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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en förstudie där väl lyssningsanpassade rum har undersökts både 

objektivt och subjektivt med syftet att kunna identifiera och tolka allmänna akustiska 

fenomen som uppstår, och upplevs, samt upplysa läsaren om dessa. Rapporten behandlar 

ljudfysik så som akustik och våglära, ljudteknikerns roll, psykoakustik, kontrollrum och 

teknisk utrustning. De mätningar och lyssningstest som utförts har alla utgått ifrån den 

tänkta lyssningspositionen som sedan ställts mot specifika krav och rekommendationer från 

AMS (Audio Measurement Standards) och EBU (European Broadcasting Union). 

Lyssningstesten har gjorts efter EBU-standard. Även intervjustudier har genomförts med 

erfarna ljudtekniker. I Slutsats och Diskussion jämförs objektiva mätdata med lyssningstest, 

där likheter och slutsatser om lyssningen dras. 

 

 

Abstract 

This thesis is a preliminary study in which high quality listening environments have been 

investigated both objectively and subjectively with the purpose to identify and interpret 

general acoustic phenomenon that occurs, and how they are perceived, as well to enlighten 

the reader about these. The report deals with sound physics such as acoustics, an audio 

engineer’s role, psychoacoustics, control rooms and technical equipment. The 

measurements and listening tests performed have all been done from the intended listening 

position which were then set against specific requirements and recommendations from AMS 

(Audio Measurement Standards) and EBU (European Broadcasting Union). Listening tests 

have been made according to EBU standards. Also interviews were conducted with 

experienced audio engineers. In Conclusion and Discussion objectively measured data is 

compared with the listening tests, where similarities and conclusions about listening are 

drawn. 

  



    
 
Förord 

Detta examensarbete har för oss varit väldigt givande då vi fått en djupare förståelse och insikt 

för ljudteknik, lyssning, rum och hur allt hänger ihop och påverkar ljudsignalen samt hur vi 

uppfattar det med våra öron. Vi hoppas att du som läsare också blir upplyst genom det som 

behandlats i rapporten, och att den eventuellt kan stå som grund till vidare undersökningar 

inom ämnet. Först och främst vill vi tacka vår handledare, ljudgurun, Erik Wärn som 

ovillkorligt ställde upp och hjälpt oss genom arbetets gång med förståelse för vårt mål.  Även 

ett stort tack till Thorbjörn Andersson och Håke Karlsson på Ingesunds Musikhögskola för 

deras frivilliga stöd, rådgivning och att de orkade lyssna på oss. Tack till Håkan Fredriksson på 

4Sound för en berikande och trevlig intervju. Tack till Gustav Ydenius på Leon Music Studios 

och Carl Utbult för att vi fick komma och mäta/lyssna på respektive plats. Tack till Alexander 

Ström som lånade ut sin bil. Slutligen tack till vår klasskamrat Joakim Olsson för medverkande 

av lyssningstest. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Då musik spelas in och bearbetas vid högkvalitativa ljudproduktioner förkommer detta ofta 

i väl anpassade rum för ändamålet. Det finns en anledning till detta och det ställs en del krav 

på bland annat lyssningskvalitén och hur rummet behandlar ljudet där musiken bearbetas. 

Anledningen är att ljudsignalen påverkas i flera steg från det att den spelats in. Den färdas 

genom högtalare, vars ljudenergi fyller ett rum. Rummet i sig påverkar sedan ljudet och hur 

det uppfattas. Om en ljudtekniker försöker balansera musikinnehållet i en förvrängd miljö 

kommer också musiken att färgas av detta, något som bör undvikas. 

1.2. Syfte 

Arbetets syfte är att göra en förstudie för att undersöka och identifiera akustiska fenomen 

vid högkvalitativ kontrollrumslyssning, och se eventuella problem. Målet är att på så vis 

skapa en insikt för läsaren om kontrollrums komplexa miljö och de akustiska fenomen som 

uppstår i kontrollrum. Arbetet kan även stå som grund och inspiration för framtida 

undersökningar. 

1.3. Avgränsningar 

Vid mätningar analyseras ej enskilda parametrar på en djupare nivå. Det har heller inte 

gjorts vidare tester/experiment på dessa. Tanken är att låta senare studier undersöka detta. 

Ljudet har undersökts endast hur det beter sig i den tänkta lyssningspositionen, den så 

kallade sweetspoten. Det togs inte hänsyn till hur ljudet beter sig i andra delar av rummet. 

Hur signalen färdas och kan påverkas genom analoga eller digitala system i de undersökta 

rummen och den egna utrustningen behandlas inte.  
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2. Teori  
Ljud kommer bete sig olika beroende på vilken omgivning det framträder i. Men vad är ljud? 

Varför låter ljud? För att skapa en förståelse för de ljudfenomen som uppkommer i ett 

kontrollrum behövs en grundläggande insikt om ljud, hur det beter sig som fysisk företeelse 

samt en inblick i hur människans hörselsystem behandlar denna information. 

I figur 2.1 kan en snabb överblick om ljudets signalflöde skapas och hur ljudet påverkas i 

olika steg. 

 

Figur 2.1. De tre huvudsakliga faktorer som påverkar hur den spektrala balansen uppfattas. En elektrisk 

signal går till en högtalare och konverteras till en akustisk signal, som då behandlas av rummet och till slut 

når örat och vårt hörselsystem. Högtalaren har sin unika frekvensrespons. Rummet har rumsmoder och 

tidiga reflektioner som påverkar. Hörselsystemet har en nivåberoende frekvensrespons. 

2.1. Ljudteknikerns roll 

Utövandet av ljudteknik är både en konst och en vetenskap. För framgång inom 

ljudproduktion bör en ljudtekniker ha både förståelse för teoretiska begrepp och ett väl 

utvecklat kritiskt lyssnande i samband med ljudinspelning och reproduktion. Varje 

inspelningsprojekt har sin unika uppsättning av krav, och en tekniker kan inte förlita sig på 

en och samma sorts inspelningsmetod för varje projekt. De måste därför förlita sig på en 

kombination av teknisk kunskap och lyssningsförmåga för att vägleda sitt arbete till önskat 

mål. 

Även om teknisk kunskap om analog elektronik, digital signalbehandling, signalflöde och 

andra teoretiska aspekter av ljudutrustning är avgörande för en solid förståelse av 

principerna för ljudteknik, så kommer de flesta beslut som fattas bero på endast hur det 

faktiskt låter för lyssnaren. Alltså är det ofta förmågan att navigera det subjektiva intrycket 

som gör att en tekniker framgångsrikt kan förbättra ljudkvalitén. 

Varje åtgärd som vidtas av en tekniker i förhållande till en ljudsignal kommer att ha viss 

effekt på ljudet för lyssnaren, hur diskret det än kan vara. En ljudtekniker måste därför ha 

både ett uppmärksamt och finstämt öra inställt på de finaste detaljerna inom klangfärg och 

ljudkvalité. De flesta av dessa subjektiva beslut är svar på de konstnärliga mål som ställs för 

ett projekt. Teknikerna måste bestämma, baserat på vad de hör, om ett tekniskt val gynnar 

eller försämrar produktionen. 

Förutom att besitta teknisk och teoretisk kunskap, har framgångsrika ljudtekniker förmågan 

att särskilja klangliga, dynamiska och tekniska detaljer i ljud.  

Ett av målen för en tekniker är att forma ljud så att det låter lämpligt vid reproduktion i 

högtalare och hörlurar och förmedlar artistens intentioner. Genom processen att forma ljud, 

oavsett vilken utrustning som tillämpas eller vad slutmålet är, så är det största fokuset för 

en tekniker helt enkelt att lyssna. Lyssning är en aktiv process som ständigt utmanar 
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teknikern att vara medveten av vad som sker i en ljudsignal. Några viktiga parametrar inom 

lyssning att vara medveten om är bland annat klangfärg, dynamik, generell balans, 

frekvensrespons, störningar och rum. (Corey, 2010) 

2.2. Ljudfysik 

Rena ljudtoner uppstår i en form som bäst beskrivs med en sinusvåg. Om tonen är helt ren, 

dvs. inte innehåller någon information av övertoner, så kan dess utbredning enkelt 

beskrivas med sinusformen. Tonen har en frekvens i Hz som beskrivs av sambandet     

 , där c är luftens hastighet i m/s (uppskattas till ca 343 m/s vid torr luft i 20°C) och λ, 

våglängden, dvs. den längd vågen har då den slutför en cykel av sinusform. Tiden som det 

tar att för en hel cykel är periodtiden, T. Det är den som avgör vågens frekvens. Sambandet 

lyder      . Om ett ljuds frekvens är känd så kan dess våglängd enkelt räknas ut med 

     . En 1000 Hz ton får genom formeln en våglängd på 343/1000 = 34,3 cm. Detta är 

en vanlig och grundläggande formel för primitiva beräkningar kring ljudvågor, speciellt i 

samband med avstånd och tidsförskjutningar. 

Rena sinustoner förekommer dock sällan naturligt. De ljud som hörs i vardagen, vid tal och 

musik är en blandning av mängder med sinustoner som blandas ihop till komplexa 

ljudvågor. När fler varierande frekvenser blandas, så blir ljudvågorna mer komplexa, och 

högre komplexitet kommer så småningom leda till brus. Sinustonerna finns dock alltid i de 

komplexa ljudvågorna. Det som skapar olika ljud och klang beror på uppbyggnaden och 

innehållet av övertoner i förhållande till en grundton. Beroende på mängden och styrkan av 

individuella övertoner i innehållet kommer ljudet uppfattas olika. Ett slumpmässigt 

förhållande av många toner uppfattas som brus. 

Om kontinuerligt repeterade vågor möts och summeras blir fas en faktor att ta hänsyn till, 

något som är mer relevant för låga frekvenser. Är vågorna helt i fas kommer vågornas 

amplitud att dubblas, är de istället helt ur fas i förhållande till varandra kommer signalen att 

släckas ut. Detta kallas för superposition. En hel cykel av en sinuston har en fas på 360°. En 

fasförskjutning på 90° innebär en tidsförskjutning på en kvarts våglängd för frekvensen 

ifråga. (Alton Everest & Pohlmann, 2009; Rumsey & McCormick, 2009) 

2.2.1. Våglära 

Ljud uppkommer då luftmolekyler sätts i rörelse. Detta kan exempelvis bero på att ett annat 

föremål som omsluts av luft hamnar i rörelse och därmed för vidare rörelseenergin till ett 

nytt medium. När luftmolekylerna rör sig svänger de fram och tillbaka och krockar ihop och 

för energin vidare likt ett dominospel. Detta avtar till slut då all energi har omvandlats. 

Det finns två vågtyper som står till grund för förflyttelsen av ljudvågor. Longitudinella 

vågor, som flyttar luftpartiklarna i samma riktning som vågens rörelse, och transversella 

vågor, vars luftpartikelrörelse är vinkelrät mot vågens utbredning. Den senare nämnda 

vågen kan beskrivas med ett enkelt exempel av ett flöte i vatten, där vågor på vattenytan 

närmar sig och passerar genom flötets punk, men där flötet stannar kvar på samma punk 

och endast guppar upp och ner. Detta på grund av vattenmolekylernas vertikala rörelse, 

men där vågen breder ut sig i ett horisontellt plan. (Rumsey, et al., 2009) 
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2.2.2 Decibel och ljudtryck 

För att mäta hur starkt ett ljud är används vanligtvis SPL-mätningar (Sound Pressure 

Level). Detta uttrycks i en logaritmisk skala med decibel som enhet. Logaritmisk skala 

används eftersom det efterliknar hur ljud uppfattas bättre än linjära skalor. Skalan dB-SPL 

anknyter till en referenspunk, 0 dB SPL som ungefärligt motsvarar det lägsta möjliga 

ljudtryck människor kan uppfatta vid 1 kHz, (en frekvens människor hör väldigt bra vid), 

nämligen 20 µPa (micropascal). 

Decibel fungerar samtidigt som en förhållningsfaktor mellan ljudtrycken. Ett ljudtryck som 

uppmätt är 20 dB starkare är 10 gånger så stark ljudtryck. Detta fås genom formeln 

        
            

             
 .  

40 dB ger en faktor på 100, 60 dB en faktor på 1000 osv. Människan har ett dynamiskt 

spann på ca 140 dB. Detta är en faktor på 10 000 000. (Alton Everest, et al., 2009; Rumsey, 

et al., 2009) 

Vid mätningar implementeras även ljudtrycksvägningar beroende på bland annat vad för 

nivåer som mäts på. En A-vägd kurva är den vanligaste och är vägd för att efterlikna 

människans hörselkänslighet över frekvensspannet. Det finns också kurvor som exempelvis 

Z-kurva, eller ovägd kurva (kan benämnas annorlunda), som har helt rak vägning över hela 

frekvensspektret. Exempel på kurvor kan ses i figur 2.2. Generellt används A-vägning vid ca 

20-55 dB, B-vägning vid ca 55-85 dB och C-vägning för 85+. (Alton Everest, et al., 2009) 

 

  

Figur 2.2. Vägningskurvor 
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Ljudnivån för ett ljudåtergivningssystem spelar en betydelsefull roll i uppfattningen av 

spektral balans. Den välkända ”equal-loudness”-kurvan, figur 2.3, av Fletcher och Munson 

visar inte bara att det mänskliga hörselsystemet har en stor variation i sitt frekvenssvar, 

utan att den också ändras beroende på vilken ljudnivå som spelas. Generellt sett så är örat 

mindre känsligt för höga och låga frekvenser, men när ljudtrycket ökas så blir örat mer 

känsligt för dessa frekvenser relativt till mellanregistret. Till exempel i mixning vid 100 dB 

SPL så kommer den spektrala balansen uppfattas helt annorlunda jämfört vid 55 dB SPL. 

