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Abstract 
 

Genom att undersöka hur mycket av några masteringsteknikers personliga ideal och 

tidigare erfarenheter, med musikalisk bakgrund och smak, som hörs från 

masteringsprocesser av förelagda inspelningar av musik inom olika musikstilar är syftet 

att bidra med kunskap om hur  mycket av de tidigare musikaliska influenserna en 

masteringstekniker tar med sig in i en masteringsprocess, och ses som användbar för 

fortsatt forskning inom ljud- och musikproduktion. 

Jag har låtit tre masteringstekniker under enskilda sessioner mastra tre ljudsekvenser, 

där jag även har observerat deras tillvägagångssätt, utfört intervjuer och sedan på egen 

hand granskat materialet genom att lyssna och titta på deras bearbetningar av ljuden. 

Slutligen har jag låtit fem vana lyssnare bedöma och kommentera mastringarna i form 

av en lyssningsundersökning. Utifrån observationerna, samtalen och min granskning 

tyder resultatet på att det personliga idealet och tidigare erfarenheten främst hörs i 

mastringar utförda av personer som är djupt rotade i sin favoritgenre och låter de idealen 

och arbetsmönstren även påverka mastringar inom främmande musikstilar. 
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Inledning 

Mastering. Ett ord som inte sällan dyker upp i musikproduktionssammanhang. För de mindre 

insatta som inte lyssnar mer ingående och aktivt på musik är detta inget mer än en benämning 

på något som ingår i produktionskedjan och alltid nämns längst bak i skivkonvolutet 

tillsammans med en persons namn. Det de missar i det stora sammanhanget är att mastering 

har en stor del i hur de i slutändan upplever sin favoritmusik. Det är så klart alltid musiken 

och dess budskap och känsla som står i fokus för den gängse konsumenten, men hur den förs 

fram och ger denne dess bästa upplevelse ligger i mångt och mycket i masteringsteknikerns 

händer. Det är i slutskedet av en musikproduktion som masteringsteknikern tar över och ger 

produktionen den ljudmässiga behandling den behöver för att ge lyssnaren en så rättvis 

upplevelse av materialet som möjligt, det sista ingreppet för att helheten ska låta färdigt i 

olika uppspelningssystem1. Det kan sägas att en produktion ibland står och faller beroende på 

hur masteringen är utförd. En fantastisk mix kan nå ännu högre höjder i en väl utförd 

mastering, eller, om den hamnar i fel händer - förstöras helt. Även en dålig mix kan få ett 

rejält upplyft av en insatt och professionell masteringstekniker. 

Länge ansågs inte mastering som en kreativ del av musikproduktionsprocessen, det var bara 

något som var tvunget att genomföras innan musiken kunde kopieras upp. Det enda som 

åtgärdades efter mix var en snabb justering av frekvenserna så att musiken passade kraven för 

vinylskiva. Under det tidiga 60-talet ägdes musikstudiorna helt av de stora skivbolagen, men 

det var inte förrän i slutet av decenniet när fler oberoende etiketter började dyka upp som folk 

började inse att mastering var något som kunde göra underverk med ljud. Masteringsteknikern 

fick en större del i den kreativa processen tillsammans med artisten och producenten, och de 

åtgärder som denne kunde genomföra i slutskedet av en produktion ansågs med tiden som mer 

värdefullt.2 

                                                
1 Katz, B. (2007:11). Mastering audio: the art and the science (2nd edition). Amsterdam: Eisevier/Focal 

2 Gee, S. (2013, 4 juli). A Brief History Of Mastering [Blogginlägg]. 

Hämtad från http://streaky.com/a-brief-history-of-mastering-2/ 
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Anledningen till att jag valde just mastering som ämne till min uppsats är först och främst för 

att jag länge har ansett det som det mest intressanta momentet i en musikproduktion, före 

inspelning och mixning. Under mina första stapplande år som verksam musiker i band så 

undrade jag inte sällan över varför våra inspelningar alltid lät sämre och dovare än våra 

förebilder inom samma genre. Mixarna lät ju så bra, men det saknades något. Den extra 

energin i ljudbilden saknades. Efter en tid växte mitt intresse för ljudproduktion sig starkare 

och kom då fram till att vi i bandet aldrig lät våra produktioner få sig en extra skjuts genom att 

skicka dem till mastering - Vi exporterade bara ut mixarna, brände ut dem på CD och 

hoppades på det bästa. När vi fick tillskickat oss vår första riktiga mastering gick det upp för 

oss att det mycket väl var där problemet satt. Det lät mycket bättre och alla delarna i 

ljudbilden framhävdes på ett sätt som vi inte kunde föreställa oss när vi lyssnade på mixarna. 

Det var värt varenda krona att låta en utomstående lyssna med nya öron och sätta sin prägel på 

materialet. Sedan dess har vi alltid lagt stor vikt vid att alltid anlita en pålitlig och 

samarbetsvillig masteringstekniker som tar upp våra produktioner till en ny nivå. 

Jag länge har undrat över hur en masteringstekniker tar sig an ett projekt beroende på vilken 

sorts genre det rör sig om. Hur går tankebanorna? Vad har teknikern för tidigare erfarenhet av 

genren – Är den stark eller helt obefintlig? 

För att kunna livnära sig som masteringstekniker idag gäller det att jobba brett och kunna 

arbeta med vilken musik som helst, oavsett genre. 

”Once there was a certain type of mastering engineers who had a specific sound - if you went to that 

engineer, you would send your tape, and get her sound. But there are very few (if any) of those kinds of 

mastering engineers […] A good mastering engineer is familiar with and comfortable with many styles 

of music.”3 

Men vad jag sett och hört själv så finns det tekniker som i mångt och mycket endast är aktiva 

inom ett område. Här i Sverige finns till exempel många studios och tekniker som endast 

riktar sig in på metal, där de har den musikstilen som specialitet och stoltserar med en lång 

rad av band och artister inom det skrået på meritlistan. Fast då ska sägas att studions tekniker 

inte sällan även är involverade i produktionens tidigare moment - innefattande inspelning och 

mixning. Man kan så klart inte kalla dem fullblodade professionella masteringstekniker i 

ordets rätta bemärkelse, då de inte enskilt livnär sig på mastering. 

                                                
3 Katz, B. (2007:24-25). 
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I mitt arbete med den här uppsatsen vill jag komma fram till om något intressant och 

nyskapande kan komma ur en mastering gjord av en person som annars inte känner sig 

hemma inom genren denne får ställd framför sig, eller om vattentäta skott är att föredra. Hur 

mycket ”spiller” influenserna över och hörs när denne tar sig an en främmande genre? Kan 

man tyda på ett genomgående arbetsmönster? 

Jag vill nämna att i mitt fall när jag här i mitt examensarbete skriver mastering så menar jag 

pre-mastering, det vill säga det moment inom mastering som innefattar ljudbearbetningen. 

Arbetet som sker efter pre-masteringen – filkodning, gravering, kopiering, etcetera – kommer 

jag inte att behandla i min text. Jag kommer endast vara inriktad på ljudmomentet. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur mycket av masteringsteknikers 

personliga ideal och tidigare erfarenhet, med musikalisk bakgrund och smak, som hörs i en 

mastering. Det vill säga, hur mycket av de tidigare musikaliska influenserna 

masteringsteknikern tar med sig in i masteringsprocessen. Resultatet kommer visa om något 

spännande och nyskapande kan komma ur en mastering inom en genre gjord av en person 

som annars inte känner sig hemma inom musikstilen, eller om denne jobbar bäst inom sitt 

eget musikaliska skrå beroende på hur djupt rotad personen i fråga är inom en viss genre. 

Uppsatsen och dess undersökning kommer att fungera som en vägledning till de som funderar 

över var och vem man ska söka sig till när mastering kommer på tal under en 

musikproduktion.  

Frågeställning 

Undersökningen kommer i huvudsak att besvara frågeställningen: 

- Hur mycket av masteringsteknikers ideal och tidigare erfarenhet påverkar en 

mastering av musik om personen inte känner sig hemma inom genren i fråga? 

Genom att besvara denna frågeställning kommer jag att avvisa eller stärka den vedertagna 

åsikten att stark erfarenhet och kunskap alltid är lika med ett utmärkt resultat som senare 

hyllas av konsumenterna. Svaret på frågeställningen och resultatet kommer att påvisa om en 

oerfaren masteringstekniker med vissa musikaliska ideal och erfarenheter kan tillföra något 

intressant och nyskapande till en musikgenre som denne annars inte känner sig hemma inom, 

eller vice versa. 
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Bakgrund 

Begrepp 

För att underlätta för den mer oinsatta läsaren kommer jag här att göra sammanfattande 

beskrivningar av vad mastering innebär - Vilka verktyg som är vanligast förekommande 

under en masteringssession. För en mer ingående beskrivning av en masteringsprocess 

beståndsdelar och inslag hänvisar jag gärna till kaptitlet ”Bakgrund” i Jonas Martinssons 

examensarbete Mastering: Hur påverkas den subjektiva musikuppfattningen av mastering?4.  

Martinssons uppsats och förslag till vidare förskning ligger grund till denna uppsats. 

Mastering (pre-mastering) 

Mastering är ett hantverk som använder specialiserad, högkvalitativ ljudutrustning i samband 

med en eller flera uppsättningar av kritiska öron i syfte att hjälpa artisten, producenten 

och/eller skivbolaget att uppnå ett visst ljud och en känsla innan inspelningen görs till en 

färdig tillverkad produkt.5 Bob Katz beskriver processen som din sista chans att förbättra eller 

reparera ditt material i ett akustiskt designat rum under ett ”ljudmikroskop”. 

Masteringsteknikerna lånar dig ett objektivt och erfaret öra till ditt material. De vet vad som 

kan gå fel tekniskt och estetiskt.6 Mer enkelt beskrivet handlar det om det sista steget efter 

mix, före postproduktion - som innefattar kodning av spårens start- och stopptider, 

duplicering av CD-skivor, etcetera. Masteringsteknikerna kan åtgärda problemen i 

produktionen som du inte kunde få till i mixen, eller göra ett sista ingrepp som gör att 

inspelningen låter klar och spelbar i en mängd olika ljuduppspelningassystem.7 

                                                
4 Martinsson, J. (2007:13). Mastering: Hur påverkas den subjektiva musikuppfattningen av mastering?.  

(Student paper). Högskolan Dalarna.  
5 Huber, D. M. & Runstein, R. E. (2010:563). Modern recording techniques (7th edition). Oxford: Focal Press. 
6 Katz, B. (2007:11). 

7 Katz, B. (2007:11). 
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Equalizer 

Equalizern är, tillsammans med kompressorn, det verktyg som klart används mest av en 

masteringtekniker.8 Med hjälp av en equalizer kan du höja och sänka volymen vid specifika 

frekvenser. 

 

Här följer några av de vanligast förekommande equalizer-kurvorna, visade utifrån 

parametriska equalizers som visar de exakta frekvensvalen: 

 

   
Bild 1. Högpass-/Lågpass-filter 
Ovan visas ett högpass/lågpass-filter. Som deras namn antyder prioriterar denna typ av EQ 

vissa frekvensbandbredder som ska skickas på full nivå, medan andra delar av det hörbara 

spektrumet dämpas.9 Väljer du till exempel att placera ett högpassfilter vid 500 Hz så passerar 

alla frekvenser ovan den valda frekvensen, medan frekvenserna under 500 Hz skärs bort. 

Samma sak gäller för lågpass-filtret, fast med motsatt effekt  - Frekvenserna under vald 

frekvens passerar, och allt över skärs bort. 

                                                
8 Owsinski, B. (2001:34). The master engineer’s handbook. Vallejo, CA: Artistpro.com. 

9 Huber, D. M. & Runstein, R. E. (2010:480). 
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Bild 2. Shelving-filter 

Shelving-filtret hänvisar till en ökning eller minskning av vald frekvens, som smalnar av i 

början till en inställd nivå och fortsätter på den nivån till slutet av ljudspektrat. Shelving kan 

läggas till antingen hög- eller lågänden av ljudintervallet och kurvan är av samma typ som du 

hittar på vanliga stereoanläggningars bas- och diskantkontroller.10 

  
Bild 3. Bandpass (bell-kurva alt. peak-filter) 

Bandpass (bell-kurva alt. peak-filter) är den vanligaste equalizer-kurvan. Du förstärker eller 

sänker kring en specifik frekvens, men påverkar samtidigt de angränsande frekvenserna. 

Bredden, hur mycket av de angränsande frekvenserna du vill ha med, justeras med Q-värdet - 

Lågt Q-värde ger stor bredd och vice versa. 

                                                
10 Huber, D. M. & Runstein, R. E. (2010:480). 
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Kompression och limitering 

Inom mastering och mixning används kompression och limitering för att ändra det 

genomsnittliga dynamiska omfånget i musiken. Dock arbetar du med färdiga övergripande 

mixar när du mastrar, och inte enskilda spår och instrument som fallet är inom mixning. De 

flesta masteringsteknikerna använder kompressorer för att avsiktligt ändra ljud och limitering 

för att ändra ljudet så lite som möjligt, men adderar det för att göra ljudbilden starkare och 

addera så kallad loudness. Det är därför limiters används oftare inom mastering än mixning. 

