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Abstrakt 
Examensarbetet undersöker vilken stereoteknik som uppfattas ge den mest 

verklighetstrogna återgivningen av konstmusik samt om valet av stereoteknik 

påverkas av ljudteknisk eller konstmusikalisk bakgrund. Undersökningen gjordes i 

form av ett lyssningstest där deltagare i tre grupper fick, efter att ha lyssnat till en 

konstmusikalisk ensemble live i en konsertlokal, lyssna till tio olika inspelningar 

av samma stycke vars enda skillnad var vilken stereoteknik som använts vid 

inspelningen. Deltagarna ombads att gradera hur väl inspelningarna speglade 

verkligheten samt rangordna dem efter vilka de ansåg låta bäst oavsett hur trogna 

verkligheten de var. 

Studiens resultat visar på att konstmusikalisk och ljudteknisk bakgrund påverkar 

valet av vilken stereoteknik man föredrar och vilken man tycker låter mest likt den 

verkliga upplevelsen av musiken live. Av resultatet kan man också utläsa att 

personer inte konsekvent anser att de inspelningar som låter mest verklighetstroget 

är den man anser låter bäst. 
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Förord 
En uppsats skriver inte sig själv och detta arbete har inte varit något undantag. Det är heller ingenting du 

skapar själv, på egen hand, utan även om det slutligen är mitt namn som står på omslaget är det många 

som bidragit med sin tid och sitt kunnande för att denna studie skulle vara möjlig att genomföra. 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Toivo Burlin för all hjälp, inspiration, 

motivation och goda råd under hela uppsatsarbetet. 

Naturligtvis också ett stort tack till Henry Gammelgård och barockorkestern vid Musikkonservatoriet 

Falun utan vars medverkan och tålamod denna studie hade varit svår, eller helt omöjlig, att genomföra. 

Tack också till Robert Stein för all praktisk hjälp under denna och många andra inspelningar såväl som 

många givande samtal kring arbetet. 

Slutligen också ett hjärtligt tack till min handledargrupp samt Anders Haglund som kommit med kloka 

ord och kommentarer under arbetets gång och till alla deltagare i mitt lyssningstest som bidrog med 

sin tid och sitt kunnande. 

Tack Lena för dina kommentarer och ditt tålamod! 

Mikael Jorhult 

Falun den 7 januari 2010  
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1. Inledning 
Människans två öron, och därmed stereofoniska hörsel, var livsviktig under stenåldern då den lät oss 

bestämma en faras, ljudkällas, avstånd och placering i förhållande till oss själva. Detta är möjligt 

genom att vår hjärna kan uppfatta små skillnader i ljudstyrka, tid och frekvensinformation och utifrån 

detta dra olika slutsatser om var ljudkällan är placerad. 

”Ljudet från en källa som inte ligger rakt framför en lyssnare når öronen vid något olika tidpunkter 

beroende på skillnaden i ljudvågens väg. Dessutom påverkas ljudets intensitet och klangfärg av att det 

bortre örat ligger i ’ljudskugga’”.1

Hörseln är fortfarande viktig för vår överlevnad för att, precis som på stenåldern, undvika faror i olika 

former men numera kanske inte så ofta vilda djur utan snarare trafik och varningssignaler. En annan 

viktig aspekt av vår hörsel är att den gör det möjligt för människor att kommunicera med röst och tal. 

 

Men hörseln har inte bara rent funktionella användningsområde utan människan började också tidigt 

stimulera hörseln rekreativt genom att skapa och lyssna till musik. Detta användande har med tiden 

ökat och idag stöter vi på ljud och musik i snart alla situationer i vår vardag. 

Med hjälp av två eller fler högtalare kan en ljudtekniker återskapa en del av upplevelsen av att 

instrument befinner sig på olika positioner i vårt hörselfält. De första försöken att spela in ljud med 

flera mikrofoner och återge det med flera högtalare ägde rum i början av 1900-talet men trots att 

stereoupptagning således inte är någonting nytt inom ljudproduktion finns det förvånansvärt lite 

vetenskapligt skrivet om hur vi upplever stereoljud. 

Sedan musik började spelas in i stereo har ljudtekniker använt flera olika tekniker för att kunna återge 

en ensemble. Somliga av dessa används mer frekvent än andra som till exempel AB- och XY-stereo2

Inspelningen av konstmusik är, enligt min erfarenhet, ett område som allt färre ljudtekniker behärskar 

och känner sig bekväma i. Med erfarenhet som musiker inom den konstmusikaliska genren har jag 

personligen stött på ett flertal ljudtekniker, både i live- och inspelningssammanhang, som inte lyckats 

ta upp ljudet från konstmusikensembler på ett, i mina öron, bra sätt. 

 

medan andra inte är särskilt vanligt förekommande, såsom Decca tree och Blumlein. Vanligt idag, 

kanske främst vid inspelningen av populärmusik men även till viss del konstmusikinspelning, är att 

man använder närmikrofoner på samtliga instrument eller per instrumentgrupp för att sedan skapa 

stereobilden vid mixningen. 

                                                      
1 Nationalencyklopedin. Stereofoni · Kort. 
2 Huber & Runstein (1997) s. 118 
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Samtidigt konstaterar Håkan Ekman, i sin C-uppsats, att inspelning av konstmusik skiljer sig från att 

spela in till exempel populärmusik på många sätt eftersom ”lyssnaren oftast har en stark uppfattning 

om hur instrumenten och musiken låter i verkligheten”3. Lyssnarens förväntningar på 

populärmusikens ljud och sound formas efter det ljud som återges på fonogrammet medan lyssnarens 

förväntningar på konstmusikinspelningar är musikens ljud och känsla som när det återges i en 

konsertlokal, live.4

Inspelningen av konstmusik skiljer sig också på den punkten att ljudkällorna, i många fall musiker i en 

orkester eller ensemble, redan är balanserade och panorerade genom deras placering på scenen. Detta 

görs oftast enligt vad som är praxis för den aktuella instrumentsammansättningen men kan i ibland 

specificeras av kompositören genom ett placeringsschema i partituret. 

 

Inspelningen bör alltså göras i en bra lokal och med en teknik som tar upp musiken så bra som möjligt 

och som musiken verkligen låter och upplevs i ett konsertsammanhang. Frågan är vilken stereoteknik5

1.1 Syfte 

 

som återger musiken bäst. 

I min studie avser jag att undersöka hur användandet av olika stereotekniker vid en inspelning 

överensstämmer med en lyssnares upplevelse av musiken live i en konsertlokal. Jag ämnar också 

undersöka om olika musikalisk och ljudteknisk bakgrund påverkar lyssnarens val av stereoteknik. 

Då det idag är vanligt att ljudtekniker sätter upp närmikrofoner på varje instrument eller 

instrumentgrupp kommer jag även att ha med denna teknik i jämförelsen. Även en inspelning i mono 

kommer att användas i lyssningstestet då detta är en vanligt förekommande teknik i många äldre 

konstmusikinspelningar som idag, av en del musiker, anses ha ett idealt sound. 

1.2 Frågeställningar 
Min huvudsakliga frågeställning är: 

Vilken stereoteknik upplevs återge en konstmusikalisk ensemble mest naturtroget? 

Utöver denna undersöker jag också följande frågor: 

Spelar musikalisk utbildning någon roll för vilken stereoteknik en person föredrar? 

Inverkar ljudteknisk bakgrund på valet av föredragen stereoteknik? 

1.3 Forskningsläge 
Det har gjorts flera tidigare studier kring hur olika stereotekniker återger ljud och vilka för- och 

nackdelar dessa tekniker medför vid praktisk användning i olika situationer. 

                                                      
3 Ekman (2004) s. 6 
4 Jecklin (1981) s. 329 
5 Med stereoteknik avses ett val av mikrofoner med viss riktningskaraktäristik och deras placering. 
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I artikeln Comparative Stereophonic Listening Tests från 1972 föreslår Carl Ceoen hur jämförelser 

mellan olika stereotekniker bör genomföras. Detta är ett svar på tidigare studier som genomförts 

genom att jämföra befintliga inspelningar, studier vars resultat Ceoen anser ovetenskapliga och 

tvetydiga. 6

Ceoen har även genomfört ett test efter de riktlinjer han ställt upp och redovisar utöver arbetssättet och 

utrustningen som använts även tekniska mätresultat från undersökningen. Till viss del redovisas även 

deltagarnas bedömning av de olika stereoteknikerna utifrån nio attribut som till exempel ”Liveness”, 

”Intimacy” och ”Dynamic range”. 

 Han presenterar problem och möjliga felkällor i undersökningar av denna typ och även en 

rad åtgärder med vilka man kan undvika de flesta fel. 

7

Samtidigt som Ceoens undersökning har tydliga kopplingar till min egen studie, inte minst i 

utförandet, handlar den om jämförelser mellan de olika stereoteknikernas tekniska kvalité utan någon 

koppling till hur väl de återger det verkliga ljudet av ensemblen. Ceoen redovisar heller inget 

fullständigt resultat från studien utan nöjer sig med att lyfta fram vilken stereoteknik som föredrogs 

mest respektive minst av testdeltagarna samt några få anmärkningar på de övriga teknikerna. 