Det är alltså lämpligt att lyssna på mixar i olika reproduktionsnivåer för att hitta den bästa 

kompromissen för helheten i den spektrala balansen. (Corey, 2010) 

 

 

 

2.2.3. Reflektioner och kamfiltereffekt 

Idealt kommer en rundstrålande ljudkälla i ett fritt fält stråla ljudet sfäriskt runt sig, där 

ljudet går i en riktning från källan tills att ljudenergin omvandlats. Ljud förekommer oftast 

inom någon typ av rum, i vilket ljudet reflekterar mot ytorna. I de flesta rum kommer 

reflektionerna ha en negativ inverkan på uppfattningen av ljudet, men de kommer också 

hjälpa oss definiera ljudet. Hur som helst kommer reflektionerna avgöra rummets 

ljudkarakteristik. 

En negativ effekt av reflektioner är kamfiltereffekt. När en fördröjd signal av samma ljud, 

exempelvis en reflex, möts vid lyssnaren uppstår kamfilter. Den fördröjda signalen skapar 

återkommande dippar i frekvensresponsen, därav kam. Det uppstår alltid viss mån av 

kamfilter vid stereoreproduktion eftersom ljudet kommer från två separata källor och möts 

vid lyssnaren. Det skall dock nämnas att Blauert har visat att denna sorts effekt i många fall 

inte är hörbar. När uppfattandet av ljudfärgning formas bryr sig inte hörselsystemet om 

denna effekt. Detta kallas för binaural undertryckelse för skillnader i klangfärg. (Alton 

Everest, et al., 2009) 

Figur 2.3. Fletcher-Munson Equal-Loudness kurvor. Den streckade kurvan är 
hörselgränsen. 
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Reflektioner i rum är beroende på ljudets våglängd och ytornas storlek. Generellt kommer 

ljud att reflekteras från en rektangulär yta om varje sida av dess två dimensioner är 5 gånger 

så lång som våglängden. För höga frekvenser där våglängden är relativt liten mot 

reflektionsytan uppstår det ofta reflektioner. Speglande reflektioner av ljud beter sig som 

ljusreflektioner i en spegel. Infallande vinkel är densamma som utfallande. Detta är sällsynt 

för låga frekvenser då våglängderna vanligtvis är mycket större än dimensionerna för 

reflektionsytorna. 

Om ett ljud reflekterar mot en konkav yta kommer ljudet att samlas ihop (fokuseras). 

Reflekteras det däremot mot en konvex yta kommer det spridas i olika riktningar 

(diffusion). 

Om frekvensen stämmer överens med avståndet mellan två parallella väggar kan två vågor 

av samma frekvens interagera och skapa en stående våg. Detta är något som absolut bör 

undvikas i kontrollrum. Mer om stående vågor beskrivs i kapitel 2.2.7. Rumsmoder och 

Resonanser. (Alton Everest, et al., 2009) 

2.2.4. Diffusion och diffraktion 

I kontrollrum är målet att ha kontroll och balans för de ljudfrekvenser som återgivs. Detta är 

svårt att uppnå men ett sätt att hjälpa sprida och jämna ut frekvenserna i rummet kan vara 

med hjälp av diffusion.  

Då ett ljud reflekterar från en plan yta kommer ljudet att studsa vidare med samma vinkel 

som det föll in med, förutsatt att ytan är mycket större än våglängden på ljudet som 

förklarats tidigare. När ljudet däremot reflekterar mot en konvex eller kornig yta kommer 

ljudet att spridas i olika riktningar beroende på ljudets våglängd och ytans form. Tillräcklig 

diffusion i ett rum kan hjälpa lyssnaren att omfamnas av ljudet, men för mycket diffusion 

kommer också göra det svårt för lyssnaren att lokalisera ljudkällan. 

När våglängden är för stor ett objekts yta har ljudet en tendens att böja sig runt objektet 

ifråga, istället för att reflekteras rak av. Detta kallas för diffraktion och är vanligare 

förekommande vid låga frekvenser. Diffraktion förekommer då ljud passerar genom en 

öppning eller då det passerar en diffrakterande kant. Huyagens princip innebär att varje 

kant kan räknas som en enskild rundstrålande källa. (Alton Everest, et al., 2009) 

2.2.5. Absorption  

Ljud är vibrerande energi i luften. Energi kan varken skapas eller förstöras, men omvandlas. 

Via absorbenter kan ljudenergi omvandlas till värme, och på så vis är ljudenergin minskad. 

Värmeutvecklingen är dock mikroskopisk. 

Beroende på materialets egenskaper har det olika förutsättningar för att absorbera 

ljudenergi. Till exempel så har poröst material som ull bättre absorptionskoefficient än ett 

material med hög densitet som metall. Ljudet kan tränga in i det porösa materialet som 

sedan sätts i vibration av ljudenergin. Materialet kan inte svänga så mycket som ljudet dock, 

och ”trögheten” (friktionen) som uppstår i materialet omvandlas till värmeenergi och 

därmed minskar ljudenergin. 

Allting som samsvänger med ljud är frekvensberoende. Absorption är inget undantag. Det 

gäller att hitta rätt material för rätt frekvenser som behöver absorberas. Porösa absorbenter 

till exempel är effektiva medel- till högfrekventa absorbenter mellan ca 500 - 5000 Hz. Det 
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är vanligt i kontrollrum att absorbera ljud med glasfibermaterial på grund av dess effektiva 

och breda absorptionsförmåga. En frekvens har sitt maximala tryck vid toppen av 

sinuskurvan, detta sker vid ¼ av våglängden. Det går då att räkna på frekvensens våglängd 

och applicera absorbenten vid tryckmaxima för mest effektiv absorption. 

För att absorbera basfrekvenser effektivt används basfällor. Detta är en låda eller håla av ett 

större djup och med öppning av olika storlek beroende på dess mål. Hålan är stämd mot en 

kvarts våglängd mot en viss basfrekvens. Vid öppningen appliceras vanligtvis glasfiber 

eftersom trycket är noll, men partikelhastigheten är som högst. Detta ger bra friktion till de 

snabbt vibrerande luftmolekylerna, vilket ger maximal absorption för denna frekvens. 

I rektangulära rum är det mest effektivt att placera absorbenter nära hörnen och längs med 

kanter i rummets ytor. Material applicerat i nedre halvan av väggar kan vara upp till dubbelt 

så effektiva som då samma material placeras annorlunda. Obehandlade ytor i ett 

kontrollrum bör aldrig stå mot varandra. (Alton Everest, et al., 2009) 

2.2.6. Efterklang 

Det ljud som lever kvar i ett rum efter att ljudkällan slutat producera ljud kallas för 

efterklang, eller reverb. Detta kan mätas i RT60 vilket är hur lång tid i sekunder ett ljud 

avtar 60 dB (1000 ggr i ljudtryck) från sin ursprungliga nivå. Denna metod används 

eftersom det efterliknar hur mycket ett ljud måste sjunka innan det är ohörbart. För musik 

och tal är det dock de första 20 dB eller 30 dB som är viktigast för det mänskliga örat, där 

det gärna tittas på avtagandet så länge som möjligt. 

I kontrollrum och mer ”döda” rum är det direktljudet som dominerar. Ett genuint 

reverberande fält kan infinna sig under rummets brusnivå. Därför är RT60 i princip 

oanvändbart i mer döda rum. Dock används samma beräkningar för mindre, döda rum, 

men det som mäts är egentligen avtagningsgrad för rummets moder (se nästa kapitel). En 

reverbationstid för en frekvens eller frekvensband på exempelvis 0,3 sekunder har en 

avtagningstid på 200 dB/s. Detta går att uppskatta med utifrån formeln R(t)/RT60 = 

avtagninggraden. Där R(t) är reverbationstiden i sekunder. 

Det är känt att olika frekvenser kan ringa olika länge i rum. Detta kan, som förklarats 

tidigare, jämnas ut och balanseras med hjälp av diffusion. En av anledningarna till detta 

ringande förklaras kort i nästa kapitel. (Alton Everest, et al., 2009; Toole, 2008) 

2.2.7. Rumsmoder och resonanser 

En resonans är en slags självsvängning och samsvängning som i ljudsammanhang kan ge 

upphov till ett ringande ljud vid resonansfrekvensen. Rumsmoder är en samling frekvenser 

som kan ge upphov till ståendevågor som beror på rummets utformning. En stående våg är 

en ljudvåg som ”står stilla”, den svänger på samma plats i rummet hela tiden. Denna skapas 

exempelvis när en ljudvåg reflekterar tillbaka i sig själv på grund av att dimensionerna för 

rummets reflektionsytor svänger med den akustiska frekvensen. 

Ljud i stängda utrymmen, som kontrollrum, kommer alltid uppvisa modala resonanser. 

Dessa skapar ljudtryckvariationer som är frekvensberoende och beror på reflektionsytornas 

utformning i rummet. Noder och antinoder uppstår. En nod är det maximala tryck som 

moden skapar, en antinod är minimitryck. Detta kommer påverka hur ljudet uppfattas i 

rummet. Om förflyttning sker  mellan exempelvis en nod och antinod kan skillnaden vara 
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som dag och natt. Detta fenomen uppstår i allmänhet i låga frekvenser, då våglängderna är 

långa. 

Resonanser i ett rektangukärt rum kan illustreras med samma resonanser som sker i en 

stängd pipa. Det är samma fenomen som uppstår mellan två parallella väggar i ett rum, 

dock finns det fler ytor att ta i beaktning i ett rum som förklaras strax. Pipans 

resonansfrekvens går att räkna ut med formeln:    
   

  
     

Där f0 är resonansfrekvensen, c =ljudets hastighet, L pipans längd i meter, n första 

resonansfrekvens om 1, andra resonansfrekvens om 2 osv.  

Till skillnad från pipan kan dock rum framställa moder som reflekterar från mer än två ytor. 

En axiell mod är den som reflekterar mellan två parallella väggar och också den första 

moden som uppstår i ett rum. Utöver axiella moder finns tangentiella moder som reflekterar 

från fyra väggytor, och obliquea moder som reflekterar från rummets alla ytor. Dessa går att 

räkna ut med följande formel: 

           
 

 
√
  

  
 

  

  
 

  

  
 

där L, W, H = rummets längd, bredd och höjd i meter 

           p, q, r = heltal, beroende på vilken mod som räknas på 

                    c = ljudets hastighet 

Varje axial mod avtar i sin egen takt beroende på hur absortiva väggparet är och avståndet 

mellan dessa. Varje tangentiell och obliqua mod har sin egen avtagningstid beroende på 

avståndet de färdas, antal ytor involverade, variationen i absortionskoefficienten i ytorna 

med infallsvinkel och så vidare. 

För att räkna på rumsmoder kan ovanstående formel användas. I formeln är p, q, r heltal 

som motsvarar vilken ordning av axial, tangentiell eller oblique, mod. Exempelvis (0, 1, 0) är 

en axial, (2,2,0) är tangiental och (1,2,3) oblique. Det finns mängder med variationer och 

(3,3,0) är bara multipel på (1,1,0). (Alton Everest, et al., 2009) 

2.2.7.1. Bonello-kriteriet 

Bonello lade fram ett förslag om önskvärt akustiskt förhållande i rektangulära rum med 

hänsyn till rumsmoder. I kriteriet delade han upp det lågrekventa registeret i tersbands-

oktaver under 200 Hz. Hans kriterie var att varje tersband skulle innehålla mer eller lika 

många moder som föregående band. Sammanträffande moder är inte tillåtna såvida att det 

är minst 5 moder i bandet. 

Anledningen till detta är att moder i rummet bör hållas med goda mellanrum, inte för nära 

eller sammanträffande, inte för långt isär och isolerade. Detta för att moderna ska ”smälta 

samman” och balansera frekvensresponsen under ca 300 Hz. (Alton Everest, et al., 2009) 
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2.2.7.2. Bolt-area 

Ett rum bör konstrueras efter vissa dimensionsförhållanden för att stödja och 

balansera/kontrollera rumsresonanser. Ett kubiskt rum är inte bra pga dess dåliga 

fördelning av moder. En variant på rumsförhållanden som stödjer låga frekvenser och 

distribution av moder är Bolts area, som kan ses i figur 2.3. (Alton Everest, et al., 2009) 

 

 

Figur 2.3. Bolts area. Dimensionsförhållanden inom markeringen klarar Bolts Area. 
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2.3. Örat 

Människans öra och hörselsystem är en komplex mekanism. Ljudsignaler fångas upp med 

hjälp av ytterörats öronmussla som sedan förs vidare genom öronkanalen till mellanörat och 

trumhinnan. Trumhinnan sätts i vibration och för vidare svängningarna via hörselben till 

innerörat, där signalen når hörselsnäckan som är fylld med lymfvätska. Här omvandlas de 

akustiska ljudvågorna till elektriska impulser, som förs via nervbanor till hjärnan så att ljud 

kan uppfattas och lokaliseras. (Karolinska (2013-10-28). Örats funktion) 

Ytterörats funktion är att samla in ljud från alla håll, örat är skapat så att de viktigaste 

frekvenserna för tal (2 – 3 kHz) är förstärkta ca 5 dB. Det är också till vis mån tack vare 

ytterörat som människor kan uppfatta vilken riktning ljudet kommer ifrån. 

För att uppfatta riktning använder sig hörselsystemet av båda öronen. Skillnaden i intensitet 

och den tidsfördröjning som skiljer mellan öronen registreras och när signalerna mixas i 

hörselsystemet uppfattas riktiningen. På grund av diffraktion runt huvudet och långa 

vågländer är det svårare för hörselsystemet att uppfatta rikning vid lägre frekvenser. Vid 

höga frekvenser kommer huvudet i sig att skugga örat för de kortare våglängderna som 

reflekteras och dämpas mot huvudet. Under 1 kHz kommer tidsskillnaden till större del 

avgöra riktningen, medan för frekvenser över 1 kHz så är det intensiteten. (Alton Everest, et 

al., 2009) 

2.4. Psykoakustik 

Människor uppfattar inte frekvenser utifrån ett linjärt samband. Frekvenser tolkas utifrån 

deras förhållande till varandra. En oktav är en fördubbling eller halvering av 

grundfrekvensen. 100 Hz till 200 Hz är en oktav, 200 Hz till 400 Hz är en oktav. Örat 

uppfattar intervallet mellan 100 till 200 större än 200 till 300. Därav kommer en 

logaritmisk skala väl till användning för betydelsen av frekvenssamband. Människor hör ca 

20 – 20 000 Hz. Detta är alltså ett band på ca 10 oktaver. 