Det finns ingen perfekt osynlig limiter, men kompression ändrar ljudet mycket mer än vad 

limitering gör.11 

 

Det har länge funnits en oro över hur långt branschen är redo att gå för att få till den starkast 

ljudande musikproduktionen. Många anser att det har gått överstyr, främst inom den 

kommersiella musiken, där skivbolagen vill att just deras artister ska låta högst och starkast 

när deras musik spelas i radion, vilket i sin tur ska resultera i bättre försäljningssiffror. Det har 

resulterat i att många anser att det inte går att lyssna till dessa produktioner, då de är 

komprimerade och limiterade till en grad där nästan ingen dynamik existerar, det blir 

påfrestande för öronen - Denna ”hetsjakt” har kommit att kallas ”The loudness war”, och 

avhandlas i pubikationen The Loudness War: Background, Speculation and Recommendations 

skriven av Earl Vickers. Han beskriver fenomenet på följande vis: 

 
 ” There is growing concern that the quality of commercially distributed music is deteriorating as a 

result of mixing and mastering practices used in the so-called “loudness war.” Due to the belief that 

“louder is better,” dynamics compression is used to squeeze more and more loudness into the 

recordings. […] “Loudness war” is a term applied to the ongoing increase in the loudness of recorded 

music, particularly on Compact Discs, as musicians, mastering engineers and record companies apply 

dynamics compression and limiting in an attempt to make their recordings louder than those of their 

competitors.”12 

 

                                                
11 Katz, B. (2007:121). 

12 Vickers, E. (2010:1). The Loudness War: Background, Speculation and Recommendations. I Audio 

Engineering Society. Hämtad 9 september 2014 från 

http://www.sfxmachine.com/docs/loudnesswar/loudness_war.pdf 
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Forskningsläge 

Att hitta litteratur som beskriver mastering på ett rakt och konkret sätt har varit svårt, främst 

när det kommer till beskrivandet av det praktiska. Jag ser det som ett bevis på att mastering är 

ett yrke där dess utövare gärna inte vill dela med sig av sina hemligheter och 

tillvägagångssätt. Det har jag själv fått uppleva när jag har pratat och skrivit med eventuella 

tekniker som jag velat ha med i min uppsats. Många av dem kände sig smickrade när jag 

kontaktade just dem, men när jag nämnde att jag ville ha dokumentation av deras tekniska 

tillvägagångssätt uppstod det snabbt ett tvivlande tonläge. Jag kan se att det mönstret även går 

i den akademiska skrivna texten. De flesta beskriver arbetsprocessen på ett svepande sätt, och 

inte så ingående i det personliga åtagandet. Jag är väl medveten om att inget är hugget i sten 

och att ingen är den andra lik i varandras arbetsmönster - Det finns inga fasta regler kring hur 

man får fram en mastering. Därför är de personliga tillvägagångssätten något som 

masteringsteknikerna gärna helst inte vill dela med sig av. 

Dock finns det undantag. Bob Katz, flerfaldigt Grammy-belönad och erkänd 

masteringstekniker, skriver väldigt öppenhjärtligt och personligt om mastering i sin bok 

Mastering: the art and the science13, och räds inte att komma med personliga råd i form av 

bland annat equalizer- och kompressor-inställningar. Den boken kommer jag genomgående att 

referera till i min uppsats. Även litteratur som tar upp “problemet” med dagens hårt 

komprimerade ljudideal inom musikbranschen och hur du som lyssnare upplever musiken 

beroende av vilken sorts musik det rör sig om har varit till stor hjälp. 

Katz går i sin bok igenom alla stadier som berör pre-mastering – Med equalizers, 

kompressorer, limiters och allt vad pre-mastering innebär. 

Katz rör lätt vid inspelning- och mixningsprocessen, men går inte in på detaljnivå, utan 

fokuserar helhjärtat på masteringshantverket. Katz skriver att varje masteringstekniker har sitt 

eget tillvägagångssätt när denne tar sig an ett projekt. Vidare nämns att det idag är relativt 

sällsynt med masteringstekniker som sätter sin egna personliga prägel på en musikproduktion 

– just för att varje produktion är unik. En bra masteringstekniker bör känna sig hemma inom 

vilken musikgenre som helst. I ett av de senare kapitlen gör Katz en ambitiös genomgång av 

vad som händer med musiken, generellt, när den spelas upp i radio – Varje radiostation 

använder en sändningsljudprocessor framför sin sändare – och vad detta kan få för 

konsekvenser för musiken. Det är allmänt känt att stationerna länge har ”tävlat” i att låta 

                                                
13 Katz, R.A. (2007). Mastering audio: the art and the science. (2nd ed.) Amsterdam: Elsevier/Focal Press. 
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störst, bäst och vackrast, med det har sitt pris. Musiken blir lidande, speciellt om den redan är 

hårt komprimerad från början. Katz rekommenderar att istället för att skicka samma produkt 

som går ut i handeln förse radiostationerna med en unik master som bäst fungerar ut i etern, 

utan snabb limitering, och låta sändningsprocessorn göra jobbet - Det skulle gynna musiken 

och ge den mer kraft och lyster när den sedan sänds ut. För att ta det hela vidare så tipsar Katz 

att testa hur musiken skulle kunna låta i radio genom att spela den just genom en 

sändningsprocessor ut i en vanlig konsumentradio, och på så vis se till att undvika senare 

förödelser. 

Boken är gedigen, och kan fungera som en bra start för de som är intresserade av att lära sig 

mastering. Katz blir aldrig långrandig, utan skriver på ett sätt så att även den oinvigde kan 

förstå de olika delarna i processen. Många påståenden och tips i Bob Katz bok är lätta att ta 

till sig, och kan ses som sunda och väl fungerande. Men de är personliga - inte vedertagna. Ett 

av påståendena som jag fastnade vid var det om att det idag är sällsynt med tekniker som 

sätter sin egna personliga prägel på en musikproduktion, och att teknikern ska kunna ta sig an 

vilket projekt som helst för att kunna kalla sig masteringstekniker, i professionell mening. 

Givetvis skulle det vara svårt att märka en masteringsteknikers hantverk genomgående i en 

rad produktioner, om man lyssnar aktivt på ett par musikalbum som en viss tekniker har varit 

inolverad i. Men så långt vill jag inte gå i min undersökning, utan påskina hur mycket av en 

masteringsteknikers ideal, personliga smak och tidigare erfarenhet som hörs i dennes arbete. 

Katz utläggningar om hur radion behandlar musiken i sina utsändningar är klart intressant, 

eftersom de berör i mångt och mycket hur livlöst och odynamiskt det kan bli att låta om alltför 

mycket kompression och limitering adderas i en produktion. Även om jag inte kommer att gå 

in på hur radion behandlar musik så är det något som berör ämnet och det nu rådande 

klimatet. 

 

Under min inledande sökning efter relevant tidigare forskning inom mastering under samma 

institution som jag verkar, Högskolan Dalarna, så kom jag över uppsatsen Mastering: Hur 

påverkas den subjektiva musikuppfattningen av mastering?14, skriven av Jonas Martinsson 

2007. I den ges förslaget som ligger som grund för just min uppsats. 

Martinsson behandlar i sin uppsats hur man som lyssnare påverkas och uppfattar musik 

beroende på hur den är mastrad. Utifrån en lyssningsundersökning, med utgångspunkt från tre 

                                                
14 Martinsson, J. (2007). Mastering: Hur påverkas den subjektiva musikuppfattningen av mastering?.  

(Student paper). Högskolan Dalarna. 
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ljudsekvenser i olika skepnader (Omastrad, semiprofessionell och professionell) har han låtit 

informanter med olika bakgrund, uppdelad i två grupper (Vana och ovana lyssnare) fått lyssna 

till dessa tre ljudsekvenser och betygsatt dem utifrån deras syn på ljudkvalitet. 

Han säger sig att området är relativt outforskat, att det inte finns mycket skrivet, men också att 

mastering ofta diskuteras i ljudtekniska kretsar. Vad gör den egentligen för musiken? 

Utifrån lyssningsundersökningen och samtal med professionella masteringstekniker vill han få 

svar på uppsatsens huvudfråga, men även hur man definierar ljudkvalitet beroende på om man 

är en van eller ovan lyssnare, och om kvalitetskravet i mastering skiftar grupperna emellan. 

Han ger läsaren en bakgrund i vad mastering innebär, varför det är nödvändigt, och hur 

arbetsprocessen går till med förklaringar av de olika tekniska inslagen – Valet av utrustning, 

monitorer, signalkedja, förberedelser med filformat, redigering, equalizer och 

dynamikprocessering. Detta bygger upp inför vad som är det centrala i uppsatsen – 

Lyssningsundersökningen. Inget konkret resultat kommer ur undersökningen. Inget tydligt 

mönster går att urskilja i summeringen, då få av informanterna uppfattar och reagerar lika. 

Slutsatsen är att den personliga smaken spelar in – Personer tycker olika om olika 

produktioner. Men, en överraskning för författaren är att den semiprofessionella mastringen 

med mindre kompression föredrogs framför den professionella, som innehöll mer 

kompression. På frågan om hur man definierar ljudkvalitet svarar de flesta av informanterna 

lika - Musiken ska gynnas av kvaliteten i form att få musiken att komma närmre lyssnaren. 

Och ljudkvalitet ur en teknisk synvinkel - En bra balans i frekvensspektrat, du ska höra alla 

element klart och tydligt och vara en behaglig lyssning. Martinsson avslutar med att diskutera 

kring hur mycket den personliga smaken spelar in när ämnet ljudkvalitet kommer på tal. Inget 

är hugget i sten. Men att en mer van lyssnare kan sätta bättre ord på vad som just är 

ljudkvalitet medan en ovan är mer svävande i sin beskrivning. Att den semiprofessionella 

mastringen, som innehöll väldigt lite kompression, fick bra betyg testet igenom ser 

Martinsson som ett bevis på att trenden med hårt komprimerad musik sakta men säkert är på 

väg att försvinna. Då inte sagt att yrket som masteringstekniker är i fara. I det här fallet var 

det slumpen som avgjorde. 

Martinssons uppsats är väl genomförd. Det jag fastnade mest vid var genomgången och 

beskrivningen av masteringsprocessen, med all teknisk fakta. Den delen är omfattande och 

ger läsaren en god i inblick i hur arbetet går till. 

Själva lyssningsundersökningen och dess resultat lämnar en del övrigt att önska. Men det är 

förståeligt. Med brist på tid och tillgångar är det svårt att genomföra en undersökning som 

täcker upp och tillgodogör inom ett så stort område. Uppfattningen och upplevelsen av musik 
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är väldigt personligt bundet, det går inte komma ifrån, vilket Martinsson också påpekar i sin 

text. Det är viktigt att ha det i tankegångarna när du tar dig an ett så svävande ämne som det 

faktiskt är. Martinsson ger förslaget, som ligger till grund för just den här uppsatsen, att forska 

vidare i hur personliga ideal och tankebanor hos olika professionella masteringstekniker 

spelar in när det gäller olika genrer. Genom att låta dem mastra vitt olika genrer så får du se 

om det existerar ljudtekniska mönster. 

 

En annan uppsats, skriven inom samma institution, är Professionell mastering: Ett bra 

alternativ för oetablerade musiker?15 skriven av Johan Lindbäck 2005. I den ställer Lindbäck 

sig frågan om det kan vara en god idé att göra en professionell mastering av sitt material om 

du som oetablerad artist söker skivkontrakt. Utifrån samtal med personer från skivbolag, 

professionella masteringstekniker och senare en lyssningsundersökning med studenter från 

ljud- och musikproduktionsprogrammet kommer han fram till att en påkostad professionell 

mastering mycket väl kan gynna oetablerade artister, eftersom produktionen helt enkelt får sig 

ett upplyft och i slutändan blir att låta bättre än en mastering utförd av en amatör. Lindbäcks 

uppsats är engagerande på många sätt - Då mest bakgrundskapitlet, där författaren utförligt 

beskriver masteringshantverket - Men resultatet utifrån konversationerna och 

lyssningsundersökningen är inget som tillför något till mitt arbete. Mycket på grund av jag 

anser att frågeställningen är alltför ledande och ointressant, och att svaret på förhand lätt kan 

förutses - Det är självklart att en professionell mastering oftast gynnar en musikproduktion, då 

själva syftet med en mastering är att färdigställa ljudbilden och inte sällan justera den till det 

bättre, vilket gynnar de flesta musikproduktioner. 

 

Earl Vickers har skrivit en publikation som tar upp fenomenet kring dagens kommersiella 

ljudbild, i folkmun kallad ”Loudness War” – Jakten på den starkast ljudande produktionen - 

The Loudness War: Background, Speculation and Recommendations16. 

Utifrån samtal med professionella masteringstekniker och läst litteratur återberättar han 

”ljudkrigets” historia. Vickers går igenom konsekvenserna av vad denna hetsjakt har 
                                                
15 Lindbäck, J. (2005). Professionell mastering: Ett bra alternativ för oetablerade musiker?.  (Student 

paper). Högskolan Dalarna. 

