklat inordna en 

tonhöjdsupplevelse i ett system. Diskuteras däremot tonhöjdsrelaterade frågor närmre har många 

någon form av modell för att föra in fler aspekter i beskrivningen av tonhöjd. Distinktionen 

mellan tonhöjd och klangfärg hålls inte alltid för självklar. De som beskriver tonhöjd hos 

komplexa toner som bestående av flera tonhöjder, med en eller flera mer framträdande tonhöjder, 

vidareutvecklar inte detta resonemang i diskussioner om tonhöjdsperception, utan diskuterar då i 

termer av en tonhöjd, så som normen. Någonstans måste generaliseringar göras, och just där 

kanske gränsen går för att tendenser ska kunna skiljas från avvikande detaljer. Jag själv har också 

dragit den gränsen till var jag förenklar, och har sett som mål att närma mig en förståelse för 
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tendenser, snarare än att hitta en formel för exakta beräkningar. Jag har på något håll stött på en 

tredje dimension i tolkning av tonhöjd, utöver de två jag presenterar i uppsatsen (frekvenshöjd 

och kroma). Själv gjorde jag min avgränsning där, då jag inte fullt förstod denna tredje 

dimension, och inte hittade så mycket skrivet om den. Det verkar som att både den teoretiska 

synen på tonhöjd, och den faktiska upplevelsen av den, skiljer sig åt folk emellan. Kanske följs 

dessa åt, olika upplevelser ger olika teoretisk syn på saken. Kan det också vara därför som 

språkbruket skiljer sig så friskt på detta område? 

 

Psykoakustik: Tonstyrka 

Tonstyrkan är lika viktig att ta hänsyn till som tonhöjden, eftersom den handlar om hur tonen går 

fram. För klyvning och sammansmältning kan tonstyrkan vara aktuell, liksom för separeringen 

och dess motsats. Spelas olika toner samtidigt lär en hög tonstyrka ge en separerande effekt, 

liksom tonerna lär smälta samman mer med en låg tonstyrka hos inblandade toner. Upp till 60 ms 

kan behövas för etablering av en tydlig tonhöjd, vilket är en ganska kort tid i sammanhanget 

musik och mixning, men det kan ändå vara beaktansvärt i enstaka situationer.  

 

Tonstyrkan påverkas i första hand av tonens spektrum, huruvida den blir maskerad eller ej, och 

dess attack och duration. Idealt för en hög tonstyrka är kort attack och lång duration, få och 

harmoniska deltoner, utan maskerande störljud. En hög amplitud bidrar också. 

 

Maskeringar och klangfärg har en tydlig effekt också på tonstyrkan, och till skillnad från fallet 

tonhöjd anges det här tydligt vilka deltoner som bär vilken funktion. Harmoniska övertoner har 

en frambärande effekt och jämna övertoner ger tonen en snäll karaktär. Grundfrekvensen nämns 

tyvärr inte alls i de texter jag gått igenom.  

 

9.3. Delfråga 3. Med vilka medel kan jag i mixningsarbetet påverka de faktorer 

som ger upphov till tyngdupplevelsen?   
Teknik: Volymreglage 

Amplitudens påverkan på tonhöjden är så pass liten vid den dynamik som i musik är aktuell, att 

den kan anses negligerbar. I undersökningarna refererande till ämnet avses amplitudskillnader på 

30 dB, på det ställe skillnaden nämnts i siffror, varför jag tänker att denna variabel i så fall spelar 
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mer roll i fallet att en hel låt spelas mycket starkare. Om så är fallet blir spännvidden i tonhöjd 

mellan bas och diskant lite tänjd, jämfört med den svagare återgivningen. Kanske kan detta spela 

in i den någorlunda gängse uppfattningen att stark musik låter �bättre�. 