Örats ickelinjäritet genererar intermodulationsprodukter och oäkta/ickeexisterande 

övertoner. Exempelvis så kan det uppfattas en 1 kHz ton vid uppspelning av en 23 kHz och 

24 kHz ton i vardera högtalare. 

Pitch är den subjektiva delen av frekvenser. För låga frekvenser ökar den uppfattade pitchen 

ju starkare nivån blir. För höga frekvenser är det tvärtom. Om 1000 Hz, 1200 Hz och 1400 

Hz produceras samtidigt kommer den uppfattade grundfrekvensen 200 Hz framträda. 

Hörselsystemet tolkar signalerna som den 5:e, 6:e och 7:e övertonen från grundfrekvensen 

200 Hz. (Rumsey, el al., 2009) 

Timbre är subjektiv mot det objektiva spektrat, vilka innefattar ämnet ljudkvalité. Två 

instrument som spelar samma pitch och samma loudness, exempelvis klarinett och oboe 

kommer ha olika uppfattad timbre, trots liknande övertonsföljd. Timbre, eller klangfärg, 

definieras mer som det karakteristiska i ljudet till skillnad från tonhöjd eller ljudstyrka. Det 

är ett multidimensionellt uttryck av ljud och beror på några olika faktorer så som: 

 Spektralt innehåll – Alla närvarande frekvenser i ett ljud 

 Spektral balans – Den relativa balansen av individuella frekvenser eller ett 

frekvensomfång 
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 Amplitudhölje – Den övergripande attacken och avtagningstiden, även på 

individuella övertoner 

En person utan någon specifik övning inom ljud eller musik kan lätt särskilja en trumpet 

och en fiol även om de spelar samma melodi lika högt – de två olika instrumenten låter 

olika. I den professionella ljudvärlden så jobbar ljudteknikerna med mer diskreta skillnader 

inom klangfärg som inte är så självklara för en vardaglig lyssnare. Till exempel skillnad på 

mikrofonförstärkare eller olika samplingsfrekvenser. Ofta så är även klangfärg det mest 

identifierbara i en inspelning, före t.ex. melodi och harmonik. (Corey, 2010) 

När det kommer till uppfattning av ljud låter sig hjärnan också påverkas av andra sinnen. 

Olive och Toole visade med ett blindtest kontra icke-blindtest att lyssnare, även vana/bättre 

lyssnare, påverkas mycket av ifall de vet (i det här fallet) vilka högtalare som testerna körs 

igenom. Människan har alltså redan innan lyssningen bestämt sig för att det kommer låta på 

ett visst sätt, även om det inte nödvändigtvis behöver vara så. (Alton Everest, et al., 2009) 

2.4.1. Loudness  

När mätningar görs på ljud uttrycks det vanligtvis i dB. Enligt decibelskalan är + 6 dB en 

fördubbling av ljudtrycket, men forskning visar på att människor uppfattar en fördubbling 

av ljudstyrka vid ca + 9-10 dB. 

Loudness är den uppfattade ljudnivån och sambandet kan ses i ett equal-loudness diagram 

som visas i figur 2.3 på sidan 5. Det är en Fletcher Munson kurva, vilken visar hur örats 

upptagningsförmåga beter sig. Detta var ett experiment som de genomförde där 

försökspersonerna fick ställa en testton till samma uppfattade nivå som en 1 kHz ton. 

Fenomen som loudness påvisar är bla att ljudenergi över ett bredare band uppfattas 

starkare än ljudenergi i ett kortare band. Även distorsion uppfattas starkare. (Rumsey, et al., 

2009) 
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2.4.2. Inverkan av reflektioner 

Vid lyssning kommer reflektionerna i rummen ha en stor betydelse hur ljudet och rummet 

uppfattas. Vid tidiga reflektioner inom de första 80 millisekunderna påverkar 

reflektionernas styrka och fördröjning uppfattningen av ljudet, som är beskrivet i figur 2.4. 

 

Figur 2.4. Bilden visar resultatet och effekten av en simulerad sidoreflektion i en ekofri miljö med tal som 

testsignal. Kurva A är den absoluta tröskeln för detektering av reflektioner. Kurva B är tröskeln för skiftning 

i ljudbilden. Kurva C anger de punkter där reflektioner uppfattas som ett diskret eko. 

När styrkan på de tidigaste reflektionerna, inom ca 30 ms, är dämpad ca 20 dB uppfattas de 

inte ens utan blandar in sig med direktljudet. Det är inte förrän styrkan på reflektionerna 

blir mer påtagligt, alternativt att reflektionerna infaller något senare, som en uppfattning av 

bredd och fyllighet upplevs i direktljudet på grund av reflektionernas inverkan. Ökar styrkan 

eller fördröjningen ytterligare börjar ljudbilden brytas upp och färgningar samt ekon kan 

framträda. Detta bör alltid undvikas i högkvalitativa lyssningsmiljöer, vilket visar betydelsen 

för kontroll av tidiga reflektioner. (Alton Everest, et al., 2009) 

Människans hörselsystem är dock väldigt adaptivt. Vid lyssning i en ny miljö anpassar sig 

örat omedvetet till de hörbara effekterna som reflektionerna medför, vissa människor mer 

än andra. Det är viktigt att vid kritisk lyssning i kontrollrum kunna lokalisera avstånd och 

riktning, något som reflektionernas inverkan kan påverka. Det är en kognitiv process att 

uppfatta detta, vilket innebär att det är något som måste tränas på och läras med tiden. 

Reflektionerna bidrar också till det rumsliga intrycket då det kan påverka en ljudbilds 

uppfattade storlek och position, samt känslan av utrymme. (Toole, 2008) 
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2.4.3. Precedence effect 

”Precedence effect” eller lagen om den första vågfronten säger att det första ljudet som når 

lyssnaren kommer avgöra riktningen som denna uppfattar ljudet, trots flertals reflektioner 

som infaller inom millisekunder efter det direkta ljudet. Det handlar om de första 35 

millisekunderna. Fenomenet kan liknas vid vår visuella förmåga att uppfatta tillräckligt 

många stillbilder under en sekund som rörlig bild, där det handlar om ca 16 bilder per 

sekund. Haas effekt eller Haas fusion zone säger i princip samma sak som den första 

vågfronten. Effekten av den fördröjda signalen (inom 5-35 ms) ger ökad loudness, ändrad 

timbre samt ökad bredd utan ett akustiskt eko. För att fördröjningen skall uppfattas som 

diskret eko måste den fördröjda signalen vara ca 10 dB starkare, vilket också kan tydas i 

figur 2.4 i tidigare kapitel. (Alton Everest, et al., 2009) 

2.5. Kontrollrum 

Monitorer och högtalare är som fönster i vilket tekniker uppfattar och därför kan ta beslut 

på inspelade ljudsignaler. Varje typ och modell av monitorer och högtalare erbjuder ett 

unikt frekvenssvar. Även rummet spelar stor roll. Eftersom tekniker förlitar sig på 

monitorer, och rummet, för att bedöma den spektrala balansen i ljudsignaler, så gäller det 

att vara medveten om hur den spektrala balansen beter sig i den aktuella 

lyssningspositionen. Genom att mixa i ett par högtalare som har svag basåtergivning kan en 

tekniker tendera att kompensera den basförlust som blir genom att öka låga frekvenser i 

mixen. Finns det en stående våg i lyssningspositionen så kommer det också påverka vilka 

beslut en tekniker tar, vilket kan ge en skev bild av utljudet. Det är vanligt att tekniker 

kontrollyssnar sina mixar i flera olika ljudsystem och rum för att bilda en mer exakt 

uppfattning av den sanna spektrala balansen så att till slut kunna hitta den bästa 

kompromissen. Ett tecken på en välgjord inspelning och mix är att den kommer fungera väl 

på en rad olika ljudreproduktionssystem, små som stora. Balansen mellan ett ärligt rum, 

ärligt ljudsystem och vältränat öra är nyckeln till bra resultat. 

Dimensionerna, volym och ytbehandlingar av de rum där en tekniker bevakar ljudsignaler 

har en direkt och enorm inverkan på hur ljudet hörs. Det kan tyckas vara ideellt med ett helt 

ekofritt rum utan rumsmoder och reflektioner, men det ger ingen realistisk miljö som 

återspeglar den typ av rum där musik vanligtvis spelas. Ett akustiskt neutralt rum är alltså 

något att sträva efter. 

Oavsett i vilken miljö ljud återgivs för lyssnaren är det inte bara högtalarna som hörs, utan 

även rummet. I grund och botten ska högtalarna och lyssningsmiljön fungera som ett 

rättvist filter och förändra det ljud som hörs. (Corey, 2010) 

2.5.1. Högtalare 

En högtalare omvandlar elektriska signaler till akustiska signaler. Det är dess uppgift. 

Högtalaren består av ett membran som sätts i rörelse genom elektriska signaler som skickas 

genom en magnet. Runt magneten ligger en spole lindad, och till denna hänger en fjädrande 

kon. Då elektriska signaler skickas genom spolen skapas ett magnetfält som kommer 

påverka högtalarens fjädrande kon till rörelse och detta skapar ljud. Denna ”moving-coil” 

princip för högtalare är den vanligaste och också den enda sortens högtalare som undersöks 

i arbetet. (Rumsey, et al., 2009) 
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2.5.2. Kontrollrumsakustik 

Det ställs en del krav på högkvalitativa kontrollrum. Det handlar om att rummet skall klara 

av att behandla alla frekvenser som produceras. Akustiken skall behandla frekvenserna så 

att en balans skapas i frekvensrespons, efterklang, reflektionsnivåer etc., speciellt vid 

lyssnarens position. Det finns flera sätt att utforma och designa rum för att lyckas med 

detta. 

Ett sätt att förskjuta modala problem och öka diffusionen i rektangulära rum kan vara att 

snedställa en vägg. Den modala responsen blir inte mirakulöst bättre, men moderna blir 

mer oförutsägbara och oregelbundna. I vissa kontrollrum snedställs den främre väggen för 

att minimera tidiga reflektioner mot lyssnaren. En sådan design kallas ibland för reflection 

free zone. 

För mycket och starka tidiga reflektioner kan bidra till kamfiltereffekt och därmed påverka 

frekvensresponsen vid lyssningsposition. För att minimera de tidiga reflektionerna samt 

kamfiltereffekten kan rummet behandlas med väl placerade absorbenter för att försvaga de 

tidiga reflektionerna. Därför kan den främre delen av ett kontrollrum behandlas med 

mycket absorption, men den bakre delen hålls något mer levande för att inte dämpa hela 

rummet totalt. Dock måste reflektionerna spridas (diffusion) för att undvika speglande 

reflektioner, vilka kommer ha en negativ inverkan på lyssningen. Spridda reflektioner inom 

20-40 ms (Haas Fusion Zone) kommer psykoakustiskt uppfattas som behagligt och 

samhörande med ljudkällan. Detta sätt att behandla ett kontrollrum kallas live end-dead 

end (LEDE). (Alton Everest, et al., 2009) 

Målet med ovanstående designer är att minimera alla reflektioner mot lyssnaren, vare sig 

det gäller att absorbera energin i reflektionerna eller reflektera bort de från 

lyssnarpositionen. Detta är dock endast två varianter av flera olika sätt att designa ett 

kontrollrum. 

2.5.3. Stereoreproduktion 

Stereo i denna rapport hänvisar till tekniken att producera en ljudbild med ett högtalarpar, 

alltså endast två stycken högtalare (eventuellt tillkommer sub-bas, högtalare med ändamål 

att producera de lägre frekvenserna, i diverse kontrollrum). 

Stereoreproduktion bygger på fantombilder av ljudkällor. Dessa skapas när samma signal 

skickas till båda högtalarna. Fantombilden kan förflyttas mellan högtalarna med varierande 

styrka och tidsförskjutning för signalen i respektive högtalare. Fantombilder håller sig 

stabila så länge lyssnaren och högtalarna formar en liksidig triangel, med lyssnaren något 

bakom triangelns topp. Högtalarna skall infinna sig ± 30 grader utifrån lyssnarposition 

enligt ITU-R BS.775-3 standard. 

  



15 (62) 
 

En William-kurva kan visa vilken riktning fantombilder uppfattas beroende på tid- och 

nivåförhållandet mellan höger och vänster högtalare, se figur 2.6. (Rumsey, et al., 2009) 

 

Figur 2.6. William-kurva 

Vinkelläge, även kallat azimut, är vinkel-lokalisering av en ljudkälla i dess upplevda läge 

längs det horisontella planet i förhållande till vänster och höger högtalare. Vanligtvis är det 

bäst att sprida ut källor över stereobilden så att det är mindre maskering och mer klarhet för 

varje ljudkälla. Ljud kan maskera varandra när de intar ett liknande frekvensområde och 

vinkelposition. (Corey, 2010) 

Även om människans uppfattning av absoluta avstånd är begränsad, är relativa avstånd av 

ljudkällor i en stereobild viktigt för att uppleva ett djup i uppspelningen. Stora ensembler 

inspelade i akustiskt levande utrymmen kommer sannolikt att förmedla en naturlig känsla 

av djup. Med inspelningar som görs i akustiskt torra utrymmen, så som studios, försöker 

tekniker ofta skapa djup med hjälp av delay och artificiell efterklang. 

Svagare ljud bedöms vara längre bort, eftersom det finns en ljudintensitetsförlust på 6 dB 

per fördubbling av avståndet från en källa. Denna referenspunkt kan vara oklar för 

lyssnaren eftersom att en förändring i ljudstyrka kan vara resultatet av antingen en 

förändring i avstånd eller en ändring i källans effekt. 

När en källa flyttas längre bort från lyssnare i ett rum, så avtar den direkta ljudnivån och 

efterklangsljudet förblir densamma. Detta gör att direkt-till-efterklang-förhållandet sjunker. 

(Corey, 2010) 
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3. Metod 
För att undersöka och identifiera de problem och krav som ställs på högkvalitativ 

kontrollrumslyssning har flera metoder använts. Kraven som undersöktes grundar sig i 

anvisningar från Master Handbook, EBU rekommendationer samt Acoustic Measurements 

Standard for Stereo Listening Rooms. 