 Resultatet från studien visar att ORTF-stereo föredras av de flesta 

deltagare medan MS-stereo hamnar lägst på grund av sin avsaknad av närhet. 

Constance A. Potter och W. J. J. Hoge betonar i sin artikel Recording Techniques as a Measure of the 

Quality of Concert Hall Acoustics vikten av efterklang vid inspelning av konstmusik. 8

I lokaler med god akustik menar Potter och Hoge att enkla stereotekniker ger det mest 

verklighetstrogna resultatet.

 De menar att 

rum som konsumenten lyssnar på inspelningar i, till exempel vardagsrummet, är för små för att ge en 

god rumsklang. Därför måste denna i någon form finnas på inspelningen. Detta i motsats till musik 

som spelas upp i en konsertlokal då endast det direkta ljudet krävs eftersom lokalen ger en efterklang. 

9 De menar också att lokaler med akustik som passar för livekonserter i en 

musikstil också lämpar sig för inspelning av samma musik.10

För att återge musiken på ett bra sätt bör man vid inspelningssituationen därför tänka på i vilken miljö 

musiken kommer att återges i och anpassa inspelningstekniken därefter. 

 

De talar också för ett liknande förhållningssätt till inspelningslokalens akustik och menar att 

upptagningen av rummets klang ska anpassas efter hur väl denna lämpar sig för musiken som spelas 

in. I lokaler med god akustik anser Potter och Hoge att man med fördel kan ta upp mycket av lokalens 

rumsklang i inspelning då denna hjälper till att ge lyssnaren samma upplevelse som i konsertlokalen. 

                                                      
6 Ceoen (1972) s. 20 
7 Ibid. s. 26 
8 Potter & Hoge (1979) s. 2 
9 Ibid. s. 7 
10 Ibid. s. 8 



 8 

I lokaler med sämre akustiska förhållanden kan dock rumsklangen bidra till att ensemblen återges på 

mindre troget verkligheten på inspelningen. 11

Håkan Ekman har i sin C-uppsats Mikrofonteknikens inverkan på den musikaliska kommunikationen

 

12

Exempelvis visar undersökningen att ”förhållandet mellan det direkta och reflekterade ljudet påverkar 

också uppfattningen av musikernas samspel” och att ”förhållandet mellan det direkta och reflekterade 

ljudet är även sammankopplat med den uppfattade storleken på ensemblen”. Vidare visar Ekman på att 

”desto mindre intensivt reflekterat ljud, desto mera naturliga kommer man att uppleva 

instrumentljuden”

 

undersökt hur användandet av olika mikrofontekniker påverkar olika musikaliska attribut. Genom en 

analys av korrelationen mellan tekniska och musikaliska attribut visar Ekman på samband mellan 

dessa där ökad, eller minskad, förekomst av ett attribut påverkar upplevelsen av andra attribut. 

Ekmans undersökning baserades på ett lyssningstest där försökspersoner fått lyssna till inspelningar 

gjorda vid samma tillfälle men inspelade med hjälp av olika stereotekniker. 

13

Ekmans analys av resultaten från hans studie visar på att valet av mikrofonteknik, vid inspelning av 

konstmusik, kan vara en avgörande faktor för att kunna återge en konsert med en konstmusikalisk 

ensemble på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. De medverkande musikernas prestation kan 

upplevas mer eller mindre bra med en stereoteknik än en annan. 

. 

Det finns dock, mig veterligen, ingen tidigare forskning kring hur väl olika stereotekniker återger den 

faktiska konsertupplevelsen av konstmusik i en konsertsal.  

                                                      
11 Ibid. s. 6 
12 Ekman (2004) 
13 Ibid. s. 38 
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2. Teori 
För att ge en större inblick i inspelning av konstmusik samt de olika stereotekniker som används idag 

ger detta kapitel en kortfattad överblick av inspelningsteknikens utveckling samt en genomgång av de 

stereotekniker som används i studien. 

2.1 Inspelning av konstmusik 
Inspelning av konstmusik kan uppfattas som enkelt då de flesta inspelningar bygger på endast ett 

stereopar och eventuellt några kompletterande mikrofoner, för att till exempel lyfta fram en eventuell 

solist eller volymsvagt instrument eller ge en något större och tydligare stereobredd. Trots detta ställs 

extra höga krav på inspelningar av konstmusikaliskt material då ”lyssnaren oftast har en stark upp-

fattning om hur instrumenten och musiken låter i verkligheten” och att ”det i efterhand ofta är svårt att 

bearbeta materialet”.14

Inspelningens historia går dryga 130 år tillbaka i tiden då Thomas Alva Edison år 1877, efter Graham 

Bells framgångar med telefonen, uppfann fonografen.

 Till exempel är det svårt att förändra eller förbättra ett enskilt instruments klang 

utan att påverka ljudet från övriga instrument i inspelningen. På samma sätt är det mycket svårt att klippa 

bort och dölja en felspelning i en stämma då man redigerar ljudet från ensemblen som en helhet. 

15

Fonografen fungerade genom att ljudvågorna fångades upp i en tratt, fortplantades ner i ett membran 

med en nål som graverade ett spår på en cylinder. Dessa var inte bara begränsade i vilken ljudkvalité som 

kunde uppnås utan också vilka ljudkällor som kunde spelas in. Då det var de fysiska vibrationerna i 

luften som drev nålen krävdes en stark ljudkälla för att åstadkomma en inspelning av, för mediet, god 

kvalité. Detta gjorde det mycket svårt att spela in symfoniska verk då den dynamiska variationen i det 

ljudande materialet var alltför stor. Man kunde till exempel bli tvungen att ändra storleken och sättningen 

i en ensemble för att kunna kompensera för inspelningslokalen och utrustningens begränsningar. 

 Med hjälp av denna kunde man nu för första 

gången spela in ljud och sedan lyssna på det igen. Detta, som idag tas för självklart, var då ett enormt 

tekniskt framsteg. 

16

Förutom i dynamiken var fonografen också begränsad av det faktum att det var väldigt svårt att 

framställa kopior. Istället var alla cylindrar unika original utom vid få tillfällen då ljud spelades in med 

flera maskiner vid samma tillfälle eller kopierades i små upplagor med hjälp av en så kallad 

pantograf

 

17

Allt eftersom industrin kring ljudupptagningar växte blev behovet av ett medium som lättare kunde 

reproduceras och mångfaldigas större och resulterade i att den `tysklandsfödde amerikanen och 

 men metoderna var båda dyra och tidskrävande. 

                                                      
14 Ekman (2004) s. 6 
15 Chanan (1995) s. 1 
16 Philip (2004) s. 27-28 
17 Chanan (1995) s. 5 
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uppfinnaren Emile Berliner tog fram en teknik och utrustning som använde sig av en roterande skiva i 

gummi i vilken man pressade spår. Han kallade denna grammofon. En av de stora fördelarna med 

denna teknik var att ljudbäraren var lättare att massproducera. 18

Mellan åren 1897 och 1901 bildades tre bolag som utnyttjade Berliners patent och tog fram både 

utrustning för in- och uppspelning såväl som fonogram. Dessa utgjordes av amerikanska The Victor 

Talking Machine Company, engelska The Gramophone Company och tyska Deutsche Grammofon. 

 

Under första världskriget utvecklades radion snabbt genom militär finansiering vilket ledde till att man 

kunde framställa elektronrör till en låg kostnad. Det dröjde inte länge innan uppfinnare och 

innovatörer började experimentera med att förstärka en signal från en mikrofon med hjälp av ett 

elektronrör för att sedan driva inspelningsutrustning med den förstärkta signalen. Detta gav en 

tydligare, klarare och starkare signal än tidigare tekniker kunnat åstadkomma, något som mottogs 

positivt av de flesta konsumenter. 

Med ett växande intresse från filmbranschen att inkludera ljud i sina produktioner och det faktum att 

det innebar stora svårigheter att synkronisera utrustningen för ljuduppspelning med filmprojektorer 

ledde till att man från filmbranschen drev utvecklingen för att kunna spela in ljud tillsammans med 

bild. Ljudspåret kopierades in på filmremsan som sedan kunde läsas av optiskt med hjälp av en 

särskild fotoelektrisk cell. 19

Ungefär samtidigt som ljudfilmen utvecklades i USA tog tysken Fritz Pfleumer patent på en teknik för 

att applicera magnetiskt pulver på pappersfilm som senare, i samarbete med företaget AEG ledde fram 

till utvecklingen av den magnetiska bandspelaren. 

 

20

Förutom att detta var enklare och billigare än tidigare tekniker innebar det också helt nya möjligheter 

då man nu kunde klippa och redigera inspelningar på samma sätt som man tidigare klippt film. Dock 

tog det ända fram till början av 50-talet innan det var etablerat på radiostationer såväl som på de flesta 

film- och musikstudios. 