 

Teknik: Equaliser 

Equalisern kan påverka frekvensinnehållet mycket, därför också tonhöjden och den dynamiska 

profilen. En attack kan t.ex. förstärkas av en anpassad equalisering, liksom avklingningens 

styrkeförlopp och frekvensinnehåll kan påverkas. Angående klyvning och sammansmältning går 

faktiskt alla variabler att påverka, i någon utsträckning, med equalisern: klangfärg, därmed också 

formanterna och i andra ledet tonhöjd, tonlängd (till en liten del, om deltonerna klingar av olika), 

mikropauser och ljudstyrka (equaliseringen kan bryta upp ljudstyrkeförlopp).  Främst påverkar 

equalisern de spektrumrelaterade egenskaperna, hur equaliseringen förhåller sig till formanterna 

har nog den mest kritiska påverkan ur synpunkten klyvning � sammansmältning.  

 

Hur tonhöjden påverkas av att tonens grundfrekvens plockas bort har inte blivit klarlagt genom 

dessa studier. Kanske är den enstaka undersökning som tyder på en tonhöjdspåverkan något jag 

hakat upp mig på ogrundat. Några klara regler för tonhöjdsperceptionen, som gäller oberoende, 

har jag inte funnit; alla tendenser har varit relativa, beroende av mer än en variabel. Klart står 

dock att alla deltonerna spelar in för tonhöjdsbestämningen, men i olika grad. 

 

För minimering, eller allmän hantering, av maskering är equalisern ett effektivt verktyg. 

Maskering påverkar tyngden och rörelsen i ljudet mycket mer än bara genom att påverka 

tonhöjden. Den påverkar både klangfärg, tonstyrka och ljudstyrka och innebär att hela eller delar 

av tonens spektra inte hörs, hela tiden eller korta stunder. Instrument som spelar olika och 

maskerar varandra kan förändra vad som hörs av den andras spel, delar av fraser kan falla bort. 

Det kan ibland förstöra mer om något faller bort bitvis, än om det faller bort helt. Bruket av 

equaliser kan också orsaka maskeringar som inte fanns där innan, och på det viset orsaka 

tonhöjdsförändringar. Spår med ljud från samma källa, men inspelade med mikrofoner placerade 

på olika ställen, ger inte den typen av påverkan, men frekvensbortfallen kan, förutom att ändra på 

klangupplevelsen, påverka attack och avklingning. En komplex påverkan på den dynamiska 
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profilen kan uppkomma särskilt i de toner där deltonerna inte tilltar och avtar i proportion till 

varandra. 

 

När vi höjer eller sänker frekvensområden med en equaliser ändrar vi också klangfärgen. Detta 

att klangfärgen påverkar tonhöjden måste vara syftningen när de i böckerna anger equaliser som 

det främsta verktyget med vilket det går att påverka vertikalt. Dessvärre reddes ganska lite ut om 

klangfärgens påverkan på tonhöjden, mer än att den fanns. Ju starkare grundfrekvens, desto 

mindre påverkan har klangfärgen på tonhöjden. Plockas grundfrekvensen bort läggs 

bestämningen av tonhöjd över på övertonerna ensamma, vilket borde betyda att de harmoniska 

deltonerna blir än färre, och de inharmoniska kan bli proportionerligt fler. De kan också bli färre, 

beroende på hur signalen ser ut och var equalisern skär.   

 

Teknik: Exciter 

Eftersom excitern påverkar klangfärgen gäller detsamma här som tidigare, allt är inte utrett om 

dess påverkan på tonhöjden. Den kan påverka, den enkla tumregeln heter ljus klangfärg � hög 

tonhöjd� bortom tumregeln ligger dess effekter fortfarande i ett dunkel. Vad gäller formanter 

kan excitern förstärka eller dämpa dessa. Uteblir formanten kan excitern, inom sina 

begränsningar, med automatisering eller klipp och klistra, lägga till några väl valda deltoner. 

 

Med excitern kan framför allt tonstyrkan påverkas, som med inget annat verktyg. Det excitern 

kan, men inte equalisern, är att förändra frekvensinnehållet som sådant, genom att lägga till 

övertoner som inte redan finns närvarande. Beroende på vilken grundfrekvens de utgår från, och 

vilken övertonssammansättning som valts, ger de olika effekt. Harmoniska övertoner ger tonen 

styrka att höras, inharmoniska ger en låg tonstyrka. Udda övertoner ger elak eller tuff klangfärg, 

och jämna ger snäll klangfärg.           