3.1. Fysiska mätningar 

För att ta redan på kontrollrummens fysiska dimensioner har mätningar med 

avståndsmätare gjorts. Detta involverar mätningar från lyssningspositionen till 

omkringliggande väggar, även mätningar för avstånd till högtalare och avståndet mellan 

dessa för att undersöka de krav som ställs på uppsättning av utrustning. Med hjälp av dessa 

mätningar kan även Bolts Area undersökas.  

De mätningar som kommer undersökas i den här delen är följande: 

 Position av ljudkällor samt dess förhållande till närliggande ytor och 

lyssningsposition 

 Stereoparets uppsättning 

 Rummets dimensioner 

Med hjälp av dessa mätningar kan krav på rummets golvyta, volym, 

dimensionsförhållanden, rekommenderad takhöjd och avstånd för lyssningsposition kontra 

ljudkälla göras, samt vinklar för stereoparets uppsättning och dess infallande vinkel mot 

lyssnaren. För direkta krav hänvisas läsaren till kapitel 3.3. 

3.2. Objektiva mätningar 

Vid insamling av alla objektiva mätdata används en rundtagande mätmikrofon i samband 

med freeware-programmet Room EQ Wizard (REW). Ljudnivån på högtalarparet ställs till 

85 dB(A) med hjälp av pink noise. Flera svepta sinustoner spelas från 20 Hz till 20000 Hz 

och analyseras av programvaran. Om oregelbundna avvikelser i data noteras utelämnas 

denna, övriga mätningar på frekvensresponsmätningar sammanställs till ett medelvärde. 

Mätningarna genomförs på stereoparet som helhet och även varje högtalare för sig, med 

syfte att bland annat undersöka deras samspelthet. Mätningarna görs utifrån sweetspoten 

med 16 bitars bitdjup och 48 kHz samplingsfrekvens för att uppnå tillräckligt hög 

noggrannhet. 

De mätningar som kommer undersökas i den här delen är följande: 

 Frekvensresponsen i rummet, högtalarparet som helhet samt mätningar på varje 

enskild högtalare. 

 Styrkan på de tidiga reflektionerna, högtalarparet som helhet samt mätningar på 

varje enskild högtalare. 

 Reverbtid/Avtagningstid för olika frekvensområden. 

 Bakgrundsljud. 

Med hjälp av dessa mätningar kan krav på högtalarparets frekvensrespons göras. Det 

kommer också med dessa mätningar undersökas i vilken grad olika delar av 

frekvensspektret ringer ut. Även styrkan av de tidiga reflektionerna kan granskas. 
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Vid mätningar på högtalarna enskilt (vänster och höger för sig en i taget), kommer deras 

enskilda frekvensrespons mätas samt jämföras sinsemellan. Det samma gäller för tidiga 

reflektioner.  

3.3. Lyssningstest och intervjustudie 

För att komplettera de objektiva mätningarna görs ett lyssningstest följt av en intervju. EBU 

rekommendation R22 säger:  

”…only sufficient method of assessing the balance of features which contribute to the 

quality of the sound in a programme is by listening to it.” 

De menar även på att oavsett hur objektiva mätningar visar på olika data så kommer endast 

lyssning att avgöra hur det låter. 

Eftersom lyssningstestet är helt subjektivt var kravet att lyssningsdeltagarna bör vara 

väldigt vana med kontrollrumslyssning, ha stor erfarenhet inom ljud och musik samt vara 

aktiva än idag. 

De personer som ställde upp var: 

 Erik Wärn 

 Joakim Olsson 

Lyssningspersonerna deltog i ett kontrollerat lyssningstest i vilket ett klassiskt musikstycke 

spelas upp i råformat. Därefter utvärderar de lyssningen efter EBU-standard. Musiken 

spelas upp i 85 dB SPL, vilket är ett krav från EBU. Tanken är dock att vårt test bedömer 

rummet och inte kvalitén på musikmaterialet i sig, vilket lyssnaren blir upplyst om. 

Anledningen till att klassisk musik spelas upp bygger på höjden av detaljrikhet som detta 

kräver, samt att EBU i sina krav utgår ifrån just utvärdering av ensemblemusik. 

Klassisk musik kräver hög nivå av precision, kanske mer än andra typer av musik, för att 

uppnå den grad av klarhet och detaljrikedom som krävs. En lyssnare ska kunna urskilja de 

olika instrumenten och var de befinner sig i ljudbilden, ungefär som en återspegling av en 

konsert från publikens perspektiv. Som åskådare vid exempelvis en konsert med 

symfoniorkester kan åskådaren fokusera på olika instrument i orkestern och med hjälp av 

den visuella bilden lättare urskilja och fokusera på instrumentet. Samma sak ska kunna 

göras vid lyssning av en inspelning, vilket är en utmaning då det nu saknas förmågan att 

visuellt uppfatta instrumentet och musikern. (Corey, 2010) 

Innan det kontrollerade lyssningstestet tillåts lyssnaren att med eget valfritt 

referensmaterial utvärdera kontrollrumslyssningen. Därefter följer det kontrollerade 

lyssningstestet, detta för att lyssnaren då bekantat sig med rummet och lyssningen så att 

lyssnaren kan ta ställning till helheten av de intryck som denna skaffat sig. Det görs även en 

enskild intervju med varje lyssnare för att undersöka dess personliga åsikter, erfarenheter 

och bedömningar.  
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Dessa klassiska musikstycken användes vid lyssningstesten. Alla var rippade från en original 

CD-skiva till råformat (Wave, 44,1 kHz, 16 bit) med Windows Media Player 12 och spelades 

upp genom Cubase 7.5. Första stycket användes som huvudstycke, men lyssnaren har även 

haft möjligheten att använda sig av resterande stycken. 

 

1. Autumn, No. 3, op. 8, RV 293 – Allegro 

 Kompositör: Antonio Vivaldi 

 Orkester: Baroque Festival Orchestra 

 Dirigent: Alberto Lizzio 

 Violin: A. Permovansky 

2. Waltz From Serenade for Strings, op. 48 

 Kompositör: Pjotr Ilyich Tchaikovsky 

 Orkester: Amsterdam Symphony Orchestra 

 Dirigent: Peter Stern 

3. Wine, Woman and Song (Waltz) 

 Kompositör: Johann Strauss Jr. 

 Orkester: Wiener Volksoper Orchestra 

 Dirigent: Peter Falk 

4. Serenade For Strings in B-Minor, op. 22 – Scherz 

 Kompositör: Antonín Dvořák 

 Orkester: Leipzig Philharmonic Orchestra 

 Dirigent: Wolfgang Muller 
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3.4. Utrustning 

Mikrofoner:  MiniDSP UMIK-1 (omni, USB) 

 Sennheiser MKE 2002 (binaurala) 

Ljudkort: Presonus AudioBox 22VSL (USB 2.0-interface) 

Dator: Dell XPS 15 L502X (OS Windows 7) 

Mjukvara: Room EQ Wizard v. 5.01 Beta 19 

 Steinberg Cubase 7.5 (Digital Audio Workstation) 

Referens- 

högtalare: Tannoy Reveal Active 

Till mätmikrofonen ingick en unik kalibreringsfil, som använts vid alla mätningar. 

3.5. Krav och rekommendationer 

Rumsdimensioner 

Det är rekommenderat att golvytan ska vara mellan 20,8 m2 och 44,1 m2, samt en 

rumsvolym mellan 49,5 m3 och 134,5 m3. Dimensionerna i rummet bör inte ha någon 

gemensam nämnare rent matematiskt och inget par av dimensionerna bör dela mer än en 

gemensam nämnare. 

Anledning till rekommendationer för dimensionsförhållandena bygger på att rummet kan 

betraktas som ett instrument och då med mål att ge så bra lyssning som möjligt. Bra 

förhållanden mellan dimensionerna ger en jämn respons i basen. Målet är att ge en jämn 

densitet och fördelning av rumsmoder. 

Basrespons 

Vid lyssningsposition bör lågfrekvensrespons vara mellan ± 10 dB vid 1/24 smoothing (ett 

slags medelvärde i 1/24-oktavband) från 20 Hz till 250 Hz för båda högtalarna mätt 

samtidigt. Samt ± 5 dB vid tersbands smoothing mellan 20 Hz till 250 Hz för båda 

högtalarna mätt samtidigt med 1/3 smoothing (ett slags medelvärde i 1/3-oktavband). 1/24 

smoothing görs för urskiljande av individuella resonanser som kan orsaka distorsion i 

klangfärgen. 1/3 smoothing i mätningarna görs för att efterlikna hur människor uppfattar 

ljudet. 

Mellanregisterrespons 

Vid lyssningspositionen bör mellanregisterresponsen vara mellan ± 3 dB från 250 Hz till 

4000 Hz med 1/3 smoothing. Avvikelsen mellan högtalarna bör inte vara mer än 3 dB. 

Mätningarna görs på varje högtalare enskilt för att sedan jämföras och utvärderas. 

Skillnaden mellan högtalarna kan bero på asymmetri i rum eller omatchade 

högtalarresponser. 

Kraven grundar sig i att grundtoner hos musikinstrument och röster sträcker sig mellan ca 

35 Hz till 4000 Hz. Därför bör frekvensresponsen vara rak mellan dessa frekvenser, detta är 

dock mer eller mindre omöjligt på grund av moder och dylikt från 250 Hz och neråt. 

Reflektioner 

ETC (energy time curve) mellan L och R högtalare bör vara visuellt identiska mellan 0 – 40 

ms, med endast små avvikelser. Efter 40 ms ska energin vara dämpad 10 dB, samt över 

denna tid visa en tydlig minskning av energiinnehållet. Detta krav ställs för att undersöka så 

att precedence effect uppfylls. Efterföljande toppar av de högsta amplitudreflektionerna som 

visas över tidsaxeln bör vara relativt jämna i mönster och densitet. Dock bör dessa krav 
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jämföras med andra mål för reverbtid och frekvensrespons då ETC endast visar styrkan av 

reflektionerna. Det uppmanas därför att en-oktavs-bandpassfiltrera vid 500 Hz, 1 kHz, 2 

kHz och 4 kHz och jämföra båda högtalarna i samma band. Intilliggande band för samma 

högtalare kan även undersökas. För att enklare kunna tyda dessa kurvor görs även en ETC-

smoothing på 1 ms ”moving-average” vilket är ett slags medelvärde av variationer inom 1 ms 

intervall. 

Lågfrekvent decay (avtagningstid) 

Resonanser från 35 Hz till 300 Hz bör inte överstiga 350 ms innan de avtar till brusnivå vid 

- 40 dB. Under 35 Hz tillåts dock en decay upp till 450 ms. 

Undersökning med spektrogram av responsen (eller på annat vis där tid, frekvens och 

ljudtryck sammanställs) ska jämföras i figur 3.1.  

 

Figur 3.1. Accepterad och ideellt område för lågfrekventa resonanser (Mellor & Hedback, 

2011) 

Om resonansen inte når – 40 dB efter ca 350 ms kan besvärlig ”boominess” upplevas och 

eventuellt tydliga ringanden vid exempelvis en viss not för basen. Långa resonansen kan ha 

en negativ inverkan på lyssningsupplevelsen då resonansfrekvensen kan upplevas komma 

från alla håll i rummet. I mildare fall kommer vara vissa noter på exempelvis kontrabas låta 

starkare och avta i annan takt än de närliggande tonerna. Under 250 Hz motsvarar ofta 

toppar i frekvensresponsen trovärdigt ringande i tidsdomänen. Under 35 Hz finns inga 

grundfrekvenser för de flesta instrument, därför är det tillåtet med längre resonans. Det är 

dessutom svårt att kontrollera dessa frekvenser på grund av dess långa våglängder. 
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Mellanregister decay 

Den tid som det tar för ljud att minska 60 dB (T60) bör vara mellan 0,2 s och 0,5 s för 250 – 

4 kHz. T20 och T30 bör vara ± 25 % över samma frekvensband med 1/3 oktav filter.  

Vanlig T60 säger inte så mycket i små kontrollrum. Däremot är det intressant att kolla på 

mellanregistrets decay från 250 – 4 kHz och se huruvida avtagandet är konsekvent över 

tiden. Fyra problem kan uppstå; För lång, för kort, ojämnt över frekvensspektret eller alltför 

varierande över tiden. För lång decay kan maskera smådetaljer likt ett för högt noise-floor 

(över 0,5 s). För kort decay kan förhindra rymlighet och omslutande ljudmiljö. Musik låter 

tråkigt, torrt, sterilt (under 0,2 s). Ojämn decay kan uppfattas som tråkig diskant/uppsvälld 

bas. Obalans i decay beror ofta på ”fel” akustikbehandling exempelvis tunna gardiner/ 

mattor som kommer absorbera diskant men ej behandla bas. Därför ställs krav på T20, T30 

för att undersöka jämnheten i avtagningstid. Genom att undersöka förändringarna genom 

T20 till T60 kan slutsatser om spektral obalans för det reflekterade ljudet dras. 

Komplext som det är kan olika decay föredragas beroende på musikgenre och rumstorlek. 

Exempelvis för klassisk musik kan T60 av 0,4 s till 0,5 s vara att föredra. Vid närmickad 

flerkanals inspelning kan T60 mellan 0,2 s till 0,3 s föredras. Större rumsvolym tillåter 

längre decay utan att det stör lyssnaren. 

Bakgrundsbrus 

För rum som är byggda med ändamålet att bearbeta musik ställs ett noise criterion på 

RC20. Detta innebär endast att bakgrundsljudet i rummet inte får överstiga vissa nivåer 

över frekvensspektret. Det ska heller inte noteras några impulsiva, cykliska eller tonala brus 

vid lyssning. 