 Dock visade det sig att livslängden på 

pappersfilmen inte var särskilt lång vilket ledde till att man istället började använda plast som var 

betydligt mer hållbart. 

Då ofta endast en mikrofon användes för att ta upp ljudet balanserades ljudnivåerna genom att 

ljudkällorna placerades på olika avstånd i förhållande till mikrofonen. Skulle sedan ett instrument 

höras mer under ett parti av inspelningen flyttade sig musikern närmare mikrofonen för att höras mer 

och därefter tillbaka för att återställa den ursprungliga balansen mellan instrumenten. 

                                                      
18 Nationalencyklopedin. Grammofon. 
19 Chanan (1995) s. 71 
20 Burlin (2008) s. 101 
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Ensemble 

Kardioid Kardioid 

Figur 1 AB-stereo. 

Man kunde också spela in med hjälp av flera mikrofoner men signalen från dessa var fortfarande 

tvungen att sparas på ett enda spår vid inspelningen. Allt eftersom bandspelarnas läshuvud blev 

mindre blev det dock möjligt att skapa bandspelare med flera läs- och skrivhuvud som därmed kunde 

spara två eller fler simultana ljudspår på samma band. 

Förutom möjligheten att vid ett senare tillfälle bearbeta och mixa de inspelade signalerna till en färdig 

produkt öppnade dessa innovationer också för möjligheten att göra ljudupptagningar där man tog vara 

på den mänskliga hörselns sätt att fånga upp och tolka ljud och med hjälp av två signaler, en för 

respektive öra, skapa mer eller mindre verklighetstrogna ljudbilder. 

Datorernas utveckling med allt snabbare processorer och större lagringsmedia gör att det idag är 

möjligt att spela in i det närmaste oändligt många kanaler simultant som alla sparas direkt på en 

hårddisk där de sedan kan klippas, redigeras och bearbetas till oigenkännlighet. Vid inspelnings-

situationen blir det genom detta praktiskt möjligt att placera en mikrofon på respektive instrument 

vilket i sig innebär att man i mixningen får stora möjligheter att påverka och förändra varje 

instruments klang och placera instrument var som helst i ljudbilden. 

2.2 Stereotekniker 
I ljudinspelningens historia har man använt sig av en rad olika tekniker för spela in ljud och musik i 

stereo. Dessa består av specifikationer för hur många mikrofoner ska användas, hur man placerar 

mikrofonerna och vilken riktningskaraktäristik de ska ha. De har alla olika för- och nackdelar och är 

mer eller mindre lämpade för olika användningsområde, inspelningssituationer och önskat resultat. 

Nedan presenteras de tekniker som används i min studie. Samtliga kan användas allena vid inspelning 

men det är inte ovanligt att de kompletteras med ytterligare ett par mikrofoner, så kallade utriggare 

från eng. ”outriggers”, som hjälper till att förstärka de instrument som befinner sig längst ut mot 

sidorna av ensemblen och ge en bredare stereobild.21

2.2.1 AB-stereo 

 Det är också vanligt att huvudmikrofonparet 

kompletteras med ett extra par längre bak i konsertlokalen som fångar upp mer av rumsklangen och 

ljud från eventuell publik vid liveinspelningar. 

Den enklaste tekniken för att spela in ett ljudande material i 

stereo är att använda sig av AB-stereo, eller eng. spaced-pair. 

Denna teknik bygger på att hjärnan uppfattar ljudkällans 

position bland annat utifrån den fördröjning som blir från det 

att ljudet når ena örat tills det når det andra. 

                                                      
21 Rumsey & McCormick (2006) s. 463 
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Genom att placera två mikrofoner, ofta med njurformad, men även åttaformad och rundupptagande, 

riktningskaraktäristik som tar upp ljudet från flera ljudkällor med olika fördröjning i tid kan vi skapa 

en bild för hjärnan. Mikrofonerna placeras riktade mot ljudkällan med minst 30 centimeter mellan 

mikrofonerna men beroende på hur stor stereobredd man önskar kan avståndet mellan mikrofonerna 

ökas till flera meter. 

Ljudet från ljudkällor placerade mitt emellan mikrofonerna når dessa samtidigt vilket vid uppspelning 

tolkas av hjärnan som att ljudkällan finns mitt framför oss mellan högtalarna. Om ljudkällan däremot 

befinner sig till vänster om mitten når ljudet den högra mikrofonen senare vilket leder till att vi 

uppfattar ljudkällans placering till vänster i ljudbilden. Det räcker med en fördröjning på drygt en 

millisekund för att vi ska kunna uppfatta en skillnad. 

Utöver att vara enkel att placera uppges AB-stereo ge ”a ’warm’ sense of ambience”22

Då tekniken bygger på att ljudet når de olika mikrofonerna vid olika tillfällen i tid finns det en risk att 

ljud vars halva våglängd överensstämmer med fördröjningen mellan de två mikrofonerna helt eller 

delvis släcks ut om signalerna summeras i mono. 

, en stor efterklang 

som smälter samman med det övriga ljudet. Dock kan denna teknik också ha en negativ inverkan på 

ljudet och ljudkällor som inte befinner sig i mitten av ljudbilden kan upplevas diffusa och otydliga. 

2.2.2 XY-stereo 
XY-stereo, eller eng. coincident pair, använder till skillnad från 

AB-stereo, det faktum att hjärnan också uppfattar ljudkällans 

placering utifrån skillnader i ljudstyrka. Om ett ljud når vänster 

öra samtidigt som höger öra men ljudet upplevs starkare i det 

vänstra örat kommer hjärnan att tolka det som att ljudkällan 

befinner sig till vänster. 

Två stycken mikrofoner med kardioid riktningskaraktäristik placeras mitt framför ensemblen. 

Mikrofonernas membran placeras så nära varandra som möjligt vinklade mellan 90 och 120 grader. 

Med en större vinkel mellan mikrofonerna ökar man den upplevda stereobredden. 

 Som den engelska benämningen av tekniken antyder når ljudhändelserna mikrofonerna samtidigt, då 

de befinner sig på samma avstånd från ljudkällan, men med olika styrka då mikrofonernas riktnings-

karaktäristik gör att de tar upp ljud bättre från det håll de är riktade mot. 

Denna teknik ger en smalare ljudbild än många andra stereotekniker där få eller inga ljud befinner sig 

längst till vänster eller längst till höger i stereobilden. 

                                                      
22 Bartlett & Bartlett (2007) s. 114 

Ensemble 

Kardioid Kardioid 

Figur 2 XY-stereo. 
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2.2.3 Blumlein 
Tekniken är namngiven efter sin upphovsman Alan Blumlein 

och är närbesläktad med XY-stereo då placeringen av 

mikrofonerna sker på exakt samma sätt. Skillnaden är att man 

använder sig av mikrofoner med en åttaformad riktnings-

karaktäristik. Detta i sin tur medger bättre upptagning av det 

reflekterade ljudet i lokalen och anses därför ge en mer korrekt 

upplevelse av den inspelade musiken. 

Dock gör detta att tekniken är känsligare för och mer beroende av lokalen och mikrofonernas 

placering i denna i förhållande till ljudkällan än vanlig XY-stereo eller AB-stereo. 

2.2.4 MS-stereo 
Mid-side-stereo, eller förkortat MS-stereo, är en teknik som 

utnyttjar två stycken mikrofoner varav minst en med 

bidirektionell, från engelskans bidrectional (också kallad 

åttaformad), riktningskaraktäristik. Den ena mikrofonen riktas 

framåt, mot ensemblen, medan mikrofonen med bidirektionell 

riktningskaraktäristik riktas åt sidorna. 

Tekniken utnyttjar det faktum att de ljudvågor som träffar en mikrofon med bidirektionell 

riktningskaraktäristik framifrån skapar en positiv signal medan om samma signal träffar mikrofonen 

bakifrån skapar en motsvarande negativ signal. Genom att bearbeta signalerna i en MS-stereomatris 

(som adderar M- och S-signalen till en kanal och subtraherar S- från M-signalen till en kanal) skapas 

en stereosignal där man genom att justera nivån på S-signalen får en smalare och bredare stereobredd. 

Lägre nivå på S-signalen ger en bredare stereobredd och vice versa. 

Fördelarna med denna teknik är möjligheten att i efterhand justera stereobredden och att tekniken är 

helt monokompatibel. Av dessa anledningar används MS-stereo med fördel vid TV- och film-

inspelning där möjligheten att påverka stereobredden för att till exempel foga samman ljudet med 

olika tagningar och klipp är en stor fördel.23

2.2.5 ORTF (NOS, DIN) 

 

ORTF, som också är närbesläktad med teknikerna NOS och 

DIN som alla på engelska går under namnet near-coincident 

pair, är en teknik utvecklad omkring 1960 av den franska 

radion, Office de Radiodiffusion Télévision Française. 

                                                      
23 Rumsey & McCormick (2006) s. 209 

Ensemble 

Kardioid Kardioid 

Figur 5 ORTF-stereo. 