 

Teknik: Delay79  

Delay påverkar i första hand med fasförskjutningar, varför klangfärg, och tonhöjd i viss mån, 

påverkas. Eftersom delayet i princip är ekon av grundljudet påverkas också den dynamiska 

profilen, men med så korta förskjutningar att det mest är klangfärgen som påverkas. Men delayet 

                                                
79 Det jag diskuterar i följande kapitel rör korta delay � vi pratar millisekunder. 
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kan också med sin påverkan på klangen påverka attack och avklingning, genom förstärkning av 

vissa frekvenser och utsläckning av andra. De frekvenser som redan är starka i grundljudet borde 

också vara de som går att påverka mest med delayet.  

 

Att delayet, jämte equalisern, i böckerna pekas ut som verktyget för placering i vertikalt led, 

måste bero på dess påverkan på klangfärgen. Med en sådan tilltro till equaliser och delay, vilka 

har en tämligen liten påverkan på tonhöjden, som verktyg för detta ändamål tycker jag det verkar 

som att klangfärgen till viss del i berörda böcker räknas som en tyngdgivande egenskap.  

 

Delayet påverkar också tonstyrkan, eftersom deltonernas relationer förändras. Eftersom 

grundfrekvensen, och dess multiplar, har nyckelrollen för hur bra tonen går fram, är det 

fasförhållandena80 hos just dessa som avgör tonstyrkan mest.   

 

Teknik: Reverb 

Reverbet kan påverka klangfärg och dynamisk profil, ett vanligt exempel på det senare är en mer 

utdragen avklingning. Eftersom en enkel equaliser ofta finns på reverbet kan valda delar av 

spektret, d.v.s. frekvensomfånget på själva efterklangen, väljas. Jag kan gå in på fler detaljer med 

vilka reverbet kan påverka tonhöjden aningens aning, men skippar det då detta inte är reverbets 

mesta förtjänst. Det är främst i de tidsrelaterade aspekterna reverbet fyller sin funktion, 

åtminstone i denna diskussion. För övergången mellan två på varandra följande källor är den 

enkel att påverka för att binda samman eller skilja källorna, både i fråga om frekvensinnehåll 

såväl som de båda sammanlagdas ljudstyrkeförlopp.  

 

Teknik: Dynamiska processorer 

Jag tar diskussionen om de dynamiska processorerna på ett bräde, då de bygger på samma 

principer, för att slippa alltför många upprepningar. Principen för de alla är att de påverkar 

dynamiken på hela, eller valda delar av, spektret. De jämnar ut skillnader eller tonar ner det som 

redan är svagt.  Detta innebär påverkan på klangfärg, och i förlängningen också tonhöjd, 

tonstyrka och dynamisk profil.  

 

                                                
80 mellan grundljudet och upprepningen kort därpå 
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Med en kompressor eller limiter påverkas främst de starkaste deltonernas relationer i styrka. 

Detta kan betyda att den starkaste frekvensen, vilken ofta, så även i detta exempel, är 

grundfrekvensen, dämpas. De näst starkaste deltonerna får därmed samma styrka som 

grundfrekvensen. Är dessa deltoner inharmoniska kommer tonstyrkan att sänkas.  

 

Grundfrekvensen blir i exemplet ovan relativt svagare, övertonerna blir starkare och spelar därför 

en större roll för tonhöjdsbestämningen. Detta innebär att inharmoniska övertoner som blir 

starkare till följd av komprimering kan påverka tonhöjden åt endera håll.81  

 

Deltonernas blotta förekomst sänker tonhöjden på tonen, jämfört med en ensamt presenterad 

grundfrekvens i form av en sinuston.  Komprimering kan av detta skäl sänka tonhöjden. Eftersom 

relationerna deltonerna emellan förändras ändras också klangfärgen, och kanske också 

formanterna. Med en kompressor går det även att påverka den dynamiska profilen på tonen, hur 

tonen byggs upp och klingar av, och till viss del hur lång den är.   