För hög brusnivå kan maskera smådetaljer vilket kan reducera uppfattningen av djupet i 

ljudbilden samt klangfärgen. 
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4. Resultat 

4.1. Mätresultat 

4.1.1. Kontrollrum Ingesund 

Kontrollrummet som undersöktes här är helt nybyggt. Det blev klart i mars 2014. Det 

används mest av de studenter som läser ljudteknik där mycket inspelningar görs med 

musikhögskole-studenter som läser musik. Det handlar mest om jazz, klassisk musik och 

varianter av rockuppsättning. Thorbjörn Andersson, adjunkt i ljudteknik, har med hjälp av 

ett akustikföretag, projekterat studion. Kontrollrummets högtalarpar (stereo) är Genelec 

1038CF. Det ingår även sub-bas i systemet. 

I figur 4.1 till 4.10 ses alla objektiva mätdata, samt tabell 4.1. 

4.1.1.1. Fysiska mätningar  

 

Tabell 4.1. Dimensionsmätningar på kontrollrum Ingesund 

Mätningar på Ingesund 

(ta hänsyn till att avstånd är ungefärliga) 

Sweetspot 
Avstånd 

(m) Rummet 
Avstånd 

(m) 

…från golv 1,2 Längd (längst) 6,2 

…till högtalare 2,3 Bredd 5,6 

…till tak 2,0 Höjd 3,2 

…till främre 
vägg 2,5 

Längd 
(sweetspot) 5,4 

…till bakre vägg 3,1 (Dimensioner varierar) 

Högtalarbredd 3,0  Golvarea (m2) 30 

(Plan infallsvinkel)    Volym (m3) 96 
 

  



23 (62) 
 

4.1.1.2. Objektiva mätningar 

Basrespons  

 

Figur 4.1. Basrespons vid 1/24 smoothing, Ingesund. 

 

 

Figur 4.2. Basrespons vid 1/3 smoothing, Ingesund. 
 

Mellanregisterrespons  

 

Figur 4.3. Mellanregisterrespons för L och R med 1/3 smoothing, Ingesund. Blå kurva är L, röd kurva är R. 
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Reflektioner  

 

Figur 4.4. ETC Ingesund. Blå kurva är L, röd kurva är R. 

 

 

Figur 4.5. ETC i olika frekvensband för L, Ingesund. Kurvorna är bandpassfiltrerade med 1-oktavsfilter för 
olika centerfrekvenser. Grön är 500 Hz, ljusblå är 1000 Hz, mörkblå 2000 Hz och brun 4000 Hz. Kurvorna 
är också smoothade med 1 ms moving average för att skapa en mer lättläst bild. 

 

 

Figur 4.6. ETC i olika frekvensband för R, Ingesund. Kurvorna är bandpassfiltrerade med 1-oktavsfilter för 
olika centerfrekvenser. Grön är 500 Hz, ljusblå är 1000 Hz, mörkblå 2000 Hz och brun 4000 Hz. Kurvorna 
är också smoothade med 1 ms moving average för att skapa en mer lättläst bild. 
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Lågfrekvent decay  

 

Figur 4.7. Spektrogram över basens utringning, styrka över tid och frekvens, Ingesund. 

 

 

Figur 4.7. Plottad resonansavtagningstid i referensdiagram, Ingesund. 
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Mellanregister decay  

 

Figur 4.8. T60 Ingesund. De svarta linjerna vid 0,2 och 0,5 markerar rekommenderat intervall. 
 

 

Figur 4.9. T30 Ingesund. De svarta linjerna markerar rekommenderad avvikelse från medelvärdet av 
intervallskraven för T60, den röda linjen. 
 

 

Figur 4.10. T20 Ingesund. De mörkblå linjerna markerar rekommenderad avvikelse från medelvärdet av 
intervallskraven för T60, den röda linjen. 
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Bakgrundsljud 

Undersöktes med en enkel lyssning. All utrustning i rummet stängdes och rummet blev tyst. 

Det uppfattades inget sorts störande bakgrundsljud, det gick knappt att notera något slags 

ljud. Endast då utrustning slogs på kunde brum från denna noteras, men rummet i sig var 

tyst. 

4.1.1.3. Lyssningsutvärdering 

Finns ingen för tillfället. 
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4.1.2. Kontrollrum Utbult 

Det här rummet ses mer som en hemmastudio-miljö än ett rent kontrollrum, som Carl själv 

har byggt. Här görs musikproduktioner både akustiskt och digitalt. Det är Carl Utbults egen 

arbetsplats där det skrivs musik, mixas och spelas in. Det handlar mest om modern 

popmusik. Högtalarparet som används här är ett par Genelec 1030A. Sub-bas ingår i 

systemet och är Behringer B2092. 

I figur 4.11 till 4.21 ses alla objektiva mätdata, samt tabell 4.2. 

4.1.2.1. Fysiska mätningar 

 

Tabell 4.2. Dimensionsmätningar på kontrollrum Utbult 

Mätningar hos Utbult 

(ta hänsyn till att avstånd är ungefärliga) 

Sweetspot 
Avstånd 

(m) Rummet  
Avstånd 

(m) 

…från golv 1,2 Längd 5,5 

…till högtalare 1,2 Bredd 3,6 

…till tak 1,6 
Höjd 
(högst) 3,0 

…till främre vägg 1,2 Höjd (lägst) 2,3 

…till bakre vägg 2,4     

Högtalarbredd 1,2 
 Golvarea 
(m2) 19,8 

(Plan infallsvinkel)   
 Volym 
(m3) 60 

 

  



29 (62) 
 

4.1.2.2. Objektiva mätningar 

Basrespons 

 

Figur 4.11. Basrespons med 1/24 smoothing, Utbult. 

 

 

Figur 4.12. Basrespons med 1/3 smoothing, Utbult. 

Mellanregisterrespons

 

Figur 4.13. Mellanregisterrespons för L och R med 1/3 smoothing, Utbult. Blå kurva är vänster högtalare, 
röd kurva är höger högtalare. 
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Reflektioner 

 

Figur 4.14. ETC Utbult. Blå kurva är vänster högtalare, röd kurva är höger högtalare. 
 

 

Figur 4.15. ETC i olika frekvensband för L, Utbult. Kurvorna är bandpassfiltrerade med 1-oktavsfilter för 
olika centerfrekvenser. Grön är 500 Hz, ljusblå är 1000 Hz, mörkblå 2000 Hz och brun 4000 Hz. Kurvorna 
är också smoothade med 1 ms moving average för att skapa en mer lättläst bild. 
 

 

Figur 4.16. ETC i olika frekvensband för R, Utbult. Kurvorna är bandpassfiltrerade med 1-oktavsfilter för 
olika centerfrekvenser. Grön är 500 Hz, ljusblå är 1000 Hz, mörkblå 2000 Hz och brun 4000 Hz. Kurvorna 
är också smoothade med 1 ms moving average för att skapa en mer lättläst bild. 
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Lågfrekvent decay 

 

Figur 4.17. Spektrogram över basens utringning, styrka över tid och frekvens, Utbult. 

 

Figur 4.18. Plottad resonansavtagningstid i referensdiagram, Utbult. Det ska dock påpekas 
att basen vid ca 100 Hz endast ringer i ca 0,15 s, något som inte ses i ovanstående diagram. 
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Mellanregister decay  

 

Figur 4.19. T60 Utbult. De svarta linjerna vid 0,2 och 0,5 markerar rekommenderat intervall. 

 

Figur 4.20. T30 Utbult. De svarta linjerna markerar rekommenderad avvikelse från medelvärdet av 
intervallskraven för T60, den röda linjen. 

 

Figur 4.21. T20 Utbult. De mörkblå linjerna markerar rekommenderad avvikelse från medelvärdet av 
intervallskraven för T60, den röda linjen. 
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Bakgrundsljud  

Inget märkvärdigt brus eller störljud, endast låg surr från påslagen utrustning i rummet. 

4.1.2.3. Lyssningsutvärdering 

Utifrån den information som erhållits genom lyssningstest och personligt utvärdering av 

lyssnare kan följande subjektiva respons tolkas: 

Lyssningen i rummet uppfattas klar från störljud. Stereobilden anses vara något smal och 

inte ”helt hundra”. Ljudbilden verkar inte omfamna lyssnaren till fullo. Klarheten bland 

individuella ljudkällor i stereobilden tolkas duglig, samt intrycket av djup tolkas bra. 

Klangfärgen i återgivningen uppfattas icke tilltalande enligt lyssningstesten. Den uppfattas 

något hård så att vissa element hoppar ut ur ljudbilden, även ”vasst”. Tidiga reflektioner i 

högre frekvenser uppfattas något ”phasey”. Överlag uppfattas lyssningen som ok. Diagram 

över lyssningstestets resultat ses i Bilaga 4. För förståelse för subjektiva termer som 

exempelvis ”vasst” ovan, hänvisas läsaren till Bilaga 2. ”Phasey” syftar på en viss färgning i 

ljudbilden av fasproblem. 
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4.1.3. Kontrollrum Leon 

På Leon Music Studios var det huvudkontrollrummet av de två som finns där som 

undersöktes. Det är en ren och skär musikstudio som drivs och byggts av Richard Löfgren 

(producent, låtskrivare och tekniker). Här spelas det in och mixas mestadels 

hårdrocksmusik. Det högtalarpar som används här är ett par Genelec 1030A. Sub-bas ingår i 

systemet. 

I figur 4.22 till 4.32 ses alla objektiva mätdata, samt tabell 4.3. 

4.1.3.1. Fysiska mätningar 

 

Tabell 4.3. Dimensionsmätningar på kontrollrum Leon 

 

 

  

Mätningar på Leon 

(ta hänsyn till att avstånd är ungefärliga) 

Sweetspot 
Avstånd 

(m) Rummet 
Avstånd 

(m) 

…från golv 1,2 Längd 6,6 

…till högtalare 1,6 Bredd 4,4 

…till tak 2,0 
Höjd 
(högst) 3,2 

…till främre vägg 2 (Dimensioner varierar) 

…till bakre vägg 4,4 
 Golvarea 
(m2) 32 

Högtalare (m) 1,8 
 Volym 
(m3) 100 

(Plan infallsvinkel)       
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4.1.3.2. Objektiva mätningar 

Basrespons  

 

Figur 4.22. Basrespons med 1/24 smoothing, Leon. 

 

 

Figur 4.23. Basrespons med 1/3 smoothing, Leon. 

Mellanregisterrespons 

 

Figur 4.24. Mellanregisterrespons för L och R med 1/3 smoothing, Leon. Blå kurva är vänster högtalare, 
röd kurva är höger högtalare. 
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Reflektioner  

 

Figur 4.25. ETC Leon. Blå kurva är vänster högtalare, röd kurva är höger högtalare. 

 

 

Figur 4.26. ETC i olika frekvensband för L, Leon. Kurvorna är bandpassfiltrerade med 1-oktavsfilter för 
olika centerfrekvenser. Grön är 500 Hz, ljusblå är 1000 Hz, mörkblå 2000 Hz och brun 4000 Hz. Kurvorna 
är också smoothade med 1 ms moving average för att skapa en mer lättläst bild. 

 

 

Figur 4.27. ETC i olika frekvensband för R, Leon. Kurvorna är bandpassfiltrerade med 1-oktavsfilter för 
olika centerfrekvenser. Grön är 500 Hz, ljusblå är 1000 Hz, mörkblå 2000 Hz och brun 4000 Hz. Kurvorna 
är också smoothade med 1 ms moving average för att skapa en mer lättläst bild. 
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Lågfrekvent decay  

 

Figur 4.28. Spektrogram över basens utringning, styrka över tid och frekvens, Leon. 

 

 

Figur 4.29. Plottad resonansavtagningstid i referensdiagram, Leon.  
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Mellanregister decay  

 

Figur 4.30. T60 Leon. De svarta linjerna vid 0,2 och 0,5 markerar rekommenderat intervall. 

 

Figur 4.31.  T30 Leon. De svarta linjerna markerar rekommenderad avvikelse från medelvärdet av 
intervallskraven för T60, den röda linjen. 

 

Figur 4.32. T20 Leon. De svarta linjerna markerar rekommenderad avvikelse från medelvärdet av 
intervallskraven för T60, den röda linjen. 
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Bakgrundsljud  

Det finns inget märkvärt bakgrundsljud som kan noteras om utrustning är avstängd, dock 

uppfattas påslagen utrustning som något störande bruskälla. 

4.1.3.3. Lyssningsutvärdering 

Utifrån den information som erhållits genom lyssningstest och personligt utvärdering av 

lyssnare kan följande subjektiva respons tolkas: 

Basen uppfattas något ”boomig” och ljudåtergivningen anses inte vara så skarp. Musiken 

känns mer omfamnande. Vid återgivning av rockmaterial upplevdes stereobilden vara 

lagom bred, dock kändes det mer ”tomt i mitten” vid klassisk musik. 

  



40 (62) 
 

4.2. Intervjustudie 

I intervjustudien har frågor kring ljudteknikernas bakgrund, preferenser och erfarenhet 

undersökts. Detta för att få ytterligare underlag för en ljudteknikers synvinkel på 

kontrollrum och kvalitets lyssning. Det kan även eventuellt dras slutsatser om 

informationen kring intervjustudien och motiv för lyssnarens värderingar vid 

lyssningstesten. 

4.2.1. Erik Wärn 

Lärare, ljudtekniker, egenföretagare. 

Bakgrund 

”Intresset har funnits sedan tonåren. Började lyssna på hur saker lät och inte bara allmänt 

på musiken. Sen växte intresset för ljudutrustning som t.ex. stereor och ljudanläggningar, 

vilket ledde till att tekniken bakom allt blev mer tilltalande. Läste kurser om ljudteknik på 

gymnasiet och fick blodad tand. Började införskaffa mig egen utrustning och gjorde egna 

jobb. Efter gymnasiet tog jag beslutet att ägna mig mer åt ljudtekniken än bara som ren 

hobby. Läste 1 år ljudteknik på Liljeholmens Folkhögskola och sedan 

Musiklärarprogrammet på Örebros Universitet där kurser om ljudteknik och 

musikproduktion lästes parallellt. Det handlar egentligen mest om learning by doing.” 

Hur länge har du varit aktiv ljudtekniker mer professionellt? 

”Har varit aktiv ljudtekniker i över 6 år nu. Antalet jobb har ökat exponentiellt med tiden.” 