Ensemble 

Åtta 

Kardioid 

Figur 4 MS-stereo. 

Ensemble 

Åtta Åtta 

Figur 3 Blumlein-stereo. 
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Tekniken är något av ett mellanting mellan AB- och XY-stereo där man använder två stycken likvärdiga 

mikrofoner som placeras 17 centimeter ifrån varandra och med en vinkel på 110 grader mellan dem. 

Detta ska enligt förespråkarna resultera i en korrekt återgivning av stereobredden där det instrument i 

ensemblen som fysiskt är placerad längst till höger återges endast i höger högtalare motsvarande för 

instrumenten till vänster. Instrument som är placerade halvvägs till vänster upplevs på samma sätt 

halvvägs till vänster då inspelningen återges. 

Nackdelen med denna teknik, och nedan nämnda varianter av samma teknik, grundar sig i det faktum 

att mikrofoner i praktiken inte har en rak frekvensåtergivning i alla riktningar. Detta resulterar i att 

ljud återges olika beroende på vart ljudkällan befinner sig i förhållande till mikrofonerna. Praktiskt 

innebär detta att ljud från ljudkällor placerade mellan mikrofonerna riskerar att återges annorlunda än 

andra ljudkällor. 

Även den holländska och den tyska radion har utvecklat tekniker som bygger på samma idé men har 

använt sig av andra vinklar och avstånd mellan mikrofonerna. Den holländska radion, NOS, använder 

sig av mikrofoner i 90 graders vinkel och med 30 centimeter mellan dem medan den tyska radion, 

DIN, använder 90 graders vinkel med 20 centimeters avstånd. 

2.2.6 Decca tree 
En teknik som utvecklades under första hälften av 1950-talet 

speciellt för inspelning av orkestrar och större körer är den som 

kallas för Decca tree, eller ursprungligen Wilkinson tree efter 

upphovsmannen Kenneth Wilkinson. Wilkinson utvecklade 

tekniken under sin tid som tekniker på skivbolaget Decca 

Record Company. 

Tekniken utgörs av tre stycken rundupptagande mikrofoner som placeras i hörnen av en tänkt likbent 

triangel där den främre mikrofonen riktas framåt, mot ensemblen, medan de två yttre riktas något ut åt 

respektive håll. Avståndet mellan mikrofonerna kan varieras beroende på ensemblens storlek och 

placering men ljud bör inte upptas med större fördröjning än 40 millisekunder mellan mikrofonerna då 

våra öron och hjärna då tolkar ljuden som två separata händelser snarare än samma ljud. Med detta i 

åtanke bör mikrofonerna inte placeras mer än lite drygt 10 meter ifrån varandra. Ursprungligen var 

riktlinjerna att avståndet mellan de yttre mikrofonerna skulle vara omkring 135 centimeter och den 

mittersta mikrofonen ungefär 75 centimeter framför dessa, närmare ensemblen. 

De två yttre mikrofonerna ger, likt ORTF-tekniken, en bra återgivning av de ljudkällor som befinner 

sig längst till vänster respektive höger i ensemblen medan den mittersta mikrofonen ser till att 

instrument i mitten återges korrekt. 

Ensemble 

Omni Omni 

Omni 

Figur 6 Decca tree. 
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Då tekniken använder sig av rundupptagande mikrofoner är den väldigt beroende av lokalens storlek 

och akustiska egenskaper. I mindre lokaler kan det vara omöjligt att återge en ensemble på ett bra sätt 

med hjälp av Decca tree. 

2.2.7 Multimikrofonstereo 
Med modern inspelningsteknik är det idag vanligt att man använder ett större antal mikrofoner och 

koncentrerar sig på att försöka fånga upp varje enskilt instrument eller instrumentgrupp för att sedan 

skapa balans och ett trovärdigt rum vid efterbearbetningen. 

Detta åstadkoms oftast genom att närmikrofoner placeras på samtliga instrument och/eller instrument-

grupper i ensemblen. Detta kan kompletteras med en eller flera mikrofoner ute i inspelningslokalen för 

att fånga ensemblens sammanlagda klang. 

Fördelarna med denna teknik är möjligheterna att efterhand kunna justera balansen mellan olika 

sektioner i musiken eller i ensemblen. Det är också möjligt att ändra instrumentens klang och på olika 

sätt bearbeta varje instruments ljud för sig. Spelar trumpeterna för stark i förhållande till resten av 

orkestern under några takter i andra satsen kan man enkelt sänka volymen just där. Genom att 

mikrofonerna placeras nära instrumenten är man heller inte lika beroende av lokalen och dess 

akustiska egenskaper. 

Dock är arbetet att i efterhand skapa en trovärdig ljudbild utifrån alla separata signaler en mycket 

avancerad och tidsödande process. Läckage mellan de olika instrumentens mikrofoner eller en felaktig 

placering av en instrumentgrupps mikrofon kan göra det omöjligt att återge ensemblen på ett 

verklighetstroget sätt. 

2.2.8 Konsthuvudstereo 

Konsthuvudstereo är en teknik där man försöker återskapa det sätt som människans öron fångar ljud. 

Tekniken bygger på att man använder en docka, ofta bara bestående av huvud eller huvud och 

bröstkorg, i vars öron två mikrofoner med rundupptagande eller kardioid riktningskaraktäristik är 

placerade. Genom att ljudet når de båda ”öronen” på samma sätt som vår egen hörsel skapas en väldigt 

verklighetstrogen stereobild. 

Dock kräver tekniken att hörlurar används vid uppspelning för att uppnå tänkt resultat då uppspelning 

genom högtalare ger upphov till interferens mellan ljudkanalerna. Då studien är koncentrerad till 

lyssning i högtalare kommer konsthuvudstereo inte att användas. 
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3. Metod 
Undersökningen studerar hur väl olika stereotekniker upplevs återge konstmusik vid uppspelning i 

högtalare. Detta skedde genom att ett antal försökspersoner, fördelade på tre grupper utifrån ljud-

teknisk och konstmusikalisk bakgrund, fick lyssna till orkestern i konsertsalen. I anslutning till detta 

fick de sedan lyssna till inspelningar av samma stycke som spelats in i samma konsertsal vid ett 

tidigare tillfälle med hjälp av olika stereotekniker. Genom att jämföra dessa inspelningar med sin 

upplevelse i konsertsalen fick försökspersonerna bedöma hur väl de överensstämde med den verkliga 

konsertsituationen. 

Lyssningstestet utfördes, den 20 november 2009, i åtta ljudredigeringsrum på Mediehuset på Högskolan 

Dalarna med uppspelningsutrustningen placerade enligt den standardiserade uppställningen som utgår 

från en liksidig triangel där två monitorer placeras i två av vinklarna och lyssnaren i den tredje. Rummen 

är omkring 2,5 gånger 3 meter med en dämpad akustik. Uppspelningen skedde genom en Digidesign 

MBox och ett par monitorer av modellen Genelec 1029A. I samtliga rum fanns också en passiv volym-

kontroll med hjälp av vilken försökspersonerna kunde ställa en, för dem, bekväm ljudnivå. 

Alla försökspersoner placerades i varsitt rum under testet för att medge en optimal lyssningsposition 

och en bekväm ljudnivå för samtliga deltagare. Deltagarna tilläts inte diskutera testet i anslutning till 

ljudredigeringsrummen förrän samtliga slutfört testet för att förhindra att de påverkade varandra. 

Instruktioner inför lyssningstestet gavs via svarsformuläret (se bilaga 1), muntligt innan lyssningen 

samt inspelat inför varje del i testet. 

3.1 Val av stimuli 
En stor vikt i undersökningen vilar på valet av stimuli till lyssningstestet då det valda musikstycket 

och ensemblens sammansättning måste kunna göra det möjligt att höra eventuella skillnader i djup och 

bredd i stereobilden, klangfärg och tydlighet mellan de olika stereoteknikerna. 

Musiken som används i lyssningstestet bör innehålla både volymstarka och volymsvaga partier samt 

utnyttja samtliga instrument i ensemblen. Detta för att göra det möjligt för försökspersonerna att 

avgöra hur väl varje stereoteknik återger ovan nämnda parametrar. 

Musikstycket bör heller inte, om möjligt, vara alltför komplext och ”svårlyssnat” eller innehålla 

solistiska insatser. Detta skulle kunna leda till att en musikalisk analys tar lyssnarnas koncentration 

snarare än att lyssna till ensemblens och rummets klang som en helhet. Stor vikt lades också i att det 

valda partiet inte fick vara för långt då även detta skulle ha en negativ inverkan på försökspersonernas 

koncentration. Dessa kriterier är särskilt viktiga då studien till viss del använder sig av försökspersoner 

som inte är vana lyssnare. 
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Med detta resonemang i åtanke valdes Musikkonservatoriet Faluns Barockorkester att framföra en 

passage ur första satsen av en sinfonia i h-dur av den tyske kompositören Johann Gottlieb Graun. 

Detta stycke fanns redan på orkesterns repertoar och stämde väl överens med de kriterier som satts upp 

för studien. 