16 Vickers, Earl. (2010). The Loudness War: Background, Speculation and Recommendations. I Audio 

Engineering Society. Hämtad 9 september 2014 från 

http://www.sfxmachine.com/docs/loudnesswar/loudness_war.pdf 
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åstadkommit i form av eventuell försämrad musikalisk estetik och kvalitet, och ställer sig 

frågan om hög sönderkomprimerad produktion är lika med högre försäljningssiffror än en mer 

dynamisk. Författaren tar upp ”problemet” hur dagens professionella masteringstekniker blir 

pressade av sina klienter att komprimera ihop ljudbilden och satsa på en så hög ljudnivå som 

möjligt istället för att satsa på en välljudande dynamisk produktion, som Vickers senare 

kommer fram till är en dålig väg att gå, försäljningsmässigt, eftersom lyssnarna blir att lida av 

lyssningströtthet i längden på sönderkomprimerade produktioner och att musiken inte alls blir 

att låta högre än alla andra när den spelas i kommersiella radiostationer eftersom de i 

utsändningen redan arbetar med kompression – Resultatet blir i slutändan slätstruket och 

själlöst. Samtidigt nämner Vickers att det även finns en estetisk aspekt när det kommer till 

olika genrer – Vissa hårdare musikstilar kan komma mer till sin rätt i form av en hård 

komprimerad ljudbild, såsom grunge och heavy metal. Även skillnaden mellan lyssnare, hur 

man lyssnar och lyssningssituationer kan spela in när det gäller hur man uppfattar 

kvalitetssänkningen av musiken. Medan en person som oftast lyssnar på musik exempelvis i 

bilen kan uppskatta en komprimerad ljudbild som tränger igenom motormullret så tappar en 

mer van aktiv lyssnare intresset när denne konsumerar samma produktion. Användandet av 

musik som ljudkuliss i stormiga miljöer resulterar i en uppmuntran till hårdare kompression 

så att den ska höras tydligt även under lugnare partier. Vickers främsta rekommendationer till 

tillverkare och konsumenter är att det borde fastställas en standard för loudness på CD-skivor 

och andra musikplattformar. Istället för att överdriva kompressionen i en produktion så bör 

det istället finnas valmöjligheter i konsumentens uppspelningsenhet där det går att välja 

kompressionsmängd själv beroende på miljö och sammanhang. Detta skulle gynna skapare 

och masteringstekniker att sträva efter mer dynamik. För att ge sken av en produktions 

dynamikmängd så rekommenderar Vickers vidare att det även borde införas en stämpel för 

High dynamic range (högt dynamikomfång) på utgåvor som innehar mer dynamik än andra, 

och även ett införande av recensioner för ljudkvalitet på återförsäljarnas webbplatser, så att 

köparen kan visa upp sina åsikter om produkten och därmed leda senare konsumenter rätt. 

Avslutningsvis rekommenderar Vickers att det behövs en stor mängd vidare forskning på alla 

plan inom området. Lyssningsundersökningar bör genomföras som avgör i vilken utsträckning 

människor märker skillnaden mellan olika kompressionsinställningar som dagligen används, 

och om överkompression verkligen orsakar lyssningströtthet. Dessutom önskas en studie i hur 

redan kvalitetssänkta strömmande utsändningar från olika medier påverkar redan 

komprimerad musik. Slutligen behövs det mer forskning i sambandet mellan ljudstyrka, 

lyssnarens önskemål och kommersiell framgång. 
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Jag håller med Earl Vickers i mycket. Som van lyssnare så irriteras jag emellanåt av alltför 

hård komprimerad musik. Dock upplever jag själv det problemet oftast när jag lyssnar på 

musik som har producerats och bearbetats av folk som inte är alltför erfarna i såväl branschen 

som genren de bearbetat. Jag utgår oftast att mer professionella masteringstekniker vet vad de 

sysslar med, kanske på ett alltför naivt sätt, men även solen har som bekant sina fläckar. 

Vickers nämner just det, att många erfarna tekniker blir pressade av sina klienter att öka 

mängden kompression så att de blir att låta lika högt som sina gelikar inom samma genre. 

Detta kan mycket väl resultera i att teknikern klänger sig fast i metoden och undermedvetet 

använder sig av mer kompression än vad som egentligen är nödvändigt i följande åtaganden. 

Vickers önskan om vidare forskning i hur människor upplever skillnaden mellan olika 

kompressionsinställningar kommer i hög grad att involveras i min text, då den kommer att 

behandla olika teknikers arbetsmetoder och hur de går tillväga när de rör sig i främmande 

vatten. 

 

För att få mer på fötterna när de gäller det som föregår pre-mastering, det vill säga inspelning- 

och mixningprocessen, så är David Huber och Robert E. Runsteins Modern Recording 

Techniques17 ett utmärkt val. De går i sin bok, väldigt detaljrikt, igenom hela den innefattande 

processen som rör musikproduktion, mer inriktat på beskrivningar av det tekniska än vad Bob 

Katz gör i sin bok, och fokuserar mer på inspelning och mixning. Min uppsats kommer endast 

beröra mastering, men för att förstå helheten i resan fram till det momentet så är denna 

litteratur till gagn för den stora bilden. De berör mastering på ett flyktigt sätt, men fokuserar 

mer på de olika tekniska beståndsdelarna i form av moderna digitala arbetssystem och vad 

som gäller idag när det kommer till ljudbearbetning. 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Huber, D.M. & Runstein, R.E. (2010). Modern recording techniques. (7. ed.) Amsterdam: Focal 

Press/Elsevier. 
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I Sound and recording18 tar Francis Rumsey och Tim McCormick upp mastering ur ett 

historiskt och tekniskt perspektiv. Rumsey och McCormick går bland annat igenom olika 

sorters lagringsmedium och arbetssystem som har funnits inom branschen sedan starten, med 

rullbandet fram till dagens digitala arbetsmetoder. De förklarar det väldigt ingående. 

Precis som i Huber och Runsteins Modern recording techniques sätts fokus på hårdvaran, 

medan själva hantverket förbises. Samtidigt som jag känner avsaknad så kommer det att 

fungera bra när vissa tekniska beskrivningar kan komma att behöva förklaras.  

 

Ola Stockfelt utmanar i sin artikel Adequate modes of listening19 en tidigare text, skriven av 

Theodor Adorno, som påstår att endast fokuserade experter är lämpade för att kritisera musik 

och strömmande audio. Stockfelt påstår att olika sorters musik kräver sin egen specifika 

publik för att hamna rätt, eftersom musik alltid utvecklas och är i rörelse. Stockfelt går in i 

olika scenarier för hur lyssnare upplever musik i olika situationer, och vad som i ett längre 

skeende i ideologisk mening kan kalla sig en genre inom musiken. Det är sällsynt att alla 

skapar sig en likvärdig uppfattning kring ett musikverk. All musik är skapad för att passa till 

specifika situationer, därmed upplever de som lyssnar till musiken den på olika sätt beroende 

på vilken situation den är satt i eller vilken bakgrund lyssnaren i fråga kommer från – 

Kulturell identitet. Förr i tiden var det vanligare att en musikgenre hade ett eget hem, en 

arena, som den var fast rotad i. Det fenomenet är idag inte lika förekommande, då musik 

spelas mer eller mindre överallt, vilket resulterar i att bestämmandet av en genre på ett verk 

blivit alltmer svårare. Dock kan du idag bäst fastställa en genre genom att beakta situationen 

den är satt i, avståndet mellan utövaren och publiken och storleken på eventet. Även hur 

lyssningen går till i olika situationer spelar in i hur du definierar en genre - Beskrivet av 

Stockfelt som genre-normative modes of listening. Det vill säga - Varje genre kräver en viss 

sorts utövning av lyssning för att landa rätt och tas emot på bäst sätt – Här beskrivet som 

adequate listening, den mest tillämpliga lyssningen, adekvat lyssnande. 

Stockfelt upplyser att adekvat lyssnande inte är att allmänt njuta av musiken som framförs, att 

känna igen musikstilar, eller att bygga upp en egen mening från vad som uttrycks i verket. Det 

är något större – Ett språk för att kunna bygga broar mellan skapare och lyssnare, ett sorts 

outtalat avtal inom en grupp människor som har likartade kulturella uttryck och ideologiska 

                                                
18 Rumsey, F. & McCormick, T. (2009). Sound and recording. (6. ed.) Oxford: Focal Press. 

19 Stockfelt, Ola (2007). ”Adequate Modes of Listening”. Audio Culture – Readings in Modern Music [New 

York & London: Continuum], s. 88-93. 
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syn på världen och samhället. Folk har inte sällan haft lätt för sig att sätta stämpel på saker 

och företeelser, inte minst när det kommer till musik. Även musiken och dess utövare landar 

lätt i den fällan. Att få tillhöra ett sammanhang eller en folkrörelse är något som de flesta vill. 

Men vem, vad eller vilka bestämmer vilken benämning eller titel som sammanhanget ska få 

bära - Är det utövaren själv eller folk utifrån som konsumerar materialet? Stockfelt sätter 

fingret på just detta, och går in på djupet. För att kunna börja kalla en musikstil en genre så 

måste den först bli rotad och accepterad inom ett mindre eller större sammanhang. Även om 

en utövare själv vill sätta sig i ett fack så kanske inte denne passar in eller blir accepterad av 

dess redan invigda anhängare. Det är mycket som spelar in innan ett bestämmande av en 

genre kan träda i kraft. För att få mer inblick i hur en genre definieras mer ingående ur ett 

samhälleligt och kulturellt perspektiv har Stockfelts artikel varit av stort intresse. Innan jag 

läste texten hade jag en lätt uppfattning om vad som definierar en genre. Ett antagande är att 

de flesta har det. Vill en kompositör eller utövare av musik anta en genre och behärska den så 

är det fritt fram – Så är inte fallet. Det gäller att låta det bero, finna sig till ro i sammanhanget 

och bli accepterad av dess likar i rörelsen innan du kan ta steget fullt ut för att känna dig 

hemma i rätt genre. 

 

På tal om musikproduktion20 är en bok framställd av Gunnar Ternhag och Johnny Wingstedt 

som kan beskrivas som en artikelsamling om elva bidrag där de bidragande författarna 

beskriver ett ämne var inom ämnet musikproduktion. Bokens främsta uppgift är att försvenska 

litteraturen som tidigare alltjämt har varit engelskspråkig, för att ta in den på svensk mark och 

förtydliga den ytterligare, dels för studenter med givetvis också för övriga intressenter. 

Jan Berg skriver i sin artikel om lyssningstester - Hur en undersökning kan påvisa egenskaper 

hos ljud med hjälp av människor som lyssnar på dem. Berg lägger tyngd i att även synintryck 

och annan information påverkar en lyssnares upplevelse av ljud. För att undvika detta så är ett 

så kallat blindtest att föredra, vilket innebär att informanten i testet inte får veta i förväg hur 

ljudet har behandlats när undersökningen genomförs. Det finns alltid risker med ett utföra ett 

experiment, i det här fallet lyssningstest. Eftersom forskaren, som utformar testet, otfast är 

den som bestämmer villkoren för att komma fram till det resultat som är intressant i fallet så 

är risken att utfallet inte blir tillförlitligt och innehållet felkällor. Viktigt är att bestämma hur 

uppgiften ska formuleras, vilken typ av lyssnare som ska rekryteras, vilken sorts skala som 

                                                
20 Ternhag, G. & Wingstedt, J. (red.) (2012). På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt 

kunskapsområde. Göteborg: Bo Ejeby. 
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ska användas, vilka ljud som ska bedömmas och vilken analysmetod som ska användas. Även 

störningsfaktorer kan ha stor betydelse. Existerar det ett störande ljud i anslutning till testet 

som inte går att undvika, till exempel en surrande dator, så kan det vara en bra idé att låta den 

vara konstant undersökningen igenom och därmed låta informanterna få uppleva samma miljö 

och störningsfaktorer. Resultatet blir på det viset mer tillförlitligt och upprätthåller en bättre 

standard än om du helt struntar i det och utför testet i varierande miljöer. Detta problem blir 

som störst när ljudet i testet spelas ur monitorer, då rummet är av stor betydelse för 

upplevelsen. Används istället hörlurar kan det gå att kringgå problemet, då informanten blir 

mer isolerad från omvärlden. Berg påvisar vikten i att endast använda sig av lyssnare med god 

erfarenhet av att lyssna kritiskt när det kommer till lyssningstester som innefattar små hörbara 

skillnader i ljud. Oerfarna lyssnare hör inte små avvikelser på samma sätt, utan letar och 

landar mer i helheter och den stora bilden. Denna inriktning inom lyssningstester har Berg 

hämtat från ISO-standarden 8586-221. 