Vilken musik/genre? 

”Ingen skarp genreinriktning direkt. Det handlar om allt från akustisk pop till den mest 

brutala metalen. Det har kretsat mest kring den klassiska rockmusiksuppsättning med 

akustiska trummor, elgitarr, elbas, orglar och sång. Inte så värst mycket elektronisk 

musik, men har blivit mer på senare år. I stort sett olika varianter av rockuppsättning, 

som jag även själv kommer ifrån.” 

Egna kontrollrummet, tanken, hur byggt? 

”Har tagit hjälp av en akustiker som väglett under konstruktionsprocessen. Alla praktiska 

lösningar, mätningar och själva byggandet gjorde jag på egen hand. Det har handlat mest 

om att prova sig fram. Har gått mycket på mätningarna i de stora dragen. Vad finns det 

för problemfrekvenser? Men sen kommer man till en gräns där det blir svårt att göra 

justeringar på akustikbehandlingen eftersom att den blir mer och mer färdig. Speciellt för 

att komma åt mindre problem. Det har handlat om att få rummet så bra som möjligt efter 

de förutsättningar som finns. Kanske är för litet i volym egentligen om man ska gå efter 

rekommendationer. Jag har provat mig fram mycket med lyssning, testat olika 

monitorplaceringar och lyssningspositioner. Haft en inkörningsperiod, som jag tror alla 

har i kontrollrum oavsett hur perfekta de än är, tills jag känt mig hemma och helt enkelt 

nöjt mig där. Jobbat mycket med att inte få rummet för dött eller dämpat. Varit noga med 

att inte använda massa absorbenter som tar för mycket bredbandigt frekvensmässigt, 

speciellt högre upp i frekvensområdet. Satte en stor diffusor över hela bakväggen på 

bredden (ej golv till tak), bortsett från en dörr. Planen har varit att få det så 

frekvensmässigt korrekt som möjligt men ändå en viss luftighet i rummet trots dess 

storlek. Det påminner lite om Carl Utbults rum fast lite mer kvadratiskt, vilket ju inte är så 

bra då man kan få stora dippar och peakar i frekvensresponsen. Efter mina mätningar 

kunde man då härleda till de problem som fanns till just rummets dimensioner som är 



41 (62) 
 

ganska kvadratisk. Några av problemen åtgärdades med hjälp av att jag byggde en extra 

vägg mot det intilliggande rummet för bättre ljudisolering, vilket ledde till att rummet blev 

grundare och mindre kvadratformat så att en del av besvären försvann. Det som är 

positivt är att de problemfrekvenserna som uppstår blir lättberäknade och lätta att 

identifiera vart man faktiskt behöver akustikbehandla för att förbättra dem. Hade t.ex. 

typiska problem kring 80 och 160 Hz. Någonting jag stör mig extremt mycket på är 

kontrollrum som inte är bra i högre frekvensregister. Det kan kännas phasey i 

lyssningsposition p.g.a. tidiga reflektioner från sidor och tak. Så jag har jobbat mycket 

med att det ska kännas stabilt i lyssningspositionen och att det ska gå att flytta på sitt 

huvud 2 cm utan att få en phaser-effekt. Sånt tycker jag är jobbigare än t.ex. om det finns 

för lite eller mycket bas då man kan vänja sig vid det efter ett tag och kompensera det vid 

mixning. När man jobbar mycket med elgitarrer och andra övertonsrika instrument, och 

det inte känns stabilt i mid och högmid, så blir det svårt att jobba.” 

Sub-bas vid mix? 

”Nej. Har monitorer som går rakt ner till 80 Hz och börjar tappa vid 60 Hz. I och med att 

det blivit mer elektronisk musik på senare tid så hade det kanske varit bra att kunna gå 

ner ännu mer. De jag har är mer tighta och torra, lite som NS10:or, vilket jag gillar. Bra 

vid rock. Men jag har tänkt tanken om sub-bas, finns matchande sub till mina högtalare 

men känns inte så aktuellt i nuläget.” 

Kvalitetslyssning? 

”Väldigt individuellt och varierande. Vissa tycker att det är omöjligt att sätta bra mixar i 

hörlurar, som jag själv har svårt med, sen finns det dom som gör superfina mixar i bara 

hörlurar. Finns dom som anser att nearfield är värdelöst och tvärtom. Det handlar om 

mycket att hitta nåt som man känner sig bekväm med. Ha en lugn inkörningsperioder och 

inte noja så mycket om allt och istället lära sig det man har. Så klart blir det lättare och 

bättre ju bättre grejer och ju bättre rum man har. Har annars inga starka åsikter 

generellt om det. 

Lyssningsprogram, training? 

Inte längre. Gjorde det mycket förr. Nu är det mer en del av arbetet. Men det gav absolut 

resultat. Nyttigt att lära sig att identifiera en subjektiv uppfattning om hur något låter. 

Burkigt, dovt, skarpt osv. Och sen lära sig koppla det direkt tekniskt till en frekvens. Jag 

blev snabbare av det. Man kan säkert nå lika bra resultat genom o testa sig fram, men för 

effektivisering av arbetsmetoden har det varit nyttigt med sådana program i alla fall för 

mig.” 

Loudness war? 

”Anser att det är ett problem. En utveckling som gått för långt och som inte är bra för 

någon. Förstår att det har blivit som det har blivit och att det är ett problem som man 

måste förhålla sig till professionellt. När man har en kund som vill ha högre  och mer av 

allt så får man helt enkelt hitta tekniker för att möta de önskemål så bra som möjligt och 

hitta en bra balans mellan att stå på sig o säga att ’nej nu räcker det, det blir sämre 

helhetsresultat’. Är ganska emot att det ska vara ett kriterium att en mix ska vara stark. 

Det handlar inte om hur vågformen ser ut. Sen är det klart att man måste lära sig 

volymmaxa saker så mycket det går på ett så bra sätt som möjligt, det är en del av 

jobbet.”. 
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Mixning/mastering? 

”Sammanfattat gör jag 50 % mix+mastering. 25 % bara mixning och 25 % bara 

mastering. När man gör både mix och mastering så kan man åtgärda saker och mixa tills 

man är så nöjd som möjligt. När man får en färdig mix är det bara det du har o jobba 

med. Jag brukar ta kontakt med den som mixat det när bara masteringsjobb görs. 

Grundinställningen är att respektera mixen för vad den är och inte göra för stora 

förändringar utan utgå från att mixen låter som det låter för att man är nöjd med den. 

Men ibland kan man få klartecken av involverat (för produktionen) folk att göra precis 

som man vill o var inte försiktig.  Kan vara skönt för ibland vill man göra stora 

förändringar om det behövs. Grundinställningen är att masteringen inte för mycket ska 

vara en fortsättning av mixningsprocessen. Utan ett eget moment som är ett slutförande, 

och som inte tar vid när det är halvklart. Är inte så ortodox egentligen, bara man gör allt 

för att få ett så bra slutresultat som möjligt.” 

Viktigast med lyssning? 

Rummet är väldigt viktigt, kanske viktigare än allt annat. Den inställningen har jag haft 

mycket. Har passat mig för att lägga pengar på dyra prylar som har överkapacitet för det 

rum man sitter i. Det är lätt att köpa dyra högtalare men tråkigt o beräkna ett 

kontrollrum och snickra. Men jag har den inställningen att det är bättre o ta den 

månaden. Sitter hellre i ett bra rum med enklare prylar än tvärtom.  
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4.2.2. Håkan Fredriksson 

Säljare, ljudtekniker, musiker, producent 

Bakgrund 

”Det kommer givetvis från musikintresset som jag har fått hemifrån. Morsan spelade 

mycket men det var min morfar som jobbade professionellt inom musiken. Han spelade 

piano, bl.a. på biografer förr i tiden när det inte fanns något ljud. Så han tog jag 

pianolektioner av när jag var liten, men sen la jag ner det då jag tröttnade. Tog faktiskt 

inte upp det ordentligt igen förens jag blev 17. Jag läste då elektronik på gymnasiet, ett 

program som hette El-tele. Det var väldigt mycket analog elektronik men också mycket 

digitalteknik i den utbildningen vilket jag var superintresserad av. Sen blev det ju då, i och 

med att jag spelade piano och höll på med elektronik, så blev syntar givet. Den 

gemensamma nämnaren på något vis. Så jag byggde på den parken med syntar och köpte 

min första Atari-dator som gällde på den tiden för musikbruk. Under tiden hängde jag 

mycket på en musikaffär som fanns förr i Karlstad som hette ’Vilde Musik’. Där jobbade en 

kille som hette Christian som var Vilde Musiks syntkille, så det blev att man hängde en del 

där med han och snackade syntar osv. Han drev i alla fall en studio ute på Våxnäs 

(Karlstad) som hette RFM där jag också gjorde min gymnasiepraktik. Så det blev så att ett 

rum blev ledigt där vid studion och han frågade mig om jag var intresserad av att hyra 

det. Det var på något sätt min väg in till studiovärlden såg jag det som, så jag och min 

polare nappade på det och hyrde in oss. Fick också tillgång till den stora studion när det 

var ledigt vilket ju var kul. Det kan man säga var min utbildning. Vi laborerade mycket 

och testade oss fram på egen hand. Sedan 95 så bildade vi vårt bolag, Headroom 

Recordings, och gjorde en massa produktioner och kört aktivt sen dess. Jobbade heltid i 

studion ett tag, men det blev för ensamt och tråkigt tyckte jag, och det dödade min 

kreativitet. Så jag började jobba på musikaffären igen och haft studion mer vid sidan av 

och så har jag kört sen dess.” 

Hur länge har du varit aktiv ljudtekniker mer professionellt? 

”Sen ’95 när Headroom startades egentligen. Så 19 år.” 

Vilken musik/genre? 

”Allt möjligt egentligen. Har så klart mina favoriter. Vi gjorde väldigt mycket danspop en 

sväng med Da Buzz, Ateens och mycket av den där radiodanspopen. Men jag gillar att 

variera mig och ta nya vägar, annars tröttnar jag och upprepar mig själv för mycket. Lite 

för bekväm liksom. Så det har blivit mycket barnmusik, symfoniorkestrar, körer, schlager, 

pop, hårdrock/metal, dance och en massa blandningar av allt. Det gäller att kunna sätta 

sig in i varje genres ”standarder” och lära sig lite knep och tricks för att nå dit, och ha med 

sig det som erfarenhet sen till andra genrer och blandningar. Man måste på nåt sätt tycka 

att det är kul att göra det. Sen finns det ju genrer som inte jag är så musikaliskt road av 

överhuvudtaget, så som superextrem metal med bara en vägg av energi eller viss 

dansmusik också. Jag gillar ändå mycket den här mainstream-musiken som når bred 

publik.” 

Kontrollrummet, tanken, hur byggt? 

”När vi flyttade in så var det ett litet rum som vi tog, ett gammalt kontor, så det var ju inte 

direkt kontrollrumsanpassat. Men sen blev ett anslutande rum ledigt, så vi tog det också 

så vi fick två arbetsstationer. Ena rummet byggde vi sedan om till ett mer funktionellt 

kontrollrum. Vi tog in en akustiker, ritade och sen byggde vi helt enkelt. Vi var ju i kraftigt 



44 (62) 
 

behov att få en mer kontrollerad lyssning. Det märker man ganska snabbt när man jobbar 

att det är helt avgörande. Om det något man ska göra så är det väl det man först ska 

göra. Men det brukar vara det folk gör sist eftersom att det inte är så roligt, det är bökigt 

och dyrt. Vi gjorde i alla fall en rigorös ombyggnad där vi drog om el och satte in en egen 

central för att isolera och minimera elände som störningar och brus. Så vi byggde det så 

som vi tänkte vid den tidpunkten och med den budgeten vi hade. Rummet är runt 20 

kvadrat, kanske för litet egentligen men det funkar. Men med tiden så får man ett bättre 

öra och man upptäcker flera problem i sitt rum som borde fixas. Inte använt så mycket 

absorbenter och diffusorer, som är det jag borde göra. Jag hade diffusorer i bakväggen, 

men det gav inte den effekt jag ville ha, så nu har jag ingenting vilket är ännu sämre. 

Eftersom att det är så kort avstånd bak till väggen som hinner inte diffusorn göra något 

vettigt, så jag funderar på att köra på dämpning istället. Men när jag satte diffusorn i det 

ännu mindre sångbåset så gjorde det skillnad tyckte jag, vilket är skumt. Så länge det 

funkar så är jag nöjd i alla fall. Jag har också ett dubbelglas, för att motverka 

ståendevågor och reflexer emellan, som finns på sidan som jag tänkte vinkla om så att 

reflektionerna går bak istället för att studsa mot mig eller ner på golvet vilket inte är så 

bra. Dock är jag väldigt rädd för dämpning faktiskt. Jag avskyr kontrollrum som är för 

hårt dämpade, tycker det är skitjobbigt att sitta i. Tycker inte det ger någon bra balans 

heller. Så det gäller att hitta den där perfekta balansen av dämpning och rätt typ av 

diffusion. Har gjort egna mätningar för att se om de problem jag upplever stämmer rent 

objektivt eller om jag inbillar mig, men det var rätt tydligt att de problemen fanns. Så det 

är de jag ska åtgärda nu helt enkelt. Tanken från början var att ha diffusorer på sidorna, 

men vi behövde plats för rack och annan utrustning. Så man får kompromissa en hel del. 

Det är inga stora problem i alla fall, det är bara vissa frekvenser som sticker lite. Så lite 

mer dämpning ska det vara. Lite. Har ett så kallat ’cloud’ över mixerbordet med 

snedställda skivor och paneler så man inte får stående vågor mellan golv och tak. De ska 

jag göra om lite grann så att de dämpar lite mer och inte är så hårda och bara 

reflekterar.” 

Sub-bas vid mix? 

”Nej. Mina högtalare går ner till 35 Hz så jag känner inte att det saknas alls. Har haft ett 

monsterskepp till sub-bas och testat från Genelec som vi knappt fick in i rummet. Men den 

gjorde ingen som helst nytta där inne. Det funkade inte alls i det utrymmet. Det blev att 

man spelade den enormt mycket för de som satt längst bak i soffan, men på 

lyssningspositionen så gjorde den ingen funktion.” 