Orkestern bestod av elva instrumentalister varav fyra violinister, tre altviolinister, två cellister, en 

basist samt en cembalist placerad enligt skiss (se bilaga 4). 

3.2 Inspelning av stimuli 
Inspelningen av studiens material gjordes i Kristinehallen i Falun den 13 november 2009. Materialet 

spelades in med hjälp av sju olika stereotekniker (inklusive AB-, XY- MS- och ORTF-stereo samt 

Blumlein, Decca tree och multimikrofonsstereo) och kompletterades också med inspelningar med AB- 

och XY-stereo med utriggare och en inspelning i mono. 

Då konstmusik länge återgavs i mono på fonogram, och kanske framförallt i radio, är det intressant att 

ta med en inspelning i mono för jämförelse, trots att det inte är någon stereoteknik. 

Målsättningen under inspelningsarbetet var att skapa ett material ur vilket det skulle vara möjligt att ta 

fram inspelningar för alla använda stereotekniker med så små musikaliska skillnader som möjligt. 

Detta för att underlätta jämförelsen mellan stereotekniker då alltför stora skillnader i till exempel 

tempo eller frasering skulle kunna påverka försökspersonernas upplevelse. För att uppnå detta 

spelades så många tekniker som möjligt in simultant och dessutom i flera tagningar för att ha större 

möjlighet att kunna välja så identiska inspelningar som möjligt. 

Utrustningen som användes vid inspelningen bestod av mikrofoner av typen Röde K2 och M3 och en 

PC med ett ljudkort av typen Focusrite Saffire Pro 24. Röde K2 är en rörförstärkt stormembrans-

mikrofon med ställbar riktningskaraktäristik medan modellen M3 utgörs av en småmembransmikrofon 

med njurformad (kardioid) riktningskaraktäristik. 

Att använda mikrofoner med ställbar riktningskaraktäristik möjliggjorde att samma mikrofoner kunde 

användas vid inspelning med samtliga stereotekniker och därmed kunna utesluta påverkan av 

mikrofonvalet i studien. På grund av en begränsad tillgång till mikrofoner av typen Röde K2 

kompletterades dock inspelningen där multimikrofonsstereo användes med ytterligare några 

mikrofoner av typen Röde M3. Då mikrofonerna i multimikrofonsstereo placeras på ett annat sätt än 

vid användningen av andra stereotekniker anser jag att detta inte haft någon negativ inverkan på 

inspelningen och bör inte ha påverkat studiens resultat. 

Mikrofonerna placerades mitt framför ensemblen med ett avstånd på 2,5 meter från dess främre kant 

I de fall där utriggare användes placerades dessa i sidled precis utanför ensemblens yttersta musiker, 

cirka 2,5 meter från mitten. 
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Monitorlyssning under inspelningen skedde i ett par hörlurar av typen Sennheiser HD 480 Pro. 

3.3 Bearbetning av stimuli 
Bearbetningen av det inspelade materialet gjordes i Cubase 5. I detta arbete ingick att ur materialet 

välja ut de musikpartier som skulle användas i studien. Målsättningen var att välja ut ett parti som 

skulle möjliggöra en jämförelse av inspelningarna vid olika dynamik och artikulation samtidigt som 

det var fritt från uppenbara felspelningar eller andra störande moment som kunde påverka försöks-

personernas koncentration negativt. 

De spår som spelats in med hjälp av multimikrofonsstereo justerades i nivå och panorerades så att de 

instrument som varit placerade längst till vänster och höger på scenen återgavs fullt panorerad åt respektive 

sida i stereobilden. Övriga mikrofoner placerades mellan dessa utifrån deras placering vid inspelningen. 

Vid bearbetningen gjordes ingen korrigering eller förändring av det inspelade materialet innan det 

exporterades som separata ljudfiler. Det var dock nödvändigt att balansera nivån mellan de olika 

klippen då en skillnad i nivå skulle utgöra en okänd faktor i studien och kunna påverka försöks-

personernas upplevelse och möjlighet att jämföra stereoteknikerna. Denna justering gjordes med hjälp 

av Cubase analysverktyg och justerades till dess att skillnaden i genomsnittlig RMS endast var 0,5 

decibel (dB) mellan klippen vilket resulterade i att det inte fanns någon hörbar skillnad i ljudnivå. 

3.4 Val av inspelningslokal 
Stimuli spelades in i Kristinehallen i Falun. Lokalen används både som aula och konsertlokal och 

huserar regelbundet konstmusikaliska konserter med Musik i Dalarna och Musikkonservatoriet Falun 

som arrangör såväl som externa arrangörer. 

Förutom konserter och framföranden inför publik har lokalen också använts som inspelningslokal för 

både Musik i Dalarna och Sveriges Radio. 

Lokalen är omkring 25 meter lång och 15 meter bred med golvet lätt sluttande ner mot scenen. Golvet 

vid scenen är ungefär 1,5 meter lägre än längst bak i lokalen. Takhöjd vid scenen är omkring 7 meter 

medan takhöjden längst bak i lokalen är omkring 8,5 meter. Golvets underlag utgörs av en plastmatta 

medan väggarna till största del är täckta av ett tegelmaterial. Väggen bakom scenen är dock täckt av 

plattor av akustiskt dämpande material och den ena långsidan upptas till stor del av stora fönster. 

Taket är försett med träskivor utskurna i olika mönster som sänkts ner olika mycket från taket som 

diffuserar, sprider, reflektionerna. 

Då lokalen erbjuder en, för konstmusik, god akustik och musikerna var vana vid att spela tillsammans 

i lokalen förlades inspelningen och lyssningstestet till Kristinehallen. 
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3.5 Val av försökspersoner 
Lyssningstestets deltagare delades upp i tre grupper efter tidigare erfarenhet av konstmusik och 

ljudteknik – en grupp med personer som går en instrumentalutbildning och studerar konstmusik, en 

grupp av personer med ljudteknisk utbildning samt en grupp utan tidigare kunskap inom varken 

klassisk musik eller ljud- och musikproduktion. 

Den förstnämnda gruppen, bestående av personer som studerar klassisk musik och spelar ett 

instrument, är vana att lyssna till konstmusik och bör därför ha en uppfattning om hur konstmusik bör 

återges. Vidare bör de också, lättare än de andra grupperna, kunna upptäcka om de olika instrumentens 

klang har påverkats genom inspelningen eller om de återges korrekt då de är vana att höra 

instrumenten live. 

Gruppen bestående av personer med ljudteknisk utbildning, är intressant i studien då personerna är vana 

att kritisk lyssna på inspelningar och värdera dess kvalité. De bör också kunna urskilja olika eventuella 

brister i inspelningarna och utifrån detta resonera kring hur de olika lyssningsexemplen förhåller sig till 

varandra. Genom detta kan de också bidra med värdefulla insikter till studiens slutsatser. 

I sin artikel om jämförande lyssningstest refererar Søren Bech till tidigare experiment kring 

lyssningstest som visat att säkrare och mer homogena resultat kan uppnås genom att använda deltagare 

som är vana att lyssna kritiskt. 24

Sammanlagt deltog 18 personer i lyssningstestet varav sju personer med konstmusikalisk utbildning, 

sex personer med ljudteknisk utbildning och fem personer utan konstmusikalisk och ljudteknisk 

utbildning.  

 Detta stämmer in på båda de tidigare nämnda grupperna i denna 

studie. Samtidigt kan inte dessa grupper ses som något tvärsnitt av befolkningen just då de är vana 

kritiska lyssnare. Genom att de regelbundet arbetar med musik, som inte sällan består av inspelningar 

gjorda med multimikrofonstereoteknik, finns det en risk att de av vana väljer vissa inspelningar. Att 

begränsa studien till enbart personer med ljudteknisk utbildning och/eller utbildning i klassisk musik 

skulle därmed vara till dess nackdel vilket skapar ett behov av en tredje grupp försökspersoner utan 

ljudteknisk eller konstmusikalisk bakgrund. 

Urvalet av försökspersoner skedde genom en generell inbjudan till alla studenter vid Ljud- och 

musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna som vid tiden för lyssningstestet läste sitt andra 

eller tredje år på utbildningen samt till alla elever vid Musikkonservatoriet Falun som inte ingick i 

barockorkestern. Vidare bjöds även ett antal personer i min egen umgängeskrets in för att utgöra den 

tredje gruppen försökspersoner (personer utan ljudteknisk eller musikaliska utbildning). Dessa erbjöds 

också ta med sina egna vänner som uppfyllde urvalskraven för gruppen. 

                                                      
24 Bech (1992) s. 593 
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Denna urvalsprocess valdes för att förhindra att jag, genom att välja ut personer att delta i studien, 

skulle påverka resultatet. 

Samtliga personer deltog frivilligt i testet utan ekonomisk ersättning. 