Jag kommer i mitt arbete att utföra lyssnarundersökningar där informanterna kommer att få 

lyssna till, vad jag förmodar, just små avvikelser och skillnader i ljudbilden. Därför kommer 

jag endast att använda mig av erfarna lyssnare som dagligen rör sig inom musiken på ett eller 

annat vis – Musiker, recensenter och liknande. Där musiken alltid står i fokus. När det 

kommer till eventuella störningsfaktorer i min lyssningsundersökning så har jag beslutat att 

genomgående låta informanterna använda sig av hörlurar. Dels med tanke på smidigheten, 

men också att det kommer att ge dem en likvärdig ljudupplevelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Internationella standardiseringsorganisationen. Sensory analysis - General guidelines for the selection, 

training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors. http://www.iso.org/iso/  
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Avgränsningar 

Jag kommer endast att rikta in mig på mastering för CD i mitt examensarbete, där standarden 

för den slutgiltiga upplösningen är 16-bit 44,1 kHz22, oftast nämnd som 44/16. Jag har därför 

gjort en avgränsning som inte involverar mastering för LP/vinyl, film, etcetera. Detta på 

grund av att arbetet hade blivit alltför stort och att tiden helt enkelt inte funnits. Även om vi 

nu går mot nya tider där nya alternativ för konsumenten har dykt upp på marknanden, såsom 

Mastered for iTunes23, där mer högupplösta versioner av musik finns att tillgå, så har jag ändå 

valt att endast fokusera på mastering för CD. Det finns även en rad andra aspekter som hade 

hade kunant väva in i min undersökning, som diverse marknadsledande streamingtjänster som 

Wimp och Spotify. Men eftersom CD-standarden har funnits sedan tre decennier tillbaka och 

fortfarande gäller, om än i en mindre utsträckning än tidigare, så har jag ändå valt att använda 

mig av den, eftersom den är mer rotad som standard än de nyare alternativen och fortfarande 

används flitigt hos de flesta onlinebaserade tjänster, om än i komprimerade former.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Rumsey, F. & McCormick, T. (2009:294). 

23 Apple Computer, Inc. (2012). Mastered for iTunes: Music as the Artist and Sound Engineer Intended. 

Hämtad 20 november 2014 från http://images.apple.com/euro/itunes/mastered-for-

itunes/docs/mastered_for_itunes.pdf 

24 Apple Computer, Inc. (2012:2). 
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Metod 

Min undersökning består av två delar – masteringsessioner och lyssningsundersökning. 

Under den första delen har jag låtit tre personer mastra tre ljudsekvenser vardera. Jag har 

observerat mastersingssessionerna, utfört korta intervjuer med samtliga tekniker och sedan 

granskat masteringsresultaten. Vidare har jag låtit fem vana lyssnare bedöma och kommentera 

mastringarna i form av en lyssningsundersökning, som är förpassad i undersökningens andra 

del. 

 

Viktigt att påvisa är att samtliga undersökningsdeltagare i min uppsats, i det här fallet 

teknikerna i masterssessionerna och informanterna i lyssningsundersökningen, har deltagit 

frivilligt och under inga som helst omständigheter blivit tvingade till det. Deras bidrag till min 

uppsats har varit högst tacksam. Jag kommer i följande kapitel och även senare i analys och 

resultat att beskriva och analysera deras arbete, åtaganden och kommentarer som genererat 

data till mitt resultat. För att undvika att ingen av de inblandade ska känna sig utpekade på 

något sätt kommer samtliga att vara anonyma i min text. Det vill säga – Jag kommer inte att 

nämna någon vid namn. Detta med hänvisning till Vetenskapsrådet Codex.25  

Framställning av mastringar 

För att få så mycket bredd som möjligt i min undersökning har jag valt ut tre mixar i tre helt 

olika genrer – En modern elektronisk pop/dance, en death metal och en countryinfluerad 

singer-songwriter. Därefter har jag låtit två ljud- och musikproduktionsstudenter på högskolan 

och en lärare, således även erfaren musikproducent, att mastra dessa tre låtar under max 20 

minuter.  Masteringssessionerna ägde rum i kontrollrum 1 i mediehusets lokaler på Högskolan 

Dalarna och skedde helt utanför elevernas och lärarens ordinarie kursgång och åtaganden. 

Mitt val av masteringstekniker och lokal till min undersökning var en fråga om tillgänglighet 

både på det fysiska och praktiska planet. Eftersom jag själv ville vara närvarande under 

samtliga masteringssessioner och att det var svårt att få tag ett i fullt utrustat kontrollrum där 

tre tekniker skulle husera under olika tidpunkter så kändes valet av lokal och personer som det 
                                                
25 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 

16 januari 2015 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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bästa för min undersökning. Det ska också tilläggas att jag inte kände någon av de tre 

utnämnda innan undersökningen, vilket jag ser som en fördel, då jag på förhand inte kunde 

spekulera om tillvägangångssätt och resultat. 

Jag valde att korta ner ner samtliga tre ljudsekvenser till à en minut. Dels för att teknikerna 

inte skulle förvilla sig i materialet, men också för att de på det sättet kunde fokusera på 

samma partier i materialet, vilket gör att lyssningsundersökningen senare inte kommer att ta 

alltför lång tid och att dess informanter kommer att få höra exakt samma partier som 

masteringsteknikerna gjorde när de bearbetade materialet. Valet av 20 minuter kommer sig av 

av att jag själv utförde en förstudie av undersökningen, och kom där fram till att just 20 

minuter föll sig bra med tanke på att det i det här fallet rörde sig om tre ljudsekvenser. Och att 

jag gav teknikerna en tid att rätta sig efter är ett medvetet val från min sida - Tidspressen 

tvingade teknikerna att direkt gå på intuition och egna referenser när det kommer till att 

bearbeta ljudbilden, och begränsade deras tid till längre eftertanke. 

Jag valde även att inte informera om vilken sorts musik de skulle mastra innan själva 

undersökningen sattes igång. Mest för att de inte skulle få en föraning och således innan sätta 

igång sin tankeverksamhet, men också för att alla tre skulle få samma utgångpunkt. 

Ljudbearbetningsprogrammet som användes var ProTools26, och effekterna som fick 

användas var strikt de som fanns att tillgå i programmet. På så sätt kunde jag senare enkelt 

dokumentera vilka effekter och inställningar som användes vid varje session. I övrigt gav jag 

dem helt fria tyglar att arbeta på det sätt som de kände var behagligast. Efter varje session 

förde jag ett reflektionssamtal med vardera tekniker över vad de hade för tankar kring deras 

åtgärder i den musik som de hade bearbetat, och om deras personliga smak och referenser. 

Musiken som jag valt ut till masteringsessionerna är tre sekvenser i olika genrer – Sekvens 1: 

Luminary “Amsterdam”27 (elektronisk dancelåt med popkaraktär), sekvens 2: Disrupted 

“Reverse the cross”28 (death metal), och sekvens 3: Keith Stiner“The hermit”29 

(country/singer-songwriter). Att jag valde dessa tre skilda genrer var för att se, och inte minst 

höra, på vilket sätt de tre teknikerna tog sig an och bearbetade materialet beroende på vad det 

var för sorts musik, och om någon tydlig arbetslinje gick att urskilja i resultatet. 

 
                                                
26 http://www.avid.com/us/products/family/pro-tools/ 

27 Luminary, Amsterdam (Anjunabeats: ANJ-055, 2006) 

28 Disrupted, Heavy Death (Gravplats Propaganda: GRAV006, 2014) 

29 Keith Stiner, The hermit (Demo, 2014) 
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Presentation av undersökningens masteringstekniker 

Student 1 (vars mastering senare i uppsatsen kommer att kallas mastering 1) 

Studerande på ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna. Har ingen 

större erfarenhet av mastering, då det hittills mest har blivit mycket inspelning och mixning 

under studierna. Favoritmusiken läggs under genren Alternative rock – Inte så hård rock, utan 

mer lättlyssnad sådan. 

Student 2 (vars mastering senare i uppsatsen kommer att kallas mastering 2) 

Studerande på ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna. Har berört 

mastering tidigare, men har aldrig riktigt tagit sig an det helhjärtat. Mest har det blivit snabba 

hobby-mastringar hemma vid datorn. Musikaliskt och inom musikproduktionen riktar Student 

2 i princip endast in sig på elektronisk musik och House. 

Lärare (vars mastering senare i uppsatsen kommer att kallas mastering 3) 

Universitetsadjunkt inom ljud- och musikproduktion som utbildar i musik- och ljuddesign på 

Högskolan Dalarna, driver även en egen inspelningsstudio i Falun sedan ett flertal år tillbaka. 

Har arbetat med all slags musik genom åren, men på sistone har det mestadels blivit indiepop 

och rock’n’roll. 

Lyssningsundersökningens konstruktion 

För att även få bredd när det kommer till lyssningsundersökningen har jag valt att enbart 

involvera fem personer som på ett eller annat sätt dagligen lever och rör sig inom musik eller 

ljudproduktion – Musiker, låtskrivare, recensenter, etcetera - ”Ju mer erfarna/tränade 

lyssnarna är, desto större precision har i allmänhet de data som genereras.”30  

Eftersom jag själv rör mig inom musiken dagligen och att min bekantskapskrets i princip 

endast innefattar musikintresserade så föll valet av informanter enkelt. Att jag kände samtliga 

informanter i lyssningsundersökningen ser jag inte som en nackdel, eftersom min del i 

lyssningsundersökningen endast var att samla in kommentarer om ljudsekvenserna utan att 

påverka deras åsikter. Dock ska nämnas att jag inte valt ut informanterna utifrån deras smak, 

musikaliska tillhörighet och kunskaper inom ljudprodukion – Utan endast utifrån deras starka 

                                                
30 Ternhag, G. & Wingstedt, J. (red.) (2012:203). 
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musikintresse – Så med tanke på de utvalda sekvenserna och de genrer som de är knutna till är 

jag medveten om att vissa informanter i lyssningsundersökningen kan få svårt att uttrycka sig 

om vissa specifika detaljer i ljudbilden då risken finns att de i vissa fall inte känner sig hemma 

inom just den musikstil som spelas upp - Kunskapen kan vara skral, eller i värsta fall 

obefintlig, vilket i sin tur genererar svag data – Det är något jag ser som en brist i 

lyssningsundersökningen. Jag hade kunnat ta det ett steg till och valt ut personer som 

representerade de valda genrerna och då involverat vikten av adekvat lyssnande i min 

undersökning, då det krävs en viss sorts ”van” lyssning beroende på vilken musik som spelas 

upp – Varje genre kräver sitt sätt speciella sätt att lyssna.31 

Jag har låtit de fem informanterna lyssna till de tre ljudsekvenserna, som i sin tur är mastrade 

på tre olika sätt, med fem sekunders tystnad mellan vardera sekvens. Eftersom nivån i de olika 

masteringsresultaten skiftade markant så valde jag att justera och jämna ut dem till en 

någorlunda liknande nivå sinsemellan innan jag spelade upp materialet under 

lyssningsundersökningen. Detta för inte chocka informanterna under lyssningen, men också 

för att inte ge dem en antydan om ett påskinande arbetsmönster mastringarna emellan. 

Samtliga lyssningsundersökningar genomfördes, med min närvaro, med omslutanade hörlurar 

av märket Beyerdynamic32 (modell DT 250). Detta för möjligheten att utföra undersökningen 

i ett akustiskt tillfredsställande lyssningsrum inte fanns, och att det rent geografiskt skulle 

vara omöjligt att genomföra. Därför föll hörlurar som ett smidigt alternativ. Jan Berg påvisar i 

sin artikel i På tal om musikproduktion att rummet, under ett lyssningstest, är av mindre 

betydelse vid användning av hörlurar.33, men jag valde i samtliga fall att sträva efter en sådan 

tyst miljö som möjligt, utan störande moment. Jag bad informanterna att under lyssning 

notera deras åsikter om ljudbilderna - Vad de hörde för skillnader och vad som skiljde sig 

mellan de tre versionerna i varje ljudsekvens. Därpå följde ett reflektionssamtal. 

Samtliga samtal finns att läsa i sin helet i bilagor. 

 

 

 

 

 
                                                
31 Stockfelt, Ola (2007:88-93). 

32 http://europe.beyerdynamic.com/ 

33 Ternhag, G. & Wingstedt, J. (red.) (2012:206). 
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Uppspelningsordning: 

Elektronisk pop/Dance – Mastering 1, mastering 2, mastering 3 

Death metal – Mastering 2, mastering 3, mastering 1 

Country/Singer-songwriter – Mastering 3, mastering 1, mastering 2 

 

Att jag valde att sätta de tre versionerna i olika ordning under vardera ljudsekvens var för att 

informanterna även här inte skulle löpa någon risk att urskilja något mönster i varje 

uppspelningsmoment.  

 

Presentation av lyssningsundersökningens informanter 

Informant 1 

Informant 1 har sedan tidiga tonåren utövat musik i alla dess former. Har piano/keyboard och 

gitarr som sina huvudinstrument, men kan även spela mycket annat. Jobbar just nu som 

musiklärare på gymnasium och kallar sig musikalisk allätare. Lyssnar på allt från klassisk 

musik till metal. 

Informant 2 

Informant 2 har länge spelat piano/keyboard, och innehar högskole-examen i ljud- och 

musikproduktion. Jobbar sedan en tid tillbaka som ljudboksproduent. 

Informant 3 

Allvetare inom musik som frilansar som pop/rock-skribent. Favoritmusiken är indie- och 

garagerock. Innehar ingen kunskap om musikproduktion. 

Informant 4 

Gitarrist som mestadels endast rör sig inom den moderna punkmusiken. Sysslar med 

musikproduktion på hobbynivå. 