 

Då processorerna kan påverka frekvensinnehåll och -omfång kan deras påverkan ge upphov till, 

eller mildra, maskering. Ofta används limiters och kompressorer för att påverka tonstyrkan, för 

att få en ton att ta sin plats, utan att ta onödigt utrymme. Eftersom duration och attack också 

påverkar tonstyrkan bör, då en hög tonstyrka önskas, dessa ställas in för att ge en kort attacktid 

och en lång duration.   

 

9.4. Undersökningens svagheter och styrkor 
Metoden som sådan ger alltid en viss påverkan på resultatet. I metoden jag använt mig av har 

inga förebyggande åtgärder mot detta vidtagits, tanken var först att jag också skulle använda två 

typer av analyser av ljudande material, men jag övergav den planen till förmån för 

litteratursammanställningen. Ämnet flöt ut mer än jag beräknat, och jag ville göra eftersökningar 

så omfattande som möjligt. Jag hade redan svårt att täcka in intresseområdet, och med fler 

metoder riskerade jag splittra upp det än mer. Att frågorna bygger på varandras svar och delar in 

undersökningen i flera steg ger fler möjliga fel, och felaktigheter i kedjan kan bryta den direkta 

länken mellan känsla och handling. 

                                                
81 Upp eller ner i tonhöjd, beroende på övertonernas relation till grundfrekvensen och dess multiplar. 
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Valet av källor har ibland varit svårt, särskilt till den första delen av undersökningen, då det var 

svårt att hitta någonting alls som berörde upplevelsen jag själv sökte ord på. David Gibsons 

visuella modell för strukturering av ljudbilden har svagheter på andra områden än mitt berörda, 

t.ex. förenklar han förklaringarna till närhetsupplevelsen. Vissa orsaker utelämnas där helt, som 

diskantinnehållet. Detta gör mig kritisk till textens fullständighet även angående upplevelsen av 

tyngd. Om så är fallet innebär detta att hela uppsatsen vilar på en förenkling. Eftersom jag letat 

utan att finna andra källor om ämnet, får det så vara. Att förenklingar och generaliseringar är 

gjorda i andra delar av uppsatsen är redan klargjort, utan dem � ingen text.  

 

Att jag förlitat mig på några källor är en brist, då det kan förekomma tryckfel eller oklarheter. Det 

ökar också risken för missuppfattningar, från min sida. Jag har dock gjort mitt bästa för att hitta 

och jämföra så många som möjligt. När jag gjort en sammanställning innebär denna i viss mån 

tolkning, eftersom jag ställer samman fakta tagna ur sitt sammanhang i ett nytt sammanhang.82 

Det har inte alltid funnits underlag nog för att säkert avgöra om detta gjort någon skillnad. Jag har 

ibland haft svårigheter med att hitta svar på exakt det jag sökt svar på, och att avgöra huruvida 

något verkligen ger svar på min ställda fråga, eller om något annat närliggande avses i den 

berörda texten. Då jag varit osäker har jag sökt vidare så långt jag kunnat, och uteslutit det 

berörda om jag inte känt mig säker. Det finns dock fortfarande två problem med detta; dels att jag 

utesluter något som kunde ha varit väsentligt för undersökningen, dels att hopblandningar och 

missuppfattningar som jag själv inte uppfattar säkert också förekommer.  

 

Avgränsningarna jag gjort har varit stora; ljudets rörelse var det jag från början ville undersöka 

och den består av mycket mer än det jag tagit upp. Trots det har ämnet blivit för brett, eller så har 

jag inte använt den rätta taktiken för att gå in på djupet av det jag velat undersöka. Jag har haft 

svårt att hitta metoden som leder direkt in till kärnan av det jag vill åt. 