3.6 Lyssningstestets utformning 
Lyssningstestet inleddes i konsertlokalen där försökspersonerna först fick lyssna till orkestern i en 

konsertsituation som därefter följdes av det faktiska testet. Genom att först få lyssna till orkestern 

kunde försökspersonerna skapa sig en bild av hur orkestern lät, en minnesbild som sedan kunde 

användas av personerna för att jämföras mot de olika inspelningarna. 

Testets speltid uppgick till 11 minuter och 42 sekunder som var uppdelade i två delar med olika 

frågeställningar. Detta bedömdes som en tillräcklig längd för att både kunna presentera det inspelade 

materialet på ett sätt som möjliggjorde jämförelser samtidigt som det inte var så långt att 

försökspersonernas minskande koncentration skulle kunna påverka resultatet. 

Försökspersonerna fick inte reda på vilken stereoteknik som använts vid respektive inspelning utan 

under testet omnämndes inspelningarna endast som ”Inspelning” följt av ett löpnummer i de inspelade 

instruktionerna och på svarsenkäten (se bilaga 1). 

Under den första delen av testet ombads försökspersonerna att grader, från ett till tio, hur väl varje 

inspelning motsvarade den upplevelse de haft av musiken i konsertlokalen, där ett motsvarade ”Inte 

alls likt” och tio motsvarade ”Mycket likt”. Under testets andra del ombads försökspersonerna att 

rangordna inspelningarna efter egen smak, oavsett hur väl den överensstämde med den verkliga 

konsertupplevelsen. Inspelningen de tyckte bäst om skulle tilldelas värdet tio och därefter fallande ner 

till värdet ett till den inspelning de tyckte minst om. 

Ordningen på lyssningstestets två delar, med jämförelsen mot den verkliga upplevelsen först, valdes 

för att försökspersonerna skulle ha konsertupplevelsen färskt i minnet och inte hinna påverkas alltför 

mycket av inspelningarna. Av denna anledning fick försökspersonerna endast höra varje inspelning, 

som vardera var ungefär 30 sekunder lång, en gång under testets första del. 

Under testets andra del fick försökspersona lyssna till varje inspelning två gånger men nu i något 

kortare format, omkring 15 sekunder långt. Detta för att medge en enklare och mer effektiv jämförelse 

mellan de olika inspelningarna. 
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3.7 Metodkritik 
Lyssningstestet utfördes i rum med dämpad akustik vilket enligt Potter och Hoge kräver att efter-

klangen i konsertlokalen återges i inspelningen.25

Att studiens material spelats in i flera tagningar är också en möjlig felkälla då variationer i tempo, 

ljudnivå, balans mellan instrumenten eller musikalisk interpretation skulle kunna påverka försöks-

personernas åsikt om en eller flera inspelningar. 

 Detta kan innebära att stereotekniker som tar upp 

mer efterklang premieras före de som tar upp mindre efterklang. 

Genom att spela in så många tekniker som möjligt simultant och genom att med varje teknik göra flera 

tagningar samt balansera nivåerna mellan klippen har det dock varit möjligt att skapa stimuli där jag 

bedömer att de musikaliska skillnaderna är försumbara. 

 

  

                                                      
25 Potter & Hoge (1979) s. 2 
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4. Resultat 
Lyssningstestet har resulterat i testdata bestående av ett antal värden mellan ett och tio, ett värde per 

försöksperson och stereoteknik, som redovisas i sin helhet i två tabeller (se bilaga 2) samt två 

punktdiagram (se bilaga 3). 

Nedan redovisas, under respektive rubrik, resultatet från de båda delarna av lyssningstestet för de tre 

försöksgrupperna såväl som det sammantagna resultatet. I bilagorna redovisas även summa, 

medelvärde, median och varians för de sammanräknade värdena. 

Varje del inleds med en kort sammanfattning av delens frågeställning och följs sedan av redovisning av 

resultatet först för alla försökspersoner sammanslaget och därefter resultatet för respektive grupp. Detta 

för att kunna visa på skillnader och/eller likheter både mellan och inom grupperna. I redovisningarna av 

gruppernas svar redovisas såväl varje enskild persons svar för varje stereoteknik som medelvärde, 

median, summa och varians inom gruppen i form av en tabell. 

Varians är ett mått på spridningen av försökspersonernas svarsvärde i förhållande till medelvärdet. 

Ett högt värde på variansen innebär därmed att försökspersonernas värden varierat mycket medan en 

låg varians innebär att försökspersonerna varit samstämmiga kring gradering av stereotekniken. 

Grupp M innehåller personer med konstmusikalisk bakgrund medan grupp L består av personer med 

ljudteknisk utbildning. Slutligen innehåller grupp Ö de personer i studien som varken har 

konstmusikalisk eller ljudteknisk utbildning. 

Trots att min studie eller försökspersonernas svar inte bör vara av känslig karaktär har jag valt att låta 

personerna vara anonyma då detta inte är intressant för studiens resultat. De benämns i tabellerna 

därför endast med en bokstav för gruppen (M för musiker, L för ljudtekniker och Ö för övriga) i 

kombination med ett löpnummer. 

Två personer missförstod instruktionerna för lyssningstestets andra del vilket ledde till att deras 

svarsvärden är betydligt högre än övriga försökspersoners. Dessa två personers svar har därför strukits 

ur resultatet i den andra delen för att inte riskera att de påverkar studiens resultat. 

4.1 Lyssningstest, Del 1 
I lyssningstestets första del ombads försökspersonerna att gradera, mellan ett och tio, hur väl varje 

stereoteknik återgav den verkliga upplevelsen av musiken. Värdet tio motsvarade ”Mycket likt” 

medan värdet ett motsvarade ”Inte alls likt”. Ett högt värde i denna del av testet innebär att 

försökspersonen ansåg att den aktuella inspelningen liknande den ljudmässiga upplevelsen som 

personen fick i konsertlokalen. 
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De tre olika grupperna av försökspersoner 

graderade de olika stereoteknikernas förmåga att 

återge den verkliga musikupplevelsen olika högt. 

Räknar man samman resultatet från samtliga 

grupper erhöll AB-stereo med utriggare det högsta 

medelvärdet på 7,5 med en varians mellan svaren 

på 2,1 (se tabell 1). Detta visar på en ganska hög 

samstämmighet mellan studiens samtliga deltagare. Inspelningarna gjorda med Decca tree och XY-

stereo placerade sig därefter med medelvärdet 7,3 respektive 7. Variansen var relativt låg mellan 

svaren även för dessa tekniker. 

 

Tabell 2 Resultat för grupp M i lyssningstestets första del. 

Försökspersonerna i grupp M, bestående av personer med konstmusikalisk bakgrund, ansåg att XY-

stereo var den stereoteknik som återgav musiken mest verklighetstroget. Tekniken erhöll värdet 7,1 i 

medelvärde med en varians på 2,8 (se tabell 2). Även om gruppen i stort var överens om att XY-stereo 

var mest verklighetstroget är svaren alltså inte helt likstämmiga inom gruppen. Denna teknik 

tilldelades till exempel värdet fem från två personer i gruppen. 

Även AB-stereo med utriggare erhöll höga värden från försökspersonerna men spridning mellan deras 

svar var betydligt större här.  

Multimikrofonstereo graderades lägst av teknikerna om man ser till summa och medelvärde men 

tilldelades ändå höga värden från tre personer. Gruppen var dock rådande överens om att XY-stereo 

med utriggare inte var trogen verkligheten. 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Summa Medel Median Varians
Blumlein 6 5 7 6 3 4 6 37 5,3 6 1,9

AB 8 7 6 4 6 1 4 36 5,1 6 5,5
ORTF 5 7 8 8 7 3 7 45 6,4 7 3,3

Mono 2 6 4 5 2 1 3 23 3,3 3 3,2
Decca 7 8 8 9 3 4 5 44 6,3 7 5,2
XY + u 4 7 5 4 5 6 5 36 5,1 5 1,1

Multimikrofon 1 8 3 3 6 10 4 35 5 4 10
XY 5 7 9 8 9 5 7 50 7,1 7 2,8

AB + u 6 9 10 8 6 4 6 49 7 6 4,3
MS 7 8 4 9 4 8 3 43 6,1 7 5,8

Tabell 1 Medelvärde och varians i testets första del. 

M L Ö Totalt Varians
Blumlein 5,3 6,2 6,2 5,8 1,6

AB 5,1 4 5,6 4,9 3,1
ORTF 6,4 6,2 7,4 6,6 2,1

Mono 3,3 4,7 6,4 4,6 4,7
Decca 6,3 7,3 8,6 7,3 3,1
XY + u 5,1 6,5 7,6 6,3 2,9

Multimikrofon 5 5,5 5,4 5,3 5,6
XY 7,1 6,3 7,6 7 1,8

AB + u 7 8,2 7,4 7,5 2,1
MS 6,1 6,2 8,6 6,8 6,5

Medel
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Tabell 3 Resultat för grupp L i lyssningstestets första del. 

De personer som ingick i grupp L, som alla hade ljudteknisk utbildning, gav samtliga höga värden till 

inspelning gjord med AB-stereo med utriggare. Denna teknik favoriserades tydligt av samtliga vilket 

medelvärdet 8,2 med en varians på 0,6 visar (se tabell 3). 