Informant 5 

Sångare, gitarrist och låtskrivare som har spelat i band sedan drygt tio år tillbaka och gett ut 

ett flertal album. Har ingen stor insyn i det tekniska när det kommer till musikproduktion, 

utan fokuserar endast på det musikaliska. 
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Analys och resultat 

Jag kommer i det här kaptitlet att presentera resultaten av masteringssessionerna, som 

genomfördes av de två studenterna och läraren. Avslutningsvis kommer jag att presentera 

lyssningsundersökningen, där jag har anlitat fem vana musiklyssnare som fått lyssna och 

bedöma samtliga mastringar utförda av tre masteringstekniker. 

Utöver resultaten av mastringarna kommer jag även att beskriva och jämföra de samtliga tre 

teknikernas mastringar av de tre ljudsekvenserna. Först sammanfattande beskrivningar och 

reflektioner av deras arbetssätt, och sedan jämförelser av masteringsresultaten utifrån 

effektinställningar och vågformer. 

Resultat och analys av mastringar 

Student 1 

Student 1 är en stor förespråkare av dynamik och letar först och främst efter störande 

frekvenser som kan skäras bort med hjälp av equalizer, eller höja frekvenser som denne anser 

behöver framhävas mer. Sången är viktig, och sätter gärna den i främsta rummet. Den 

tankegången märkte jag genomgående under hela masteringssessionen – Studenten använde 

sig endast av equalizer på samtliga ljudsekvenser och gjorde inget åt den överhängande 

dynamiken med hjälp av kompressor, limiter eller liknande effekter. Mest tid ägnades åt 

ljudsekvens 3, där studenten också ändrade mest i ljudbilden. Stora sänkningar gjordes både i 

det lägre, mittersta och högre mellanregistret. Studenten sänkte basen på samtliga 

ljudsekvenser istället för öka, som både Student 2 och Läraren gjorde under sina sessioner. 

Slutresultet kan beskrivas som dynamiskt, då ingen kompression användes. 

Student 2 

Arbetsmetoden som Student 2 använde kan beskrivas som raka motsats till Student 1 - 

Studenten höjde många frekvenser inom mellanregistret och var ute efter att få fram mycket 

av de lägre frekvenserna i ljudsekvens 1 och 2, för att få fram ”tryck” i basen, och skar bort 

väldigt mycket av diskanten – Främst i sekvens 3 där studenten ville få bort ett brus som 

denne ansåg störde upplevelsen. Samtidigt som det höjdes i de lägre frekvenserna omkring 

100-300 Hz lades även ett högpassfilter strax under 100 Hz för att få bort de absolut lägsta 
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frekvenserna. I sekvens 2 hade studenten problem med att hitta var i frekvens attacken i 

bastrumma och virvelkagge låg, men sade sig inte hitta dem. Sången framhävdes genom att 

höja mellanregistret, både i sekvens 1 och sekvens 2. Kompressor användes flitigt 

genomgående, där väldigt ”hårda” inställningar användes, alla omkring ratio 4.0:1 med låg 

tröskel, med motivering att dynamiken i de två första musikstilarna inte spelade någon större 

roll. Avslutningsvis lades sist i kedjan en limiter på alla tre sekvenserna. Mest limitering 

användes på sekvens 1, och ytterst lite på de två övriga. Helheten i samtliga sekvenser inger 

en kompakt upplevelse, då markanta equalizer- och kompressorinställningar användes. 

Läraren 

Det märktes att läraren var den som var mest erfaren inom mastering av alla de tre som deltog 

i undersökningen. Dennes sätt att ta sig an materialet var mer rutin- och precisionsartat och 

erfarenheten märktes tydligt, och efteråt gavs klara motiveringar kring varje val av effekter på 

varje sekvens. Som tidigare nämnt gav jag alla inblandade fria tyglar, bortsett från att de 

endast fick använda sig av de digitala effekterna som fanns att tillgå. Läraren var den enda 

som kom sig för att använda sig av referenser. Under vardera sekvens surfades det in på 

Spotify34 och letades upp liknande musik som ansågs passade ljudidealet, och på så vis sträva 

efter att efterlikna referensen så mycket som möjligt i frekvens och dynamik. Under 

efterföljande samtal sade sig läraren mestadels arbeta med kommersiellt inriktad musik, och 

det märktes inte minst av valet av referenser, då denne genomgående valde att referenslyssna 

på moderna band och artister som överlag hade hög ljudstyrka/loudness. Slutligen kan sägas 

att lärarens mastringar är de som innhehar mest diskant och ljudstyrka, främst i sekvens 1 och 

2, och strävar efter ett modernt intryck. 

 

Jämförelse mellan mastringar 

Här följer en jämförelse och analys mellan teknikernas mastringar utifrån deras val av 

equalizer-inställningar, i ordningen Student 1 – Student 2 – Läraren. Jag har även valt att ta 

med vågformerna, både i omastrat/mixat och mastrat skick, för att påvisa skillnanden i 

dynamik mastringarna emellan. 

Samtliga teknikers val av effekter och inställningar från sessionerna som inte redovisas här 

finns under bilagor. 

                                                
34 https://www.spotify.com 



 

 27 

 

Sekvens 1 (elektronisk pop/dance) 

 
Bild 4. Vågform i mixat skick 

  
Bild 5. Student 1 - Equalizer-inställning 

Högpass vid 30.9 Hz, bandpass +2.4 dB vid 1.75 kHz, bandpass -5.9 dB vid 5.76 kHz 

 
Bild 6. Student 1 - Vågform efter mastering 
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Bild 7. Student 2 - Equalizer-inställning 

Högpass vid 57.1 Hz, bandpass +5.1 dB vid 103.9 Hz, bandpass -2.6 dB vid 584.2 Hz, bandpass +3.1 dB vid 

1.78 kHz, lågpass vid 8.03 kHz 

 
Bild 8. Student 2 - Vågform efter mastering 

 
Bild 9. Läraren - Equalizer-inställning 

Bandpass -3.4 dB vid 489.5 Hz 

 

 



 

 29 

 
Bild 10. Läraren - Equalizer-inställning 

Ökning av 60 Hz och 4 kHz  

 
Bild 11. Läraren - Vågform efter mastering 

 

Student 1 valde att sänka basen medan Student 2 och Läraren valde att höja den, dock vid 

olika frekvenser och på olika sätt – Student 2 skar rejält med lågfrekvens med högpassfilter 

och höjde 5 dB vid 103 Hz, och Läraren höjde vid 60 Hz. 

Den mest framträdande likheten är att samtliga ville framhäva det höga mellanregistret. Både 

Student 1 och 2 höjde nästan vid exakt samma frekvens, strax under 2 kHz, medan Läraren 

gjorde en sänkning i det lägre mellanregistret och en bred höjning vid 4 kHz. 

Student 2 är den som skiljer sig mest från de andra två, då studenten var den som tog i mest 

när det kommer till att höja och sänka frekvenser, denne har även skurit bort det mesta i 

diskanten över 8 kHz, vilket resulterade i en ”dovare” ljudbild i jämförelse. 

Som tidigare nämnt använde inte Student 1 några effekter som påverkade den överhängande 

dynamiken, såsom kompressor och limiter, vilket gjorde att dennes mastering har en något 

mindre kontrollerad och ostabil ljudbild jämfört med Student 2 och Läraren, som flitigt 

använde dessa ljudbearbetningsverktyg. Student 2 var den som använde mest kompressor, 

med en ratio på 4.2:1, medan Läraren använde en lägre ratio men limiterade helheten desto 

mer, vilket resulturade i att dennes mastering innehar mest loudness och minst dynamik. 
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Sekvens 2 (death metal) 

 
Bild 12. Vågform i mixat skick 

 
Bild 13. Student 1 - Equalizer-inställning 

Högpass vid 25.4 Hz, bandpass -6.1 dB vid 868.9 Hz, bandpass +2.2 dB vid 2.48 kHz 

 
Bild 14. Student 1 - Vågform efter mastering 

 
Bild 15. Student 2 - Equalizer-inställning 

Högpass vid 41.0 Hz, bandpass +2.8 dB vid 69.8 kHz, bandpass -2.6 dB vid 4.89 kHz, lågpass vid 6.00 kHz 
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Bild 16. Student 2 - Vågform efter mastering 

 
Bild 17. Läraren - Equalizer-inställning 

Bandpass – 3.2 dB vid 1.2 kHz, bandpass – 6.0 dB vid 3.0 kHz, shelving +1.7 dB mot 21.0 kHz 

 
Bild 18. Läraren - Equalizer-inställning 

Ökning av 30 Hz och 16 kHz 

 
Bild 19. Läraren - Vågform efter mastering 
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En stor skillnad, främst hos student 1 och 2, visas här. Student 1 har sänkt mellanregistret, 

medan Student 2 istället har höjt vid samma frekvens. I övrigt visas ungefär samma 

tankegångar som i sekvens 1, trots att det rör sig om en helt annan typ av musik och ljudmix. 

Även här har Student 2 valt att skära bort i stort sett all diskant, medan Läraren försökte få 

fram de absolut högsta och lägsta frekvenserna med de båda equalizer-effekterna som 

användes. Student 1 är den som är originalljudbilden mest trogen, medan Student 2 och 

Läraren har ändrat mest i frekvenserna. I loudness skiljer sig Student 2 väldigt mycket från 

vad denne använde för inställningar i sekvens 1, då denne använde väldigt mycket limiter, 

vilket här inte tog sig samma proportioner. Även här användes väldigt mycket kompressor – 

Med en väldigt stor skillnad på inställningarna mellan Student 2 och Läraren – Student 2 

använde sig av långsam attack och snabb release, medan Läraren använde i princip motsatta 

inställningar, dock med samma tankegångar i loudness-nivå som i den föregående sekvensen - 

det vill säga med mycket limitering i slutet av effektkedjan. 

 

Sekvens 3 (country/singer-songwriter) 

 
Bild 20. Vågform i mixat skick 

 

 
Bild 21. Student 1 - Equalizer-inställning 

Högpass vid 39.8 Hz, bandpass -4.1 dB vid 203.2 Hz, bandpass -4.4 dB vid 594.6 Hz, bandpass -7.3 dB vid 2.29 

kHz, shelving +2.8 dB från 6.85 kHz 
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Bild 22. Student 1 - Vågform efter mastering 

 
Bild 23. Student 2 - Equalizer-inställning 

Högpass vid 95.0 Hz, shelving +3.9 dB vid 306.0 Hz, bandpass +3.6 dB vid 1.51 kHz, bandpass -6.9 dB vid 6.42 

kHz, lågpass vid 6.00 kHz 

 
Bild 24. Student 2 - Vågform efter mastering 

 
Bild 25. Läraren - Equalizer-inställning 

Bandpass -5.2 dB vid 320 Hz, shelving +1.5 dB mot 21.0 kHz 
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Bild 26. Läraren - Vågform efter mastering 

 

Tankegångarna och valet av equalizer-inställningar skiljer sig markant även i sekvens 3. 

Student 1 har fokuserat mest i att sänka frekvenser i mellanregistret, medan Student 2, precis 

som i de två tidigare sekvenserna, har skurit bort väldigt mycket bas och diskant och istället 

höjt i mellanregistret. Student 1 och Läraren gick nästan åt motsatt håll och höjde istället 

diskanten. Den mest utstickande mastringen är utförd av Student 2, då denne använde de mest 

extrema kompressorinställningarna, med låg tröskel, snabb attack och release. Läraren 

använde kompressorn mer varsamt, med väldigt långsam attack och release, och använde 

även här rikligt med limiter. Men det till trots låter Student 2 minst dynamisk, då denne 

använde de mest extrema kompressorinställningarna. 

Resultat av lyssningsundersökning 

Samtliga infomanters kommentarer finns i sin helhet i bilagor. 

Sekvens 1: Elektronisk pop/Dance 

I ett genomsnittligt utslag ansågs mastering 3 låta bäst av de tre mastringarna, men inte med 

en övertygande marginal. Det mest intressanta är att informat 1 och 2, som har mest insyn i 

ljudproduktion, tyckte att mastering 1 lät bäst - med motiveringar som ”bra balans” och 

”behaglig” – medan de ansåg att mastering 3 lät vass och påträngande. De tre övriga 

informanterna tyckte dock att mastering 3 lät bäst eftersom den hade bäst ”tryck” och att 

basen kom fram bra. Mastering 2 avfärdades helt av informant 1, 2 och 4, då de ansåg att den 

lät alltför ”okontrollerad” och ”bumlig”, medan informant 3 och 5 ansåg den som medelbra. 
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Sekvens 2: Death metal 

Utslaget är nästintill snarlik den i sekvens 1 - Mastering 3 ansågs överlag låta bäst, men med 

vissa avstickande åsikter, främst hos de som är insatta i genren i fråga. Informant 1 och 3 

ansåg att mastering 2 hade den ljudbild som passade genren bäst – ”[…] fokus i 

mellanregistret, gitarrerna ligger långt fram.]” och en ”skitig tunn” ljudbild. Informant 1 

tyckte tvärtemot de fyra andra informanterna, som ansåg att mastering 3 lät överlägset bäst, 

och avfärdade den mastringen med motiveringen ”Det låter nog bra om man utgår från ett 

mer modernt perspektiv, men ska man vara genren trogen faller det lite i mina öron.” Även 

informant 3 gick i samma tankegångar, men anslöt sig till de andra och tyckte att mastering 3 

lät fylligare med en bra bas- och diskantnivå. 