 

 

 

                                                
82 även om sammanställningen inte innebär ett radikalt byte av kontext, bara att klippa samman flera stycken om 
exakt samma ämne ger ett nytt sammanhang.  
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9.5. Slutsats 
Helhet och kontext ska alltid tas i beaktande vid mixning. Alla delar av ljudet hänger samman, 

och kan inte enskilt påverkas utan att det får konsekvenser för helheten. 

 

1. Vad är det för faktorer som påverkar tyngdupplevelsen?  

Tonhöjd och tonstyrka är avgörande för tyngdupplevelsen, klyvning och sammansmältning berör 

upplevelsen av på varandra följande toner.  

 

Enligt litteraturen grundar sig tyngdupplevelsen på tonhöjden. Delar av undersökningen tyder på 

att klangfärg påverkar något utöver det, dock inte tillräckligt bevisstarkt för att fastslå det.  

 

Vad gäller påverkan på tyngd över tid har jag funnit klyvning � sammansmältning lämpligt att 

tänka i banor av. Sammansmältning av toner i ett förlopp kan främjas av närhet i tonhöjd, och 

klyvning främjas av avstånd i tonhöjd. 

 

2. Vad påverkar de faktorer som ger upphov till tyngdupplevelsen?  

Tonhöjden påverkas, förutom av direkt reglering, av maskering, klangfärg och amplitud. Förutom 

tonhöjd bör också hänsyn tas till tonstyrkan, då den handlar om hur tonen går fram. Tonstyrkan 

beror på klangfärg, amplitud och dynamisk profil. Maskeringar och fasutsläckningar kan påverka 

både tonhöjd och tonstyrka i stor utsträckning, och kan bryta upp det musikaliska förloppet 

märkbart, både spektralt och dynamiskt.  

 

3. Med vilka medel kan jag i mixningsarbetet påverka de faktorer som ger upphov till 

tyngdupplevelsen?  

Med equaliser går tonstyrka, och klangfärg också till viss del, att påverka. Den är också ett 

effektivt verktyg för att hantera maskering. Tonhöjden går också att påverka något, som en 

reaktion på den förändrade klangfärgen, eller för att equaliseringen orsakar maskering.  

 

Excitern kan påverka klangfärg, och i förlängningen tonhöjden en aning. Eftersom övertoner med 

excitern kan väljas ut och läggas till går det att påverka tonstyrkan påtagligt.  
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Delay påverkar också klangfärg primärt, tonhöjd och tonstyrka en smula till följd av detta. 

 

Reverb kan också det påverka klangfärg, därmed tonhöjd och tonstyrka också något lite. Den 

dynamiska profilen kan påverkas relativt mycket av reverbet, särskilt avklingningen.  

 

Dynamiska processorer påverkar den dynamiska profilen, men också klangfärg, därför också 

tonstyrka och tonhöjd. 

 

Egenskaper som påverkar angående klyvning � sammansmältning är avstånd i tonhöjd (i kroma 

eller linjär frekvenshöjd), formanter, tempo, tonlängd, klangfärg, styrka, pauser, mikropauser och 

förväntningar på tonföljd. 

 

En separering av två källor borde, genom att tonstyrkan ökas, kunna åstadkommas utan 

panorering eller förflyttning med equaliser till olika frekvensområden. Detta uppnås genom 

förstärkning av grundfrekvens och de harmoniska övertonerna. Motsatt kan en svag tonstyrka, en 

ton med många och inharmoniska deltoner, gröta samman tonerna.  

 

Att tonhöjdsförändringar orsakade av t.ex. amplitud eller klangfärg skiljer sig mellan olika 

lyssnare påminner en om det subjektiva och individuella i all perception. Det finns inget 

universellt rätt, eller sant. Att den musikaliska kontexten spelar så stor roll som den gör för 

perceptionen i fråga om tonhöjdspåverkan är ännu ett tecken på att ljud och musik ska höras, inte 

kalkyleras om. Påverkan är relativ, med många variabler. Kanske är den närmaste insikt det går 

att komma i denna fråga att se att variabler och påverkan är ett nät omöjligt att förutsäga eller lära 

sig utantill. 
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