Decca tree erhöll också höga värden från grupp L och även angående denna stereoteknik rådde stor 

samstämmighet mellan försökspersonerna.  AB-stereo ansågs av denna grupp återge verkligheten 

minst troget. 

 

Tabell 4 Resultat för grupp Ö i lyssningstestets första del. 

Lyssningstestets tredje grupp, som utgjordes av personer utan ljudteknisk eller konstmusikalisk 

bakgrund, satte högst värden på Decca tree och MS-stereo som båda fick 8,6 i medelvärde (se tabell 

4). Det rådde dock störst samstämmighet angående MS-stereo där variansen endast var 0,3. 

Lägsta värden fick multimikrofonstereo men som ändå graderades så högt som 9 av en av gruppens 

deltagare. Även AB-stereo ansågs skildra verkligheten dåligt. 

4.2 Lyssningstest, Del 2 
I den andra delen av lyssningstestet rangordnade 

försökspersonerna, mellan ett och tio, vilken 

inspelning som de tyckte hade bäst ljudkvalité 

oavsett hur väl den stämde överens med den verkliga 

upplevelsen. Inspelningen de tyckte lät bäst gavs 

värdet tio och därefter fallande ner till värdet ett till 

den inspelning som de tyckte minst om. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 Summa Medel Median Varians
Blumlein 7 7 7 4 6 6 37 6,2 6,5 1,4

AB 4 3 6 2 4 5 24 4 4 2
ORTF 6 5 6 6 8 6 37 6,2 6 1

Mono 4 1 8 4 5 6 28 4,7 4,5 5,5
Decca 6 7 8 8 7 8 44 7,3 7,5 0,7
XY + u 6 8 9 3 6 7 39 6,5 6,5 4,3

Multimikrofon 8 3 8 4 4 6 33 5,5 5 4,7
XY 5 8 7 5 6 7 38 6,3 6,5 1,5

AB + u 7 8 8 9 9 8 49 8,2 8 0,6
MS 8 3 10 1 7 8 37 6,2 7,5 11,8

Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Summa Medel Median Varians
Blumlein 4 7 7 7 6 31 6,2 7 1,7

AB 5 6 4 6 7 28 5,6 6 1,3
ORTF 8 7 5 8 9 37 7,4 8 2,3

Mono 8 5 8 5 6 32 6,4 6 2,3
Decca 9 9 8 7 10 43 8,6 9 1,3
XY + u 7 8 9 6 8 38 7,6 8 1,3

Multimikrofon 5 4 9 4 5 27 5,4 5 4,3
XY 7 7 9 8 7 38 7,6 7 0,8

AB + u 7 8 9 7 6 37 7,4 7 1,3
MS 8 8 9 9 9 43 8,6 9 0,3

Tabell 5 Medelvärde och varians i testets andra del. 

M L Ö Totalt Varians
Blumlein 4,5 6,4 5,8 5,5 4,1

AB 5,3 4,2 6,2 5,3 7,9
ORTF 5,3 4,6 4 4,7 4,3

Mono 2,5 2 3,4 2,6 4
Decca 7,3 7,4 7 7,3 5,7
XY + u 5,8 6,4 6,4 6,2 4,2

Multimikrofon 2,5 2,4 1,2 2,1 3,4
XY 6,5 6,2 7,2 6,6 4,5

AB + u 8 9,4 5,4 7,6 4
MS 6,5 4,8 8,4 6,6 7,7

Medel
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Studiens deltagare föredrog inspelningen gjord med AB-stereo med utriggare. Variansen mellan 

värdena för denna stereoteknik är bland det lägsta för denna del av testet. 

Rangordnad som nummer två i testet blev Decca tree med ett medelvärde på 7,3 och en varians på 5,7 

(se tabell 5). Som variansen visar var det större spridning mellan svarsvärdena än för AB-stereo med 

utriggare. 

Särskilt grupp M och L rangordnade denna högst med mycket liten varians mellan svaren. Personerna 

i den tredje gruppen, grupp Ö, placerade dock inspelningen gjord med MS-stereo högst medan AB-

stereo med utriggare rangordnades betydligt lägre. 

Den betydligt högre variansen i denna del av lyssningstestet visar att personernas svarsvärden hade 

större spridning i denna del jämfört med den första delen. 

 

Tabell 6 Resultat för grupp M i lyssningstestets andra del. 

Försökspersoner i grupp M ansåg att AB-stereo med utriggare lät bäst vilket kan utläsas av att samtliga 

personer rangordnade denna teknik högt. Även inspelningen gjord med Decca tree erhöll höga värden 

men variansen visar på skilda åsikter kring tekniken inom gruppen. 

Inspelningen gjord med multimikrofonstereo och inspelningen i mono erhöll båda höga värden av en 

person vardera men rangordnades båda sist av gruppen som helhet. 

 

Tabell 7 Resultat för grupp L i lyssningstestets andra del. 

Även försöksgrupp L rangordnade AB-stereo med utriggare högst i testet. Tre personer i gruppen 

valde denna som sin favorit bland inspelningsteknikerna och därefter som nummer två respektive tre 

av de två övriga i gruppen vars värden tagits med i studien. 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Summa Medel Median Varians
Blumlein 7 1 5 5  6 3 27 4,5 5 3,9

AB 10 3 3 10  4 2 32 5,3 3,5 11,2
ORTF 9 4 4 3  3 9 32 5,3 4 6,9

Mono 2 2 2 1  1 7 15 2,5 2 4,3
Decca 6 7 10 9  7 5 44 7,3 7 2,9
XY + u 4 5 8 4  8 6 35 5,8 5,5 2,8

Multimikrofon 1 8 1 2  2 1 15 2,5 1,5 6,3
XY 5 6 6 8  4 10 39 6,5 6 3,9

AB + u 8 10 9 6  7 8 48 8 8 1,7
MS 3 9 7 7 9 4 39 6,5 7 5,3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 Summa Medel Median Varians
Blumlein  7 6 5 6 8 32 6,4 6 1

AB  3 8 3 5 2 21 4,2 3 4,6
ORTF  4 3 6 7 3 23 4,6 4 2,6

Mono  1 2 2 4 1 10 2 2 1,2
Decca  10 5 7 9 6 37 7,4 7 3,4
XY + u  9 4 4 8 7 32 6,4 7 4,2

Multimikrofon  2 1 3 1 5 12 2,4 2 2,2
XY  5 7 8 2 9 31 6,2 7 6,2

AB + u  8 9 10 10 10 47 9,4 10 0,6
MS  6 10 1 3 4 24 4,8 4 9,4
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Likt grupp M rangordnade också försökspersonerna i den andra gruppen samstämmigt inspelningen i 

mono och inspelningen gjord med multimikrofonstereo lågt. 

 

Tabell 8 Resultat för grupp Ö i lyssningstestets andra del. 

Den tredje gruppen av försökspersoner, grupp Ö, rangordnade inspelningen som gjorts med hjälp av 

MS-stereo högst. XY-stereo och Decca tree erhöll också höga värden från gruppen men det rådde, inte 

minst i fallet med Decca tree, viss oenighet mellan gruppens deltagare vilket den höga variansen 

vittnar om. 

Även personerna i denna grupp valde att gradera multimikrofonstereo lägst av stereoteknikerna som 

använts i studien med summan 6 med variansen 0,2. Detta innebär att alla i gruppen placerade denna 

sist utom en person som gav den värdet 2. 

  

Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Summa Medel Median Varians
Blumlein 3 7 8 8 3 29 5,8 7 5,4

AB 4 4 9 9 5 31 6,2 5 5,4
ORTF 2 3 4 5 6 20 4 4 2

Mono 8 2 3 2 2 17 3,4 2 5,4
Decca 10 10 1 6 8 35 7 8 11,2
XY + u 6 9 5 3 9 32 6,4 6 5,4

Multimikrofon 1 1 2 1 1 6 1,2 1 0,2
XY 5 8 6 10 7 36 7,2 7 3

AB + u 7 5 7 4 4 27 5,4 5 1,8
MS 9 6 10 7 10 42 8,4 9 2,6
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet från studien, först resultatet av varje del av lyssningstestet för sig 

och därefter en sammanfattande analys av hela studien. 

5.1 Lyssningstest, Del 1 
I resultatet för lyssningstestets första del kan man utläsa att både konstmusikalisk bakgrund och 

ljudteknisk utbildning påverkar hur man uppfattar musik och vilken stereoteknik man anser återge 

konstmusik mest verklighetstroget. 

Varje grupp ansåg att olika stereotekniker återgav musiken mest verklighetstroget. Personer med 

konstmusikalisk bakgrund anser att XY-stereo gör den verkliga konsertupplevelsen mest rättvisa och 

personer med ljudteknisk bakgrund anser att AB-stereo med kompletterande utriggare ger trovärdigast 

ljudbild. Detta medan personer utan vare sig konstmusikalisk eller ljudteknisk utbildning anser att MS-

stereo ger den mesta korrekta återgivningen av konstmusik. 