Sekvens 3: Country/Singer-songwriter) 

Mastering 1 föredrogs mest med nästintill samstämmiga motiveringar från samtliga 

informanter – Sången kommer fram bra, ”naturlig”, bra balans och ”livekänsla”. Informant 3 

och 4 fokuserade dock mycket på bruset, som hördes mest i mastering 3 på grund av att den 

innehöll mest diskant. De föredrog istället mastering 2 som hade minst diskant och därmed 

mindre brus, men tyckte även att mastering 1 lät bra. De enda som reagerade på de extrema 

kompressorinställningarna i mastering 2 var informant 1 och 2 som tyckte att det lät alltför 

processat och ”pumpande” när kompressorn slår in och tryckte ihop dynamiken. 

Slutsats 

Frågeställningen som jag vill få svar på utifrån min undersökning lyder: 

- Hur mycket av masteringsteknikers ideal och tidigare erfarenhet påverkar en 

mastering av musik om personen inte känner sig hemma inom genren i fråga? 

Med tanke på de personer som jag anlitade för masteringssessionerna – Där studenterna hade 

väldigt olika ideal, varierade referenser och erfarenheter, medan läraren, som var den mest 

erfarna av de tre och även jobbar som musikproducent och ljudtekniker kan slutsatsen dras att 

det personliga idealet och den tidigare erfarenheten speglas och skiner igenom starkt i 

samtliga tre ljudsekvenser som mastrades, men främst hos studenterna, då de gick direkt på 

magkänsla och egna ideal utan referenser i form av färdigproducerat material inom de genrer 

som passade materialet, vilket läraren gjorde. Lyssningsundersökningen påvisar att de 

informanter med mer ingående erfarenhet av ljudproduktion överlag föredrog de mastringar 



 

 36 

som innehöll mest dynamik och gjorde mer djupgående uttalanden kring ljudieal, främst i 

sekvens 2 (death metal). Denna typ av uttalanden om vikten av ”rätt” ljudbild rätt genre är den 

starkaste av sin sort i lyssningsundersökningen, och kan lätt härledas till tesen om så kallat 

adekvat lyssnande35 -  Viss musiks anhängare sätter ofta krav på hur det ska låta och godtas 

inte av genrens idealister om vissa mönster inte upprepas från produktion till produktion. 

De övriga informanterna utan större inblick i ljudproduktion lutade mer mot de 

”professionella” mastringarna utförda av läraren, som innehöll mer bas och kompression. 

Dock ska sägas att jag i sekvens 3 (country/singer-songwriter) kunde se och höra ett 

arbetsmönster hos läraren (denne hade mestadels arbetat med kommersiellt inriktad pop 

innan), som i det här fallet handlar om mängden använd limitering. Lärarens tidigare 

åtaganden inom den kommersiella musiken, där kompression och limitering enligt många inte 

sällan överanvänds, hördes klart och tydligt även i denna sekvens, som endast innehåller en 

akustisk gitarr och sång. Detta ser jag som ett bevis på den rådande ”loudness war”-trenden – 

Masteringsteknikerna blir tvingade att lägga dynamiken och de egna idealen åt sidan för att 

istället tillfredställa sina klienter som vill att produktionen ska låta så högt som möjligt för att 

överrösta alla andra.36 Det är alltså möjligt att läraren här gick efter tidigare erfarenheter av 

klienters krav om hög ljudnivå och därför omedvetet, eller snarare rutinmässigt, ökade 

limiteringen och därmed sänkte dynamiken. Liknande resultat och tankegångar går i Johan 

Martinssons uppsats, där han jämför tre olika mastringar, varav en var utförd av en 

professionell masteringstekniker: 

”Många kommentarer varför den professionellt mastrade versionen ”föll” i varje persons tycke var att 

den kändes väldigt nära överstyrd. Detta återknyter återigen till kompressionskriget ur en aspekt – 

börjar trenden om att nästan överkomprimera och ta bort mycket dynamik att svalna?”37 

  

Lärarens mastering av sekvens 3 rönte inte samma framgång hos informanterna som i de två 

föregående sekvenserna - som i mixat skick redan innehöll riktligt med kompression. Där 

föredrogs istället masteringen utförd av Student 1, som inte använde sig av någon 

kompression alls. Student 2 använde sig av väldigt mycket kompression i samtliga av sina 

                                                
35 Stockfelt, Ola (2007:88-93). 

36 Vickers, E. (2010:1). 

37 Martinsson, J. (2007:56). 
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mastringar, vilket jag ser som ett resultat av dennes referenser från house-musiken, där 

kompression används flitigt. 

Den undersökning som tillförde mest till mitt arbete med uppsatsen var 

masteringssessionerna. Genom mina observationer och samtalen med teknkikerna fick jag ut 

det resultat som jag var ute efter. Lyssningsundersökningens resultat tillfresställde inte på det 

sätt som jag hade önskat, eftersom den inte visade något konkret mönster hos informanterna. 

Endast två av de fem hade insyn i ljudproduktion, vilket kan ha att göra med det spridda 

resultatet. De kom med mer utvecklade kommentarer och motiveringar som jag anser tog 

lyssningsundersökningen mot rätt riktning, men de övriga informanternas bidrag gjorde att 

resultatet av den undersökningsdelen inte riktigt bidrog fullt ut. Hade jag endast involverat 

personer med erfarenhet av ljudproduktion hade resultet sett helt annorlunda ut. Därför förlitar 

jag mig till den första delen av undersökningen, masteringssessionerna, när jag gör min 

konklusion. Att först få observera deras arbetsmetoder, höra vad de hade för personlig smak 

och utöver det gå igenom deras mastringar räckte för att kunna dra en slutsats. 

I det här fallet påvisar det helt klart att det personliga idealet och den tidigare erfarenheten hos 

masteringstekniker går igen från genre till genre. Utifrån observationerna, samtalen och den 

egna granskningen tyder resultatet på att det personliga idealet främst hörs i mastringar 

utförda av personer som är djupt rotade i sin favoritgenre och låter de idealen även gå i 

mastringar i främmande musikstilar. För att besvara frågan om något spännande och intressant 

kan komma ur en mastering inom en genre gjord av en person som annars inte rör sig inom 

musiktilen i fråga så kan jag säga, utifrån lyssningsundersökningen, att det absolut går – I 

slutändan handlar det om personlig smak.  

Diskussion 

Innan jag lät utföra masteringssessionerna, och lärde känna de tre deltagarna, hade jag en lätt 

föraning om vad resultet skulle bli. Av egen erfarenhet har jag märkt hur masteringstekniker 

med olika bakgrund och personliga referenser bearbetar materialet som de blir tillskickade sig 

– Slutresultet låter inte sällan olika varandra. Det är så klart oundvikligt – Ingen tekniker är 

den andra lik, och resultatet blir därefter. Att två av de som deltog i masteringssessionerna var 

studenter, med knappt någon erfarenhet av mastering alls, spelar så klart in. De gick direkt på 

magkänsla och personliga referenser istället för att, som läraren, anpassa sig till liknanade 

musikgenrer och stilar - Hade jag anlitat tre professionella masteringstekniker hade utfallet 
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nog blivit ett helt annat - Men jag anser att deras oerfarenhet mycket väl gynnade resultatet, 

även på ett annat plan. Eftersom studenteterna hittills endast hade studerat inspelning och 

mixning kan även mitt resultat reflektera deras tankegångar när det kommer till deras 

arbetsmetoder under inspelning- och mixningssituation. Att de två informanterna som hade 

insyn ljudproduktion uppskattade de mastringarna som innehöll mest dynamik och avfärdade 

de mastringarna som var hårt limiterade ser jag, likt Jonas Martinsson gör i sin uppsats, som 

ett bevis på att folk i längden hellre vill lyssna till dynamiska produktioner där ljudbilden har 

ett spelrum38. Men då vill jag understryka att detta endast gäller personer med intresse för 

ljud. De tre övriga informanterna, som hade stort musikintresse men saknade erfarenhet av 

ljudproduktion, lutade mer åt de mastringarna med minst dynamik, då främst lärarens 

mastering. Det ser jag som ett resultat av deras okritiska vardagslyssnande, att de under 

lyssningsundersökningen omedvetet refererade till moderna kommersiella produktioner, där 

inte sällan dynamiken får stå åt sidan. Att masteringsteknikerna i min undersökning 

bearbetade materialet på så olika sätt är på grund av att de har helt olika referenser, ideal, 

smak och, inte minst, erfarenheter av genrerna som de fick ställda framför sig i 

undersökningen – Vilket resulterade i att mastringarna skiljde sig åt. Hur folk lyssnar till ljud 

är personligt bundet. Men en masteringsteknikers främsta uppgift är att göra subjektiva 

bedömningar så objektivt som möjligt.39 Det vill säga - Teknikern gör justeringar i 

produktionen utifrån egen personlig erfarenhet för att den i slutändan ska fungera ute i vida 

världen. 

Förslag till vidare forskning 

Mitt arbete och dess undersökning är bara ett litet steg på vägen. Eftersom det knappt finns 

något tidigare skrivet i ämnet så finns det ett ändlöst antal intressanta uppslag som kan 

utveckla och ta det vidare. Jag skulle gärna vilja se hur en liknande undersökning skulle se ut 

efter att endast professionella masteringstekniker anlitades. Det vore också intressant att läsa 

en undersökning som tar sig an de nya formaten, till exempel ”Mastered for iTunes”, där folk 

får avgöra om förbättringen av ljudkvaliteten går att urskilja och om det gynnar musiken.  

 

 

                                                
38 Martinsson, J. (2007:56). 

39 Katz, B. (2007:82). 



 

 39 

Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

Intervjuer 

Student 1, 2014-12-01 

Student 2, 2014-12-01 

Läraren, 2014-12-02 

 

Lyssningsundersökning 

Resultat av lyssningsundersökning genomfört under höstterminen 2014 av Johan Hjelm. 

 

Fonogram 

Luminary, Amsterdam (Anjunabeats: ANJ-055, 2006) 

Disrupted, Heavy Death (Gravplats Propaganda: GRAV006, 2014) 

Keith Stiner, The hermit (Demo, 2014) 

 

Offentliga tryck 

Apple Computer, Inc. (2012). Mastered for iTunes: Music as the Artist and Sound Engineer 

Intended. Hämtad 20 november 2014 från http://images.apple.com/euro/itunes/mastered-for-

itunes/docs/mastered_for_itunes.pdf 

 

Internationella standardiseringsorganisationen. Sensory analysis - General guidelines for the 

selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors. 

http://www.iso.org/iso/ 

  

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 16 januari 2015 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Vickers, Earl. (2010). The Loudness War: Background, Speculation and Recommendations. I 

Audio Engineering Society. Hämtad 9 september 2014 från 

http://www.sfxmachine.com/docs/loudnesswar/loudness_war.pdf 



 

 40 

Litteratur 

Huber, D.M. & Runstein, R.E. (2010). Modern recording techniques. (7. ed.) Amsterdam: 
Focal Press/Elsevier. 
 
Katz, R.A. (2007). Mastering audio: the art and the science. (2nd ed.) Amsterdam: 

Elsevier/Focal Press. 

 

Lindbäck, J. (2005). Professionell mastering: Ett bra alternativ för oetablerade musiker?.  

(Student paper). Högskolan Dalarna. 

 

Martinsson, J. (2007). Mastering: Hur påverkas den subjektiva musikuppfattningen av 

mastering?.  (Student paper). Högskolan Dalarna. 

 

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

 

Rumsey, F. & McCormick, T. (2009). Sound and recording. (6. ed.) Oxford: Focal Press. 
 

Stockfelt, Ola (2007). ”Adequate Modes of Listening”. Audio Culture – Readings in Modern 

Music [New York & London: Continuum], s. 88-93. 

 

Ternhag, G. & Wingstedt, J. (red.) (2012). På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt 

kunskapsområde. Göteborg: Bo Ejeby. 

 

Internet 

 

Gee, S. (2013, 4 juli). A Brief History Of Mastering [Blogginlägg]. 

Hämtad från http://streaky.com/a-brief-history-of-mastering-2/ 

 

ProTools http://www.avid.com/us/products/family/pro-tools/ 

 

Beyerdynamic http://europe.beyerdynamic.com/ 

 

Spotify https://www.spotify.com 

 



 

 41 

Bilagor 

Samtal med Student 1, 2014-12-01 

JH: Var är det första du tänker på när du lyssnar på en musikproduktion?  

S1: Om det finns några utstickande frekvenser eller grejer i låten som stör eller som kan 

framhävas mer. När det kommer till vanligt lyssnande i vardagen så lyssnar jag bara och 

tänker inte så mycket på detaljer. 

JH: Vad är det för slags musik du lyssnar på, vilken genre ligger dig närmast om hjärtat? 

S1: Power metal, Iron Maiden… Egentligen det mesta. 

JH: Men om du får välja endast en genre, vilken skulle det vara? 

S1: I så fall alternative rock. Inte supermjukt, inte superhårt. Mittemellan. 

JH: FM-rock? Lite mer åt det radiovänliga hållet kanske? 

S1: Ja, det skulle man kunna säga. 