Kvalitetslyssning? 

”Mixning gör jag helst i nearfield av flera skäl. Dels för att det på något vis blir en mindre 

inverkan från rummet. Mina midfield de använder jag bara för kontrollyssning i och när 

jag vill gasa på lite. Kontrollyssnar även i hörlurar givetvis, för att se ifall allt funkar. 

Vissa små korrigeringar kan jag göra i lurar också. Men att mixa i lurar är ingen 

framkomlig väg för en bra mix i min värld. Det finns ju de som kan mixa i lurar, men de 

har lärt sig vissa saker och inte att man hör det rätt. Det är ju en enormt stor skillnad på 

hur örat fångar ljudet i monitorer jämfört med lurar. Öppna lurar är det som gäller för 

mig.” 

 



45 (62) 
 

Mixning/mastering? 

”Det har blivit en del mastering på senare tid. Jag försöker undvika att mastra mina egna 

mixar, men det beror ofta på budget från kunder och ifall det är tidspress eller om det är 

enklare om jag gör det. Men filosofin för mig med mastering är att få ett oberoende öra att 

lyssna på musiken. Första lyssningen är viktig. Man känner direkt om det är något man 

reagerar på. Så jag försöker låta andra mastra när jag har mixat. Referenslyssna är bra 

så man inte går bort sig för mycket. Brukar be min polare med vasst öra lyssna och säga 

vad han tycker t.ex. Det handlar inte om att få upp volym, utan att få en slutlig bra balans 

på helheten, bra kompatibilitet i innehållet, nivåkontroll och att det ska vara behagligt att 

lyssna. Sen kan masteringen vara mer kreativ beroende på mål och kundens önskemål.” 

Loudness war? 

”Jag är flexibel. Jag tycker att många gånger att det är helt bedrövligt. Men ibland så har 

det en ljudmässig funktion då det kan skapa en viss känsla och karaktär när saker distar 

lite i masteringen. Det kan ge en viss typ av energi t.ex. i metal då det är mer en regel än 

undantag att man gör så i många fall. Men när det blir jobbigt att lyssna på musik så är 

det inte bra, man orkar bara inte. För intensivt och upptryckt. Tycker att det hade varit 

väldigt bra om musikbranschen hade fått sig en EBU 128-standard, alltså en 

loudnessnormalisering istället för en peaknormaliserad standard så det inte går att luras. 

Det bidrar till mycket mer dynamik i material, vilket är jättebra. Men vill man trycka 

sönder saker så fine, gör det om det är till en fördel. Bara man är medveten om 

konsekvenserna. Men i min värld så finns det inget syfte att pressa nivå. Jag brukar mixa 

runt 85 dB eller något lägre. Får en bättre känsla för den spektrala balansen och kan 

uppskatta den mycket bättre. Lyssnar jag för högt blir det jobbigt efter ett tag och får inte 

samma kontroll.” 

Lyssningsprogram, training? 

”Nej. Men har varit nyfiken. Vet inte om det är bra eller dåligt. Vissa musiker med absolut 

gehör är extremt bra på att identifiera frekvenser. Men jag vet ungefär vilka områden det 

handlar om, så jag känner efter.” 

Viktigast med lyssning? 

”Viktigast är att man gillar den faktiskt. Gör du inte det, så kommer du inte göra något 

bra jobb. Hur rak eller bra den är. Sen så klart vill man inte ha en monitor som är sned i 

sin balans. Det finns ju så mycket monitorer att välja på, så man får gå efter plånbok och 

smak. NS10:or är ett lysande exempel som sitter i varenda studio. Själv har jag 3 par. De 

är ju hemska. Det är ju så dåliga monitorer så det är skamligt. Men ändå så är de bra på 

vissa saker. Många har ju vant sig att jobba med de så att det funkar till slut. Rummet är 

dock alltid viktigast. Är rummet kasst så kommer inte monitorerna låta bra heller oavsett 

vilken typ. Men skulle jag bygga en hemmastudio så ser jag till att köpa mig ett par bra 

monitorer, för då kanske man inte har de förutsättningar eller råd att bygga om hur man 

vill. Har man då bra monitorer och stöter på lite problem så får man försöka lösa de så 

gott det går i rummet. Sen är det mycket hastighet och effektivitet. Har du en bra lyssning 

så går det mycket fortare att jobba, och tid är ju pengar som alltid. Sitter man hemma och 

pillar kan man hålla på hur länge som helst. Men om man ska driva det kommersiellt så 

måste det kunna driva på. Det blir en mer ekonomisk fråga. Det blir smidigare att jobba 

helt enkelt. Allt spelar ju roll från pluggar, preamps, mikrofoner, EQ:s osv. Jag ser allt 

som verktyg. Rummet, monitorer. Man har ett mål, och som snickare så gör man det som 
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krävs för att nå det slutresultat man vill. Var inte rädd för ’kill your darling’ heller. Är det 

bra grejer så går det fortare och det blir ett bättre resultat i slutändan helt enkelt. Bara 

man är noga, kritisk och medveten om vad man gör så vinner man en del på det.” 
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5. Slutsats och diskussion 

5.1. Ingesund 
Fysiska mätningar 

De fysiska mätningarna kring lyssningspositionen visar att denna uppfyller de 

rekommendationer som föreslås. Även krav och rekommendationer på stereoparets 

uppsättning uppfylls till fullo. Då rummet inte var rektangulärt utformat är endast volym 

och golvarea uppskattat på ett ungefär. Dessa klarar dock med marginal rekommendations-

intervall för golvarea och rumsvolym. 

Basområde 

Respons 

 Klarar krav för 1/24 smoothing, sånär som mellan 30 – 35 Hz där de avviker ca + 2 

dB från kravgränsen. Vilket kan tyda på för stark upplevd bastopp vid dessa 

frekvenser, vilket också kan påverka ljudbilden som helhet.  

 Klarar inte krav på 1/3 smoothing från ca 22 - 83 Hz, vilket kan leda till upplevt 

starkare bas inom detta område. 

Decay 

 Klarar krav på 350 ms ringning mellan 35 – 300 Hz, dock inte 450 ms kravet under 

35 Hz där basen avtar efter ca 650 ms vid ca 25 Hz.  

 Infinner sig mellan accepterad lågfrekvent resonans enligt diagram från AMS, sånär 

som något lång resonanstid under ca 35 Hz.  

 Det kan ses i spektrogrammet att hål förekommer bland de lägsta frekvenserna, 

något som vi tror beror på återkommande resonans för de frekvenserna där hålen 

infinner sig. Det bör vara ett mer jämnt avtagande. 

Mellanregister 

Respons  

 Klarar krav på samspelthet mellan högtalarna, ingen avvikelse större än 3 dB från 

varandra.  

 Vänster högtalare klarar knappt krav för respons ± 3 dB avvikelse, sånär som på 1/2 

dB, vilket är minimalt. 

 Höger högtalare uppskattas klara ± 3 dB avvikelsen dock precis. 

Reflektioner 

 ETC för L och R klarar krav för likhet.  

 Klarar 10 dB dämpning efter 40 ms med godo, visar på ca 30 dB.  

 Som helhet avtar energin över de första 40 ms, dock avtar det något snabbare de 

första 15 ms, sedan uppstår en energitopp som forsätter att avta mot 40 ms. 

 Uppskattas klara krav på jämnhet, endast en liten topp vid ca 17,5 ms. 

 Kurvorna i olika frekvensband för L följer varandra bra. Dock verkar 500-kurvan 

variera något mellan L och R, bland annat vid ca 13 ms. Den verkar även avvika från 

1000-kurvan vid vissa tillfällen, bland annat vid ca 4 ms och 36 ms för båda 
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högtalarna. Vid ca 10 – 15 ms avviker 1000-kurvan lite från varandra mellan 

högtalarna. 

Decay 

 T60 ligger i undre gränsen av kraven, dock uppskattas den klara dessa. 

 Karakteristiken kurvorna mellan T20 till T60 liknar varandra, vilket kan visa på 

kontrollerade och balanserade reflektioner över frekvensintervallet.  

 T20 och T30 ligger något under krav på – 25 % avvikelse, uppskattas avvika ca - 30 

till - 40 % från ca 350 Hz och uppåt i frekvensspannet.  

Helhet 

Vi ser i de objektiva mätningarna på responsen för basen att den är något stark i det lägre 

registret, även att den i samma område ringer lite för länge. Vi tror att ”problemet” är enkelt 

åtgärdat med hjälp av att sänka nivån i sub-basen. Vi var dock medvetna om att basen ännu 

inte var helt fininställd i kontrollrummet när mätningarna gjordes. Bland annat så hade inte 

de basförstärkarsteg som skulle användas i kontrollrummet levererats och en tillfällig 

lösning hade gjorts. Därav tror vi inte lösningen ligger i att göra en akustisk åtgärd med 

eventuell absorption eller liknande. 

Den något mer dämpade miljön i kontrollrummet tror vi kan vara bra då varierande 

mångkanalsinspelningar görs i studion i olika genrer. 

Finns ingen lyssningsutvärdering som kan ställas mot objektiva mätdata. Detta var något 

som skulle genomföras, men på grund av krockande schema för alla parter blev det 

förhindrat. 
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5.2. Utbult 

Fysiska mätningar 

De fysiska mätningarna kring lyssningspositionen visar att de till största del klarar de 

rekommendationer som ställs. Stereoparets uppsättning är något smal enligt 

rekommendationer, dock tyder uppsättningen på near-field-monitoring, vilket innebär att 

lyssningscentrat (sweetspoten) är fokuserat på en mindre yta och närmare högtalarna för att 

på så vis fokusera på direktljudet från högtalarna, med mindre inverkan från rummet. De 

fysiska mätningarna på rummet visar att golvytan är i underkant av rekommendationer, 

dock är rumsvolymen inom rekommendationerna. Rummet är rektangulärt så när som på 

ett snett tak (högre i mitten av rummet) och det går att uppskatta att det infinner strax 

utanför Bolts area med ett genomsnittligt värde på höjden, då denna varierar i rummet som 

sagt.  

Basområde 

Respons  

 Klarar krav på 1/24 smoothing från ca 26 Hz till 250 Hz, med en väldigt liten 

avvikelse på  ca -1 dB vid 100 Hz.  

 Klarar krav på 1/3 smoothing från ca 25 Hz till 250 Hz, sånär som med en för stor 

avvikelse på ca +2 dB mellan ca 50 Hz till 67 Hz.  

Decay 

 Klarar nästan krav på avtagningstid över hela frekvensspannet, något lång resonans 

mellan ca 20 - 28 Hz.  

 Visar även på små ”hål” i spektrogrammet under 30 Hz, samt att styrkan på basen vid 

100 Hz området är relativ låg.  

 Mellan ca 38 – 60 Hz saknas dock viss basresonans enligt accepterade gränser från 

AMS. Befinner sig allmänt mot lägre delen av accepterade gräns mellan ca 38 – 120 

Hz, med en allt för låg resonanstid vid ca 100 Hz och ca 120(?) Hz, något som inte ses 

i figur 4.18. 

Mellanregister 

Respons 

 Uppskattas klara krav på samspelhet mellan L och R, dock på gränsen vid ca 270 - 

280 Hz.  

 Klarar dock inte krav på ± 3 dB avvikelse för varken L eller R, problemområdet 

verkar infinna sig mellan ca 500 - 750 Hz där det är en något stor dipp. 
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Reflektioner 

 Klarar krav på likhet mellan L och R, avtagande över tid samt tillräcklig dämpning 

efter 40 ms.  

 Visar dock på orolig topp vid ca 2 ms och även vid ca 13 ms.  

 Det kan ses att 500-kurvan avviker tydligt från de andra, speciellt inom de första 10 

ms, samt att den inte riktigt samspelar mellan högtalarna. Den är dock mer följsam 

efter 10 ms för höger högtalare än vänster. 1000 avviker en del från 2000 mellan ca 5 

– 10 ms för vänster högtalare. Även viss avvikelse mellan 2000 och 4000 mellan 20 – 

30 ms för höger högtalare. 

Decay 

 T60 ligger vid undre gränsen av rekommendationer, men kurvan är relativt jämn. 

 T20, T30 avviker något mer negativt än rekommenderat, ca – 40 %. Dock visar T30 

på en jämn avtagningskurva över frekvensspektret. 

Helhet 

Enligt objektiva mätningar kan basen uppfattas något stark i 50 Hz området om man ser till 

1/3 kurvan för basresponsen. Kurvan befinner sig även på gränsen till negativ avvikelse 

mellan ca 100 Hz till 120 Hz, så där är det möjligt att den tappar kraft. Genom 

lyssningstestet uppfattas det också sakna tryck i basen, vilket kan bero på just den svaga 

styrkan vid ca 100 Hz, vilket kan hänvisas till Bilaga 2. Detta upplevde Joakim vid 

lyssningstestet. 

Toppen vid 2 ms i ETC kan bero på reflektioner inom 500 och 1000 intervallet. Något som 

kanske kan bero på en tidig reflektion från bordet framför lyssnaren. Vi tror att det finns en 

anledning till att 500 kurvan inte samspelar mellan högtalarna och att detta beror på att 

vänster högtalare befinner sig närmare en reflektionsyta än höger högtalare i rummet. Vid 

lyssningstestet upplevdes vissa element runt 500 området hoppa ut ur ljudbilden, om det 

kan bero på dessa reflektioner vet vi ej. 

Att stereobilden upplevs ”inte helt hundra” tror vi kan vara ett resultat av flera faktorer så 

som de tidiga reflektionerna och obalans i mellanregistret för frekvensresponsen. 

På grund av stereoparets uppsättning är sweetspoten i rummet relativt liten. Det är 

troligtvis därför reflektioner vid höga frekvenser känns ”phasey” då man gör små 

huvudrörelser kring sweetspoten, som Wärn uttryckte sig. Även uppfattning av grötighet då 

mycket saker händer i musikmaterialet tror vi kan ha med den smala sweetspoten och dess 

något okontrollerade tidiga reflektioner i de lägre mellanfrekvenserna att göra. 