Samtidigt som åsikterna går isär mellan grupperna råder det ganska stor samstämmighet inom dessa 

om vilken stereoteknik som är mest verklighetstrogen. Detta kan utläsas ur den låga variansen mellan 

svaren för den stereoteknik som fått högst värden av respektive grupp. 

Ser man till det sammanlagda resultatet för studiens samtliga försökspersoner graderas AB-stereo med 

utriggare högst på frågan vilken stereoteknik som återger konstmusik mest verklighetstroget. Även om 

det råder viss skillnad mellan grupperna i denna fråga är ändå det sammanlagda resultatet i studien 

ganska tydligt med en relativt låg varians mellan de insamlade svarsvärdena. 

I testets första del ger grupp tre, bestående av personer utan konstmusikalisk och ljudteknisk 

utbildning, högre värden generellt än de övriga två grupperna samtidigt som grupp ett, bestående av 

personer med konstmusikalisk utbildning, sätter lägre värden än grupp två. Utifrån denna observation 

kan man misstänka att personer som är vana konsumenter av konstmusik har lättare än andra att höra 

och urskilja parametrar i en inspelning samt jämföra dessa med sin egen bild av musiken. Denna 

förmåga har till följd att dessa personer hör saker i inspelningarna som inte stämmer överens med 

deras upplevelse av musiken live och därmed graderar inspelningen lägre. 

Dessa siffror antyder också att personer med ljudteknisk bakgrund också kan göra liknande 

observationer om än inte i samma utsträckning vilket resulterar i att de graderar inspelningarnas 

verklighetsåtergivning något högre än vad personerna med konstmusikalisk bakgrund gör. 

Med samma resonemang tror jag också att personer utan vare sig ljudteknisk eller konstmusikalisk 

utbildning har svårare att höra skillnader, både musikaliskt och i ljudkvalité, och därmed anser att 

stereoteknikerna återger musiken bättre än vad personer i de övriga två grupperna gör. 
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5.2 Lyssningstest, Del 2 
I den andra delen av lyssningstestet är spridningen mellan försökspersonernas svar större vilket 

framgår tydligt av den högre variansen mellan svaren, i jämförelse med den första delen. Inom 

grupperna råder det dock stor samstämmighet om vilken stereoteknik som låter bäst. 

Försökspersonerna med konstmusikalisk och ljudteknisk utbildning anser att AB-stereo med utriggare 

ger det bästa ljudet medan personerna medan den sista gruppen, bestående av personer utan någon av 

dessa bakgrunder, ansåg dock MS-stereo lät bäst. Totalt i testet, med resultatet från samtliga grupper 

inräknade, rangordnades dock AB-stereo med utriggare högst. 

5.3 Sammanfattning av analys 
Studiens resultat baserar sig på en ganska liten grupp försökspersoner. Trots detta tyder den låga 
variansen mellan svaren, inte minst för de inspelningar som rangordnats högst, att resultaten stämmer 
överens med verkligheten. 

Utifrån försökspersonernas svar kan man se att det finns skillnader mellan gruppernas svar samtidigt som 

man också kan se samstämmighet inom grupperna. Detta tyder på att konstmusikalisk och ljudteknisk 

utbildning påverkar vilken stereoteknik man anser återge konstmusik mest verklighetstroget. 

Studiens resultat visar också på att bedömningen av vilken stereoteknik som låter bäst till viss del är 

personlig men att konstmusikalisk och ljudteknisk utbildning ändå spelar in i valet. Detta kan utläsas 

att variansen mellan svarsvärdena är större i lyssningstestets andra del men att man inom grupperna 

rangordnar den man tycker låter bäst ungefär lika. 

Trots att inspelningar gjorda med multimikrofonstereo idag är vanligt förekommande, även om det 

kanske är mindre vanligt i den konstmusikaliska genren än andra genrer, graderas och rangordnas 

inspelningen gjord med denna teknik sist i testets båda delar. Då multimikrofonstereo används i den 

mesta populärmusik kommer vi i kontakt med inspelningar gjorda med denna teknik nästintill 

dagligen. Då vi är vana att lyssna på musik inspelad med denna stereoteknik skulle man ha kunnat 

vänta sig att den skulle rangordnas högre av studiens deltagare, vilket den alltså inte gör.  
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6. Förslag på fortsatt forskning 
Som tidigare nämnts finns det betydande skillnader i hur olika stereotekniker upplevs beroende på om 

lyssningen sker i monitorer eller i hörlurar. Inte minst interferensen mellan höger och vänster som 

uppstår vid uppspelning i monitorer kan påverka hur musiken återges. 

Då denna studie endast behandlar konstmusik som spelas upp genom monitorer kan inte några 

slutsatser dras om upplevelsen av musiken om den återges i hörlurar. Det vore därför intressant att 

göra en liknande studie men där försökspersoner får lyssna till stimuli i hörlurar. 

I den verkliga lyssningssituationen i konsertsalen når ljudet lyssnaren inte bara framifrån, direkt från 

ensemblen, utan också genom reflektioner från sidan, ovanför och bakom lyssnaren. Att återge musik 

av surround där ljudet summeras till fler än två kanaler har blivit allt vanligare. Genom att omge 

lyssnaren av ljud försöker man återge en mer verklighetstrogen, eller annorlunda, upplevelse i 

jämförelse med ”vanlig” stereoåtergivning. 

En intressant fortsättning på denna studies ämne vore därför att undersöka hur en verklighetstrogen 

återgivning av upplevelsen vid en konstmusikalisk konsert kan åstadkommas med hjälp av 

inspelningstekniker för surroundljud. 

Vidare vore det intressant att undersöka om denna studies slutsatser även går att applicera på 

livesituationer för andra musikaliska genrer utöver konstmusik. 

Inspelningen gjord med hjälp av multimikrofonstereo placerar sig sist i båda delarna av denna studies 

lyssningstest då försökspersonerna anser att den är den som ger det minst verklighetstrogna ljudet. Trots 

detta är denna teknik fördelaktig i många avseenden då den ger större möjligheter att påverka såväl de 

enskilda instrumentens klang som den totala ljudbilden. Forskning i hur arbetsprocessen förändras, både 

vid inspelning och efterbearbetning för såväl musiker som ljudtekniker och producent, beroende på 

vilken eller vilka stereotekniker som används vore intressant för de verksamma i musikbranschen. 

Flera av stereoteknikerna som används i denna studie utnyttjar fördröjning i tid mellan olika 

mikrofoner för att skapa stereobilden. Detta fungerar väl när signalerna är separerade men kan ge 

upphov till hörbara brister om signalerna summeras i mono. En undersökning av hur väl de olika 

stereoteknikerna återges i mono vore därför ett bra komplement till denna studie. 
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Lyssningstest Stereoteknik 
Efter att ha lyssnat till orkestern live så kommer du nu att får höra tio olika inspelningar av ett parti 
ur samma stycke musik. Inspelningarna är musikaliskt identiska så skillnaden mellan dem ligger i 
vilken stereoteknik som använts vid inspelningen. 

Lyssningstestet är uppdelat i två delar; en del där du ska gradera hur väl varje stereoteknik motsvarar 
upplevelsen av musiken live samt en del där du bedömer inspelningarna efter egen smak. 

Testet mäter din subjektiva upplevelse av inspelningarna och det finns därför inget rätt eller fel svar. 
Alla dina svar behandlas anonymt i studien. 

Tack för din medverkan! 

 

Uppgifter 
 

Namn _____________________________________________________________________________ 

 

Har du gått / går du någon utbildning i ljudteknik eller ljudproduktion? Ja Nej 

 Om ja, hur länge har du läst? ______________________________________________ 

 

Har du gått / går du någon instrumentalutbildning inom konstmusik/klassisk musik?  Ja Nej 

 Om ja, hur länge har du läst? ______________________________________________ 

 

Spelar du något instrument och i så fall vilket? ____________________________________________ 

 

Inom vilken musikgenre är du främst verksam inom? _______________________________________ 
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Del 1 
Gradera, genom att ringa in ett värde mellan ett till tio, hur väl inspelningarna stämmer överens med 
hur musiken lät live där 1 motsvarar ”inte alls” och 10 motsvarar ”överensstämmer helt”. 

Du får höra inspelningarna en gång. 

Inspelning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Del 2 
Rangordna inspelningarna, från ett till tio, efter vilken du tycker har bäst ljudkvalité oavsett hur väl 
de stämmer överens med din upplevelse av musiken live. Tilldela den inspelning du helst föredrar 
värdet 10 och därefter fallande ner till 1 för den du minst föredrar. 

I denna del får du höra samtliga inspelningar i följd två gånger. 

Inspelning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inspelning 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Cembalo

2 x Violin 1

2 x Violin 2

2 x Cello

Kontrabas

3 x Viola

M
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~ 3,5 m
eter

~ 3 meter~ 2,5 meter

Bilaga 4: Skiss över ensemblens placering
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