JH: Vad var dina första tankar när du hörde de här tre låtarna? 

S1: Vad jag kan göra för att framhäva sången bland annat. Och störande moment som bör tas 

bort. Det ser man inte minst i hur EQ:n ser ut som den gör på den sista låten. Sången och 

gitarren ligger i ungefär samma register, så man får inte skära för mycket, så jag skar bara 

några dB. Men jag tycker jag förändrade ljudet så pass mycket att det till slut fungerade. Det 

krockar inte lika mycket som det gjorde innan, det låter inte lika ”visslande” och ”burkigt”. 

JH: Det kan vara känsligt med akustiska instrument, ibland är det väldigt svårt att få till ett bra 

sound. Det ska väl låta lite ”burkigt” till en viss gräns i alla fall? 

S1: Ja, precis. ”Burkigt”. Det märktes inte minst i den andra låten. Den lät väldigt instängd, 

och var väldigt komprimerad från början. 

JH: Var det något som du försökte åtgärda? 

S1: Ja, jag sänkte mellanregistret och försökte öppna upp ljudbilden lite högre upp i 

frekvenserna. 

JH: Vad har du för syn på kompression? 

S1: Det är bra till en viss gräns. 

JH: Det är given sund syn. Men om vi bara riktar oss in på mastering och dagens moderna 

ideal. Vad har du för syn på det? 

S1: Jag skulle vilja säga - komprimera så lite som möjligt. Under förra året skulle vi 

genomföra ett eget projekt där vi spelade in och mixade. Mina klasskamrater lade kompressor 

på allt, medan jag valde att endast använda mig av EQ på exempelvis sången, och justera 



 

 42 

nivån manuellt med regeln. Det blir inte alltid bättre med kompressor - Försök få det att låta 

snyggt utan först, helst. 

JH: Om man jämför dagens moderna produktioner med äldre grejer från 70- och 80-talet. 

Vilka tycker du låter generellt bäst? 

S1: Det är 70-talet. De har mindre kompression helt enkelt. Det var ett sundare ideal. 

JH: Finns det någon skiva, ett album, som du skulle vilja framhäva, som du tycker låter 

fantastisk produktionsmässigt? 

S1: The dark side of the moon med Pink Floyd är underbar. Den är dynamisk. Dynamik är 

bra. 

Samtal med Student 2, 2014-12-01 

JH: Vad är dina reflektioner och tankar kring de här tre låtarna? 

S2: Den första låten är lite av en gammal techno-låt, och tanken är att det ska vara tight. Först 

och främst, det som är viktigt i den - Kicken är det som är viktigt, så jag försökte isolera den 

för att framhäva den lite. Det andra – Sång, övrig percussion, virvel och sådant. De ville jag få 

fram mer, därav höjningen där. 

Jag är inte så inne på mastering, jag gör mest ”fulmastringar” hemma. Men när jag väl gör det 

så börjar jag alltid med en kompressor, för att trycka ihop det hela lite, så att det ”limmar”. 

Men inte så hård kompression, ganska långsam attack och release. 

Och sedan en limiter som trycker upp det hela. 

JH: Hur mycket limiter brukar du använda? 

S2: Det beror så klart på vilken slags musik det rör sig om. Och i det här fallet så känner jag 

mig inte så hemma i det här rummet, och jag har inte riktigt lärt känna de här monitorerna, så 

det är svårt. Jag skulle så klart ha kunnat trycka upp det här mer om jag hade haft mer tid. 

JH: Trycka upp? Är det så viktigt att pressa upp nivån? 

S2: Det beror på vem du frågar. Om du frågar mig så är det mer viktigt att trycka upp låt 1 

och låt 2 än låt 3. Det är standard, dynamiken spelar inte så stor roll där. Låt 3 är en väldigt 

dynamisk låt, där spelar det inte så stor roll. Där kan gärna dynamiken få finnas kvar. 

När det kommer till låt 2. Hade jag fått säga mitt så hade jag skickat tillbaka den för 

ommixning, ärligt talat. Det hade blivit så mycket bättre känner jag. Den var lite metal, trash 

metal. Jag kan inte riktigt placera genren, det är inte min genre överhuvudtaget. Men där ville 

jag få fram kick och snare. Kicken hittade jag inte, snare hittade jag inte heller. Det var svårt 

att göra det på 20 minuter. Men jag tryckte upp lite i botten och försökte få fram sången 
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också. Hade jag haft möjlighet att mixa det själv så hade jag skurit lite i gitarrerna för de tog 

över väldigt mycket, så det var därför jag skar vid 5kHz. Bort med ”raspet”. 

JH: Vilken är din huvudsakliga genre? 

S2: Det är elektronisk musik, house. Jag lyssnar på allt, men jag producerar inte allt. 

När det kommer till produktion så är det i princip genomgående elektronisk musik jag sysslar 

med. Ren house. 

JH: Vilka förebilder har du inom den genren? 

S2: Just nu har jag fastnat väldigt mycket för Deadmau5. Väldigt ambient. Han får saker att 

låta intressanta trots att det inte riktigt händer så mycket i musiken. Och sedan har vi en kille 

som heter Rob Swire. Han har gjort låtar med väldigt många, bland annat Knife Party. Han är 

väldigt bra. 

Inom house är det väldigt mycket ”Wall of sound” som gäller, där ska det vara högt hela 

tiden. Allt ska vara maxat. Det är kanske därför jag tryckte upp nivån extra mycket i den 

första låten än i de andra två. 

JH: Men du använde faktiskt väldigt mycket kompressor i den sista lugna låten. 

S2: Det tyckte jag väl inte. Jag måste få lyssna på den igen. 

[…] 

S2: Det är sant. Jag ville egentligen inte komprimera den så mycket. Det ser du här i limitern, 

jag använde väldigt långsam release. Men jag felade nog lite där. 

JH: Men det var nog den första kompressorn i kedjan som gjorde det mesta jobbet. 

S2: Sant. Men det är samma sak där också, jag använde väldigt långsam attack och release, 

men det blev kanske för mycket kompression ändå. 

Det fanns ett white noise som låg över hela låten som jag ville få bort, så jag skar bort det. 

Även sången ökade jag på lite. Och så ville jag få fram basen i gitarren mer, men eftersom jag 

hade för lite tid så blev det mycket allt i bottenskiktet istället. Hade jag haft mer tid så hade 

jag nog också försökt isolera anslaget från strängarna mer. 

JH: Men du har skurit bort ganska mycket diskant? 

S2: Ja, men det var för att det låg ett white noise där. 

JH: Är det så farligt då? 

S2: Ja, det är sådant som jag kan störa mig på. Det är lite som pest eller kolera, antingen 

framhäver du något som är trevligt eller så tar du bort något som är irriterande. Då tar jag 

hellre bort det som är irriterande. Hade jag lyssnat på en låt med det där bruset ett antal gånger 

hade jag till slut blivit galen. 
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Samtal med Läraren, 2014-12-02 

JH: Vad är dina reflektioner och tankar kring de här tre låtarna? 

L: Jag referenslyssnade mycket. Även om man känner ett rum bra så är det ändå svårt att 

avgöra vad som låter bra. Det händer att jag tappar referensen snabbt efter ett tag, även i mitt 

eget kontrollrum. Man kanske behöver 50 års erfarenhet för att slippa det där, men jag hade 

nog gjort ungefär lika även om jag inte hade referenslyssnat. Men den sista touchen med 

exakt hur mycket botten och topp man kan tänkas lägga på eller ta bort är svårt att avgöra om 

man inte har referens tycker jag. 

Den första låten hade väldigt tjock botten kände jag till en början, men när jag lyssnade på 

referensen så hade den mer sub-bas så jag boostade lite botten och någonstans i 

mellanregistret hörde jag något som lät ”telefonigt”, så det tog jag bort. 

Jag höjde även toppen, för det var ganska stor skillnad mellan mixen och referensen som jag 

lyssnade på. 

JH: Du använde Spotify som referens. Är det bra att använda det som referens, musiken där är 

väl ganska komprimerad? 

L: Visst är det så, men jag tycker det fungerar ganska bra. Man kommer ändå väldigt nära. I 

tester har man kommit fram till att folk inte hör någon skillnad mellan komprimerat och 

okomprimerat ljud, så i mitt fall är det en faktor som jag förbiser. 

Det finns till och med folk som anser att det komprimerade ljudet på Spotify låter bättre än 

CD om man komprimerar direkt från 24 bitar. Går man direkt från det högupplösta, till 

exempel 24 bitar, till komprimerat så tar man fördel från den höga ljudkvalitén och faktiskt 

bibehåller mer i ljudet än vad CD gör. Vissa påstår det. Men så fungerar det inte på Spotify 

än, där utgår de från CD-masterfiler, så där är det fortfarande lite sämre än CD. Men det hör 

man ju knappt. Den lilla skillnaden är betydligt större än vad mina öron kan fela efter att ha 

suttit och lyssnat en längre tid och öronen har tappat referensen, så brukar jag resonera. 

Det fanns också en ”lim-faktor” i referensen, den var lite ”punchigare” med en mer 

kontrollerad bas. Så därför komprimerade jag den, och så plockade jag även upp lite topp och 

botten med den här PUIGtech-EQ:n. 

JH: Händer det att du använder multibandskompressorer? 

L: Bara om jag hör något problem i materialet, men här hörde jag inga stora problem i 

mixarna så jag kände att jag inte behövde göra det. Men så hade jag inte riktigt med tid att 

grotta ner mig i det heller. Det finns även en risk att man gör bort sig när man använder 
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multibandskompression, så då vill jag helst ta mig tid och leta mig fram och höra om det 

verkligen blir bättre. Men absolut, i vanliga fall så händer det att jag använder mig av det. 

Och så var det limiteringen. Då jämförde jag loudness mellan Spotify och min mastering. 

Men där är det lite farligt i och för sig, för här i Spotify är ”samma volym för alla spår” 

iklickat, och det betyder ju att den plockar ner nivån lite grann för att ha lite marginal. Därför 

kunde jag nog ha gått på lite hårdare på de här låtarna. Men å andra sidan, när dessa sedan 

läggs upp på Spotify och blandas med andra låtar så kommer man att dra nytta av den extra 

dynamiken som man har sparat, för de kommer att låta starkare än andra produktioner som 

har mer kompression. 

Och så har vi den andra låten, metal-låten. Den tyckte jag saknade lite topp, och det fanns 

även en mid som lät ”honkig” och lade sig över de tydliga frekvenspartierna i mixen. Så 

genom att rensa bort den så fick jag fram toppen. Och jag hittade även någon resonans lite 

högre upp i mellanregistret som jag tyckte ven lite grann, som jag även fick bort. I och med 

det så fick jag fram toppen mer. Jag brukar annars leta ännu mer efter störande moment 

genom att svepa EQ:n över hela registret. Det fanns säkert flera sådana störande frekvenser 

här, men dessa hörde jag tydligast och tog därför bort dem. Jag gjorde även samma sak här 

och komprimerade den lite grann, jag ville få fram lite mer attack, så jag använde mig av en 

ganska lång attacktid. Jag vet hur sådan här metal brukar låta, man brukar vilja ha mycket 

attack i trummorna, det ska smälla lite. Sedan försökte jag få fram toppen som jag saknade 

med PUIGtech-pluggen, men det fick jag inte, så jag använde istället EQ:n i den första 

kanalstrippen som jag använde. Och så tog jag fram mer botten med PUIG-tech-EQ:n, men 

inte för mycket, jag tog faktiskt bort mer botten än vad jag lade till. Den fungerar så att den 

jobbar vid en viss frekvens, och om man boostar där så blir det en liten dipp strax efter just 

den frekvensen. Så jag boostade vid 30Hz och sänkte samtidigt frekvenserna strax efter, för 

jag hörde mer sub i frekvensen. Det föll mig i smaken, det tunga och elaka kom fram. Jag fick 

fram väldigt mycket diskant i den här, mycket av det glittriga, jämfört med låten som kom 

efter, där diskanten låg lite längre ner än det allra glittrigaste. Eller om man tar den första 

låten där det mer förekom en aggressiv mid som man ville få fram. I den sista låten fanns det 

väldigt mycket mid som jag ville få bort, det mesta låg längre ner i frekvens. Sången låg också 

onaturligt nära, vilket gör att det känns torrt men också att man inte får någon distans till 

musiken, så jag ville få bort lite av den midden. 

JH: Ska inte sången ligga mer i fokus i sådan här musik, när det är mer avskalat och akustiskt? 

L: Jo, men jag tyckte den låg alltför nära. Det fanns inget djup. Så när jag fick bort lite av 

lågmidden så fick jag, inte lägre sång, men en ytterligare dimension i ljudbilden. Jag fick fram 
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mer diskant genom att göra en hylla upp mot de högre frekvenserna. Jag tog bort PUIGtech-

pluggen helt, den gjorde ingen nytta. Men jag tyckte som sagt att den lät alltför torr så jag lade 

faktiskt på ett reverb också, för att få lite rum. Dock inte för mycket så att det störde 

transienterna i strängljuden och s-ljuden i sången uppe i diskanten, så jag skar lite topp i den. 