Vi tror med all denna information att det handlar mer om akustiska åtgärder, så som 

symmetri i lyssningspositionen, för att ge en stabilare lyssning och mer kontrollerade 

reflektioner. 

Vi vill påpeka igen att detta är mer utav en hemmastudio.  
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5.3. Leon 

Fysiska mätningar 

Uppsättning av monitorerna vid mätning gjordes ganska ”spontant” vilket kan innebära att 

de inte var optimalt placerade för rummet vid mätningarna. Detta bör uppmärksammas vid 

kritisk granskning av resultatet. I övrigt verkar krav på avstånd runt lyssningspositionen 

uppfyllas. Det ser dock ut som vinkeln mellan högtalarna är något stor. Denna slutsats drogs 

med hjälp av enkel trigonometri, där avstånd till högtalare från sweetspoten och bredden på 

högtalarna använts för beräkningarna. Krav på golvarea och volym uppskattas vara inom 

kravrekommendationer, dessa har endast uppskattats då detta rums dimensioner även 

varierar bak- och framtill. 

Basområde 

Respons  

 Klarar krav på 1/24 smoothing över frekvensspannet sånär som under ca 24 Hz. 

 Klarar knappt krav för 1/3 smoothing, ca + 2 dB för stor avvikelse mellan 100 Hz till 

180 Hz, vilket då eventuellt kan uppfattas något prominent i detta register. 

Decay 

 Klarar krav på avtagningstid i hela basintervallet.  

 Ligger i lägre delen, ibland under, av accepterad lågfrekvent resonansrespons mellan 

25 Hz till 120 Hz. Från 120 Hz till 250 Hz är resonanstiden näst intill ideal. 

Mellanregister 

Respons 

 Klarar krav på samspelthet mellan högtalarna.  

 Varken L eller R klarar krav på ± 3 dB avvikelse med för stor negativ avvikelse mellan 

ca 900 Hz till 1400 Hz. 

Reflektioner 

 Klarar krav på likhet mellan L och R.  

 Klarar med enkelhet krav på 10 dB dämpning efter 40 ms, samt jämnt avtagande över 

tid.  

 Visar dock på någon orolig topp tidigt, ca 2 ms. Även toppar vid ca 11 ms och vid ca 

26 ms, dock är energin för dessa avtagande mellan topparna, vilket är bra. 

 500 och 2000 kurvan skiljer sig en del mellan högtalarna. Det verkar som det också 

finns problem mellan 1000 och 2000 kurvan de första 25 ms för båda högtalarna. 

Decay 

 T60 ligger något under krav som ställs mellan 250 Hz till 1100 Hz.  

 T20, T30 avviker något mer än rekommenderat mellan ca 275 Hz till 1200 Hz där 

avvikelsen uppskattas vara ca -45 %. Från 1200 Hz till 4000 Hz ligger dessa vid 

undre gränsen av rekommendationer.  

 Karaktären för kurvorna mellan T20 till T60 liknar varandra. 
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Helhet 

Att lyssningen uppfattades något ”boomig” i lyssningstestet kan bero på den något starka 

responsen mellan ca 100 Hz till 180 Hz. Detta kan även ses i Bilaga 2. Den uppfattade 

”vassheten” i återgivningen kan eventuellt bero på den något breda dippen runt 1000 Hz 

från den objektiva mätningen på mellanregisterresponsen. Det är då inte helt omöjligt att 

frekvenserna runt dippen blir något mer framträdande. Anledningen till att vi drar denna 

slutsats är att frekvensresponsen är relativt rak ovanför 1000 Hz, den visar endast på en 

liten topp vid ca 3000 Hz. I Bilaga 1 kan responsen över 4000 Hz ses. 

Vid lyssningstestet uppfattades ett ”hål” i stereobilden vid uppspelning av klassisk musik. 

Detta tror vi kan bero på den något stora vinkeln mellan högtalarna relativt till lyssnaren. 

Detta är troligtvis en följd av den något slarviga placeringen. 

Problem med reflektioner i den objektiva ETC-mätningen tror vi kan bero på glasfönstret till 

vänster om lyssnaren, samt att det är en vägg med instrument på högersidan. Det är 

troligtvis denna asymmetri som skapar problem med de tidiga reflektionerna i 

lyssningspositionen.  

Det verkar också vara en viss ojämn utringning av frekvenser i mellanregistret med en 

skillnad på nästan 1 sekund mellan ca 400 Hz mot ca 3000 Hz enligt mellanregistrets 

avtagningskurvor. Dock uppfattades rummet mer omfamnande vid lyssningstestet. Detta 

beror troligtvis på rummets större rumsvolym relativt andra rum, samt en nästan ideell 

basresonans vid 120 Hz till 250 Hz. 

Eftersom det bara gjordes ett lyssningstest har kopplingar till de olika objektiva 

mätningarna begränsats. 

  



53 (62) 
 

5.4. Övrig diskussion 

Bolt-Area/Rumsdimensioner överlag /Icke-fyrkantiga rum 

De fysiska mätningarna på rummet var svårare att tolka då inga rum som undersöktes var 

direkt fyrkantiga. Rummen i Ingesund och på Leon ser mer ut att vara smalare fram till (där 

stereoparet befinner sig) och med mer rymd baktill. Tak, golv och väggar har olika lutning 

från främre delen av rummet till bakre. Därför gjordes endast generella uppskattningar på 

golvyta, volym samt rumsdimensionsförhållanden. Vi kände att det var onödigt att lägga ner 

mer tid på detta och fokuserade istället på övriga mätningar. Det har gått upp för oss att 

Bolts Area är mer utav en ”vägledning” för rumsdimensioner inom vissa rumsvolymer, och 

att den är något svår att anpassa i de flesta kontrollrum.  

Vi använde oss även av en formel från EBU som var till för att räkna på rumsdimensions-

förhållanden. När vi försökte applicera denna visade sig resultaten alltid vara konstiga, 

därav strök vi denna del ur metod och resultat. Detta hela medförde till viss mån att den 

”fysiska mätdelen” blev något tunnare. 

Mätningar 

Vi träffade på ett litet problem med mätdata och hur denna skulle tolkas enligt de krav som 

ställdes. Problemet var att avvikelserna i kraven syftar till en referensnivå (som vi dock mätt 

upp med pink noise inför mätningarna). När vi tittar inom olika frekvensområden och 

mellan olika mätningar som till exempel mellan enskilda högtalarmätningar och på 

högtalarparet som helhet förflyttas referensnivån. Det vi gjorde var att titta på avvikelserna 

relativt varandra för de grafer där vi kände att referensnivån var något oklar. Anledningen 

till detta var att det ändå är på detta vis som man lyssnar och påverkas som lyssnare. Det var 

ett råd vi fick från vår handledare. 

Det är troligt att vi vid mätningar inte har placerat mätmikrofonen på millimetern exakt i 

lyssningscentret. Detta bör inte vara något problem, men det bör ändå påpekas att de 

minimala ”felmarginaler” som kan uppstå på grund av detta ej kompenserats för. 

Vi hade också som plan att mäta bakgrundsljudet i alla kontrollrum och ställa dessa mot ett 

speciellt Noise Criterion som är en del av kraven för lyssningsrummen. Dock kunde vi inte 

genomföra dessa mätningar och blev därför tvungen att stryka denna del ur resultatet, då 

inget fanns. Bakgrundsljudet kan maskera låga detaljer i ljudåtergivningen samt försämra 

djupkänslan. Det hade varit intressant ifall dessa mätningar kunde genomföras och 

eventuellt se på samband med lyssningen i kontrollrummen. 

Vi hade också med en egen högtalare till alla kontrollrum för att göra en referensmätning 

med denna och på så sätt kunna se på skillnader mellan rummen via dessa resultat. Vi har 

också resultat, dock inte sammanställt i rapporten. Vi kände att vi inte fick ut något vettigt 

av den då det var så många faktorer som spelade in, så som rättvis placering av högtalaren i 

rummet. Högtalarens begränsade frekvensrespons. Det uppstod även problem vid enskilda 

tillfällen med sinussvepet som spelades upp.  

Vi tyckte det var synd att vi inte kunde genomföra så många lyssningstest som vi ville, 

speciellt att vi helt saknar detta i Ingesunds kontrollrum. Det är svårt att få en 

lyssningserfaren ljudtekniker att hitta en lucka i sitt schema och göra en utflykt för endast 

ett 30 minuters lyssningstest utan ersättning.  
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Bilaga 1 – Hela frekvensresponsen för L och R med 1/3 smoothing 
I nedanstående figurer, B1.1 till B1.3 är den blåa kurvan vänster högtalare och den röda 

kurvan höger högtalare.

 

Figur B1.1. Frekvensresponsen för Ingesunds kontrollrum över hela frekvensspannet. 

 

Figur B1.2. Frekvensresponsen för Leons kontrollrum över hela frekvensspannet. 

 

Figur B1.3. Frekvensresponsen för Utbults kontrollrum över hela frekvensspannet. 
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Bilaga 2 – Bob Katz linjal. Subjektiva termer i olika 

frekvensområden 
Muddy  – Grumligt, luddigt, bullrigt, dovt 

Thick  – Tjockt 

Punchy bass – Slagkraftig/kraftfull bas, tryck i basen 

Impact  – Anslag, intryck 

Slam  – Smäll, tryck 

Full  – Fylligt 

Extended bottom  – Omfattande/bred botten 

Solidity  – Fasthet, soliditet 

Boomy  – Rungande, dånande 

Fat  – Fet 

Bass  – Basigt 

Boxy  – Burkigt 

Nasal  – Nasalt 

Sibilant  – Väsande, susande, essande 

Presence  – Närhet, närvaro 

Edgy  – Kantigt, "på gränsen", vågat 

Harsh  – Skarp, hård 

Bright  – Ljus, klarhet 

Extended top  – Omfattande/bred topp 

Dull  – Matt, dov, dämpad, trög, tråkig 

Airy  – Luftig, lätt, tunnt 

Thin  – Tunn, smal, klen 

Sweet  – Behagligt, mjukt, milt 

Warm  – Varmt 
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Bilaga 3 – Lyssningstest  
Lyssningstest enligt EBU Subjective Assessment of Audio Quality 

Vid utvärdering ska lyssnaren gradera de första 6 huvudparametrarna från 1-6 utifrån 

följande tabell: 

 

 

  

 

 

 

 

Lyssnaren skall sedan gradera den 7:e huvudparametern från 1-6 utifrån nedanstående 

tabell: 

 

Gradering Kvalitet 

1 
Oduglig 

(Tydliga tekniska brister) 

2 Dålig  

3 Duglig 

4 Bra 

5 Mycket bra 

6 Utmärkt 

 

 

1-6 skalans värde i alla tabeller förhåller sig; -, --, ---, +, ++, +++. 

Den har designats för att ha lika positiva som negativa delar, detta medför att lyssnaren 

måste ta ställning.  

Rankingen är endast till för att bedöma kvalitén, siffrorna har inget värde i sig. 

 

På följande sida beskrivs alla huvudparametrar som ska tas i akt vid lyssningsbedömning.  

Gradering Värdering 

1 Väldigt störande defekter 

2 För mycket störande defekter 

3 Ett antal störande defekter 

4 Några få störande defekter 

5 
Några hörbara, men inte störande 

defekter 

6 Inga hörbara defekter 
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Huvudparameter Delparametrar Exempel på vanliga  
beskrivande termer 

1. Rumsligt intryck 

Utförandet verkar ta 
plats i en lämplig 
rumslig miljö. 

- Homogenitet av 
rumsligt ljud 
- Efterklingande? 
- Akustisk balans 
- Uppenbar 
rumsstorlek 
- Djup perspektiv 
- Efterklangens    
karaktär/färg 

Rummet är blött / 
torrt; 
 
Direkt / Indirekt; 
 
Stort / Litet rum 

2. Stereointryck 

Ljudbilden verkar ha 
korrekt och lämplig 
riktningsfördelning av 
ljudkällor. 

- Balans 
- Stabilitet 
- Ljudbildsbredd 
- Lokaliserings 
tydlighet 

Bred / Smal; 
 
Precis / Oprecis 

3. Transparens 

Alla detaljer i 
utförandet kan tydligt 
höras. 

- Ljudkällas tydlighet 
- Begriplighet 

Klar / grötig 

4. Ljudbalans 

Individuella ljudkällor 
verkar väl balanserade i 
ljudbildens helhet. 

- Balans i loudness 
- Dynamiskt omfång 

Ljudkällan är för svag / 
stark; 
 
Ljudet är komprimerat 
/ naturligt 

5. Klangfärg 

Rättvis bild av de olika 
ljudkaraktärerna hos 
ljudkällorna. 

- Ljudets färg 
- Ljudets attack 

Boomy / skarpt; 
 
Mörkt / Ljust; 
 
Varmt / kallt 

6. Frihet från brus och distorsion 

Frånvaro av olika 
störande  
defekter som elektriskt 
brus, akustiskt brus, 
bakgrunds ljud, 
klockfel, övrig 
distorsion etc.   

Hörbara / ohörbara 
stör- 
element 

7. Helhetsintryck 

Ett subjektivt vägt medelvärde av de 6 tidigare parametrarna med hänsyn till 
integriteten av den totala ljudbilden och interaktionen av de olika parametrarna. 
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1. Rumsligt intryck 

1 2 3 4 5 6 

            

 

2. Stereo intryck 

1 2 3 4 5 6 

            

 

3. Transparens 

1 2 3 4 5 6 

            

 

4. Ljudbalans 

1 2 3 4 5 6 

            

 

5. Klangfärg 

1 2 3 4 5 6 

            

 

6. Frihet från brus och distorsion 

1 2 3 4 5 6 

            

 

7. Helhetsintryck 

1 2 3 4 5 6 

            

 

 

Kontrollrum…………………………………………………………………………………………………… 

 

Namn…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 4 – Lyssningstestdiagram, Utbult 
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Bilaga 5 – Bolts Area med kontrollrum 
 

 

 

 

 

Figur B5.1. Bolts area med kontrollrum 
inprickade. 