Det blev mer djup och bredd. Och så valde jag en annan kompressor som var lite varmare, för 

att få tillbaka lite av närheten som kanske gick förlorad i och med reverbet och när jag tog 

bort lågmidden. Och till sist limiterade jag, och då valde jag en mindre extrem inställning, en 

analog som förmodligen är lite långsammare i release. Den följer musiken mer, så att det inte 

blir att pumpa och låta hetsigt i sången. Jag tycker sången kan bli att låta konstigt om man 

komprimerar på fel sätt. 

JH: Du använde ingen frekvensanalysator. 

L: Jag brukar inte göra det. Jag försöker referenslyssna istället och jämföra det jag upplever. 

Men jag skulle faktiskt vilja börja använda det mer, det finns ju en poäng med det. 

JH: Men det kan finnas en risk i det också. Att man tittar istället för att lyssna. 

L: Använder man alla verktyg på rätt sätt så finns det ingen nackdel med det, men jag brukar 

tvinga mig själv att använda öronen istället. Jag försöker öva upp min hörsel så mycket som 

möjligt. 

JH: Vilken sorts musik brukar du producera? Finns det någon genre som förekommer mer än 

andra? 

L: Det har blivit mycket indiepop och rock’n’roll. Rockabilly. Även en del modern popmusik, 

med både akustiska och elektroniska inslag. 

JH: Det har inte blivit någon hård metalmusik? 

L: Nej, jag har inte spelat in eller producerat någon metal överhuvudtaget, men jag har mixat 

och mastrat någon produktion förut vill jag minnas. Men jag har livemixat mycket metal 

genom åren, så jag är inte främmande för genren. Man kan nog säga att jag är allround när det 

kommer till genrer. Det är lite så det blir när man bor i en liten stad som Falun. 

JH: När du är involverad i en produktion, brukar det falla sig så att du både spelar in, mixar 

och mastrar? 

L: Ja, oftast. 

JH: Händer det inte att musikerna skickar iväg mixarna till någon utomstående som får 

mastra? 

L: Någon har gjort det, men oftast mastrar jag själv. 

JH: Har det hänt att någon klient har blivit besviken på någon av dina mastringar när det 

kommer till loudness? Att det låter för lågt. 
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L: Nej, eftersom mycket av den musik som jag producerar är kommersiellt inriktad så brukar 

jag trycka på det ganska ordentligt. 

JH: Är det för att de har krävt det? 

L: Nej, det är för att jag vet att de kommer att reagera på om jag använder för lite limiter. 

JH: Du tar det för givet att de vill ha det så alltså? 

L: Ja, det gör jag. Många lurar sig själva genom att tycka att det låter bra bara för att det låter 

högt, oftast. Så egentligen skjuter man sig själv i foten, men jag tar inte risken. 

JH: Så om du hade valt själv hade du lagt dig lite lägre i loudness? 

L: Ja, lite grann kanske. Men som jag nämnt tidigare så har vi ju Spotify som jämnar ut 

nivåerna. Det känns som att trenden med hög loudness är på väg ner. 

JH: Men är banden och artisterna medvetna om det? De lyssnar väl direkt från originalfilerna 

när du skickar dem det färdigmastrade materialet och har inte Spotify som lyssningskälla. 

L: Nej, precis. Men när väl musiken landar på Spotify så kommer de att bli kompenserade och 

låta högre och bättre än den musik som är alltför hårt pressad. Så jag tror att vi kommer att gå 

mer ditåt. Folk är medvetna om det, speciellt de inom branschen. Även iTunes har en sådan 

funktion, att nivåerna jämnar ut sig och skapar dynamik. Det gäller att ta kriget och förklara 

hur det ligger till. 
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Informanternas kommentarer i lyssningsundersökningen 

Informant 1 

Sekvens 1 

Den tydligast hörbara skillnaden mellan de tre mastringarna är basen. 

 

Mastering 1 

Den här versionen föredrar jag mest. Det finns ett djup och det är bra balans i basen. Bra 

botten utan det tar över i mixen. Även diskanten är bra vässad utan det sticker i öronen. 

Sången kommer fram bra och mellanregistret ligger bra samtidigt som det finns ett djup. Hi-

haten låter skönt vässad utan att den sticker, som det ska vara i sådan här musik. 

 

Mastering 2 

Den här har mest tryck kompressionsmässigt. Dock är basen okontrollerad, den tar över för 

mycket i ljudbilden.  

 

Mastering 3 

I sådan här musik ska det vara mycket bas, så den här versionen är nog den som är mest 

typisk för dansmusik, kan jag tänka mig. Men den faller mig inte smaken. Den har alltför 

mycket bas och diskanten är för vass. 

 

Sekvens 2 

Mastering 1 

Den har mycket botten, och det låter lite för modernt. 

 

Mastering 2 

Rent genremässigt representerar den här versionen hur sådan här musik ska låta, skitig 

gammal death metal. Den har en ganska tunn ljudbild, och diskanten är inte så vässad. Det är 

mer fokus i mellanregistret, gitarrerna ligger långt fram. Den låter minst modern av de tre 

versionerna, men det passar bäst för den här typen av musik. 
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Mastering 3 

Den här är väldigt hårt komprimerad, och diskanten ligger högt. Det låter nog bra om man 

utgår från ett mer modernt perspektiv, men ska man vara genren trogen faller det lite i mina 

öron. För mycket botten och diskant. Den här gillar jag minst. 

 

Sekvens 3 

Sådan här musik ska låta naturlig och oprocessad, det ska kännas som att man befinner sig i 

rummet tillsammans med den som spelar.  

 

Mastering 1 

Den här låter bäst. Det finns en värme. Gitarren låter inte lika vass som i de två andra 

versionerna. Den låter orörd och naturlig. Jämn balans och värme. Klart bäst. 

 

Mastering 2 

Det låter alltför processat och instängt. Man hör i sången när kompressorn slår in. Det blir 

konstigt och fungerar inte i den här typen av musik. 

 

Mastering 3 

Den här låter ganska naturlig, men är lite för vass. 

 

Informant 2 

Sekvens 1 

Mastering 1 

Känns neutral och välbalanserad. Hade dock mått bättre av lite mer diskant kanske. Men den 

är behaglig att lyssna på. Låter bäst av de tre versionerna. 

 

Mastering 2 

Låter bumlig och okontrollerad. 

 

Mastering 3 

Låter typiskt radio. Det vill säga tight och limiterad. Lite för påträngande. 
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Sekvens 2 

Mastering 1 

Lite för platt. Alldeles för mycket mid runt 1-2 kHz, och diskanten känns frånvarande. 

 

Mastering 2 

Det låter slappt, som att den är inne i en kudde. Inget tryck och otydligt. En typisk ledsen 

gubbe, som att EQ:n är formad som en sur mun. Låter sämst av de tre versionerna. 

 

Mastering 3 

Den här biter. Bäst i test! Alla frekvenser representeras bra och trycket sitter som en fläskläpp. 

 

Sekvens 3 

Mastering 1 

Den här är välstädad. Det finns en livekänsla och balansen är bra. Klar och tydlig. 

 

Mastering 2 

Lite för hård. Det låter som att den har samma frekvensgång som version 1 på låt 2. 

Och den är väldigt komprimerad, så att det fladdrar, en pumpande känsla. Rummet hörs lika 

mycket som gitarren vid de lugnare partierna. 

 

Mastering 3 

Känns live, intim och naturlig. Som att man själv sitter med i rummet. Dock krockar det lite 

bland frekvenserna – obalanserad frekvensgång här och var. 

 

Informant 3 

Sekvens 1 

Mastering 1 

Det låter tunt och platt. Känns svävande. 

 

Mastering 2 

Här var det mer tryck i basen, en mörkare ljudbild med mycket tyngd.  
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Mastering 3 

Känns snarlik version 2, men med mer nyans. Allt kommer fram bra med ett lyster. 

Den här är bäst. 

 

Sekvens 2 

Klassisk dödsmetall ska låta primitiv. Det ska vara rakt på och in-your-face. 

 

Mastering 1 

Här hörs cymbalerna mer än i de två andra versionerna. 

 

Mastering 2 

Det är väldigt mycket diskant och ingen bas. Den här versionen låter som sådan här musik 

brukar göra, om man till exempel tar Bloodbath och sådana band. Den här går lite åt det hållet 

– Gammal kassettinspelad dödsmetall. 

 

Mastering 3 

Bra bas och gitarrerna låter fylliga. Ljudbilden är väldigt skrispig och det är bra balans. 

Detaljerna kommer fram. Den här versionen låter bäst. 

 

Sekvens 3 

Man hör stor skillnad på sången versionerna emellan, och bruset varierar ganska mycket. Men 

sådana här appalachian folk songs brukar ofta vara lite opolerade och brusiga. 

 

Mastering 1 

Låten får bra utrymme i den här versionen, svängrum. Det låter naturligt.  

 

Mastering 2 

Här faller alla bitarna på plats. Det låter välpolerat och den har mycket mindre brus än i de 

andra två mastringarna. 

 

Mastering 3 

Den här låter väldigt instängd och bruset är väldigt högt. 
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Informant 4 

Sekvens 1 

Mastering 1 

Det låter slappt. Den har alltför lite botten. 

 

Mastering 2 

Bra tryck i kicken, men helheten är lite för okontrollerad. 

 

Mastering 3 

Den här låter bäst. Ljudet är fylligt – Basen framhävs bra och låter mer kontrollerad än i de 

två andra versionerna. Det låter bredare. 

 

Sekvens 2 

Mastering 1 

Gitarrerna sticker för mycket i öronen, och jag saknar tryck i basfrekvenserna. 

 

Mastering 2 

Gitarrerna dränker trummorna även här, men det är väl i stort en mixningsfråga. Men om man 

jämför den här versionen med de andra så hörs trummorna minst i den här. Det är på tok för 

mycket diskant och för lite botten. 

 

Mastering 3 

Den här har bra tryck och diskanten ligger på en smakfull nivå. Betydligt fylligare ljud än i de 

andra två. Den här är överlägset bäst. 

 

Sekvens 3 

Mastering 1 

Den här har mycket torrare sång än de andra två, och rummet låter mindre med en mer närhet. 

Sången låter bäst i den här versionen. 

 

Mastering 2 

Sången är något burkig, men basen och diskanten i gitarren ligger i bra harmoni. Den här låter 

bäst. 
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Mastering 3 

Det är ett ganska diskantrikt ljud, och det finns ett brus som ligger och stör under de lugnare 

partierna. 

 

Informant 5 

Sekvens 1 

Mastering 1 

Det är dålig tyngd i den här, och sången framhävs betydligt mer jämfört med de andra två 

versionerna. 

 

Mastering 2 

Låter snarlik version 1, men är nog lite bättre. Svårt att sätta fingret på varför. 

 

Mastering 3 

Den här låter bäst. Den har mer tryck och bas. 

 

Sekvens 2 

Mastering 1 

Låter som ett mellanting mellan version 2 och 3. Lite burkig, men ändå med ett tryck i botten. 

 

Mastering 2 

Den låter plastig och burkig. Sången tar över för mycket. 

 

Mastering 3 

Det är bra tryck i den här. Bra attack i trummorna och basen kommer fram. Även sången 

smälter in på ett bra sätt. Allt låter som en helhet. Det här den bästa versionen. 

 

Sekvens 3 

Den här är svårast att bedöma. Jag hör ingen större skillnad mellan de tre versionerna. 

 

Mastering 1 

Sången ligger kanske närmre i den här. 
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Mastering 2 

Svårt att säga något, jag hör ingen större skillnad jämfört med de andra versionerna. 

 

Mastering 3 

Jag har inget att klaga på. Det låter jämt och inget sticker ut och stör. Det smälter samman till 

en helhet. 
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Teknikernas val av effekter och inställningar, samt övergriplig frekvensgång, under 

masteringssessionerna 

Sekvens 1 (elektronisk pop/dance) 

Student 1 

 

Bild 1: Equalizer, Bild 2: Frekvensgång efter mastering 
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Student 2 

 

Bild 1: Equalizer, Bild 2: Kompressor 
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Bild 1: Limiter, Bild 2: Frekvensgång efter mastering 
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Läraren 

 
Bild 1: Equalizer, Bild 2: Kompressor 
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Bild 1: Equalizer, Bild 2: Limiter, Bild 3: Frekvensgång efter mastering 

 



 

 60 

Sekvens 2 (death metal) 

Student 1 

 

Bild 1: Equalizer, Bild 2: Frekvensgång efter mastering 
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Student 2 

 

Bild 1: Equalizer, Bild 2: Kompressor 
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Bild 1: Limiter, Bild 2: Frekvensgång efter mastering 
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Läraren 

 
Bild 1: Equalizer, Bild 2: Kompressor, Bild 3: Equalizer 
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Bild 1: Limiter, Bild 2: Frekvensgång efter mastering 
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Sekvens 3 (country/singer-songwriter) 

Student 1 

 

Bild 1: Equalizer, Bild 2: Frekvensgång efter mastering 
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Student 2 

 

Bild 1: Equalizer, Bild 2: Kompressor 
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Bild 1: Limiter, Bild 2: Frekvensgång efter mastering 
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Läraren 

 
Bild 1: Equalizer, Bild 2: Reverb, Bild 3: Kompressor 
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Bild 1: Limiter, Bild 2: Frekvensgång efter mastering 

 


