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Abstract
Arbetets syfte är att introducera den subjektiva uppskattningen av en bra nivå vid konserter. Detta 

då tidigare arbete endast belyst den medicinska aspekten. Målet är att göra fler konsertbesökare 

nöjda med ljudupplevelsen och arbetet vänder sig framförallt till aktiva PA-tekniker som jobbar 

med höga ljudnivåer. Genom ett lyssningstest där försökspersonerna får bedöma nivån på sju 

mätbart lika starka klipp med olika frekvensinnehåll insamlas den data som behövs. Det visas att 

vid nivåer som är lägre än det maxvärde som Socialstyrelsen tagit fram, tycker folk att det är för 

starkt. Det visas också att man genom att förändra frekvensinnehållet i det spelade materialet kan 

förändra den uppskattade nivån och få fler eller färre som tycker att det är för starkt. 
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Förord
Detta arbete är skrivet och genomfört av mig, Anders Brandén som en del i min utbildning i 

ljudteknik i Piteå. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Arne Nykänen som varit en 

ovärderlig hjälp i mitt arbete. Jag vill också tacka min Iréne och Claes Brandén för hjälp med 

korrekturläsning.
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Inledning
Idag är konserter och festivaler en självklar del av många ungdomars och äldres vardag. Detta gör 

det angeläget att se över de gränser som finns och som är framtagna sen ett antal år tillbaka [1]. 

Dessa gränser grundar sig dock i forskning om buller- och hörselskador och innefattar således ingen 

information om den upplevda nivån, eller om den uppmätta nivån är ekvivalent med den nivå folk 

föredrar på en konsert. Som verksam PA-tekniker får jag ofta höra att det är för starkt, trots att jag 

håller mig inom de gränser som står gällande för berört arrangemang. 

Jonas Nilsson skrev 2009 en C-uppsats [2] där man kan utläsa från resultaten att den uppmätta 

nivån inte överensstämmer med den upplevda och att nivåer under 100dBA i vissa fall anses vara 

för starka. Om detta skulle stämma för en stor del av befolkningen och generellt så skulle den 

naturliga reaktionen vara att sänka dessa gränser. Det är dock inte något som ser ut att vara på väg 

inom en snar framtid. Däremot har precis Andreas Gustafson på Gärdhagen Akustik AB1 avslutat en 

utvärdering av den mätmetod [3] som används idag och denna rapport förväntas släppas om en 

månad. Om detta kommer leda till ytterligare en utvärdering av nivån är dock oklart. Därför väljer 

jag att göra en sådan. 

Jag kommer utvärdera den gräns som finns idag och se ifall man kan göra den mer eller mindre 

lämpad ur ett subjektivt perspektiv.

Runt om i världen är dB-gränserna ofta högre än i Sverige [10], vilket gör att många utländska 

ljudtekniker, framförallt inom hårdrocksgenren tenderar att spela ”efter mätaren”. Eftersom de är 

vana vid högre gränser vill de också spela så nära maxgränsen som finns i Sverige. Om man utgår 

ifrån att tekniker kommer spela så starkt man får och att istället för att sänka väljer att göra denna 

situation så bra som möjligt får man fram grunden till detta arbete.

Jag väntar mig att efter undersökningen kunna dela in mina försökspersoner i tre grupper. Dels en 

grupp som tycker att de nivåer Socialstyrelsen rekommenderar är lagom, dels en grupp som tycker 

att dessa gränser är för svaga och tills sist en grupp som tycker att de är för starka. Det är denna 

tredje grupp som jag vill identifiera och genom att manipulera frekvensåtergivningen i det spelade 

materialet göra mindre.
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Syfte
Syftet med denna studie är att utvärdera Socialstyrelsens rekommendationer om höga ljudnivåer. 

Eftersom dessa enbart är baserade på medicinska faktorer för att förhindra att folk får bestående 

hörselskador introduceras här folks uppfattning om ifall nivån är lagom ur ett subjektivt perspektiv. 

Syftet är också att undersöka ifall man kan ändra på den upplevda nivån genom att ändra på det 

spelade materialets frekvensinnehåll. 

Problemformulering

De rekommendationer som finns idag utelämnar alla subjektiva meningar om hur starkt man bör 

spela, detta är dock en väldigt viktig faktor för att man som ljudtekniker ska tillmötesgå sin publiks 

förväntningar. Jag väljer dock inte att ta reda på den ”optimala” nivån, då den bör vara beroende på 

vilken musikstil som spelas, om publiken uppskattar musiken, vad som är syfte med framförandet 

osv. Jag väljer istället att utvärdera de höga nivåer som idag är satta och ifall dessa visar sig vara 

starkare än min försöksgrupp uppskattar så istället för att sänka titta på ifall man kan förändra 

frekvensinnehållet i ljud vid dessa nivåer för att öka antalet som anser att nivån är lagom. Denna 

utgångspunkt tar jag för att många ljudtekniker väljer att spela så starkt man får utan att reflektera 

över ifall publiken anser att nivån är bra eller inte.

Frågeställning

Är de nivåer som Socialstyrelsen satt för ljudtryck på konserter rimliga och om inte, kan man 

använda sig av ”equal-loudness contours”-kurvor för att göra dem rimligare? På grund av tekniska 

begränsningar i metoden närmar sig frågeställningen: ”kan man göra 94dBA mer behaglig genom 

att förändra frekvensinnehållet och om inte: kan 94dBA göras mer behaglig genom att filtrera allt 

genom en viss vägningskurva”.

Målgrupp

Detta C-arbete vänder sig till tekniker som jobbar inom PA, där höga ljudnivåer är en del av yrket. 

Ju fler som känner att nivån på konserten är bra desto bättre jobb har ljudteknikern gjort. Kan man 

genom att använda sig av de resultat som denna uppsats kommer visa på för att få en nöjdare publik 

är syftet med denna uppsats uppfyllt.
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Mål

Mitt mål med C-arbetet är att få fram ett resultat som kan användas i praktiken för att göra fler 

konsertbesökare nöjda med ljudvolymen.

Bakgrund
Den mänskliga hörseln
Öronorganet är uppdelat i tre delar: ytterörat, mellanörat och innerörat och har till uppgift att 

omvandla den rörelseenergi som finns i ljudvågor i luften till hörbara ljud.

När ljudvågorna når örat transporteras dem via öronkanalen till trumhinnan som omvandlar 

vibrationerna i luften till mekanisk rörelseenergi via hörselbenen. Hörselbenen sätter sedan vätskan 

inne i innerörat, eller snäckan, i rörelse som fortplantar energin till de hårceller som finns i snäckan. 

De omvandlar sedan denna rörelseenergi till kemiska signaler som skickas som elektriska impulser 

via hörselnerven till hjärnan som uppfattar dem som ljud.

I örat sitter en muskel som heter stapediusmuskeln. Dennas uppgift är att vara ett motstånd för örats 

mekanik, så ifall trumhinnan utsätts för starka ljud spänns denna och gör örat mindre känsligt. [14]

Decibelbegreppet

Decibel är ett väldigt vanligt prefix inom ljudtekniken och beskriver oftast någon form av nivå eller 

signalstyrka. Decibel är ett logaritmiskt mått som måste stå i relation till en given referens. Därför 

står det till exempel: dBu (signalnivå, där referensen är 0dBu = 0,775V), eller dBm (mått för 

effektnivå, där 0dBm motsvarar 1mW, som är 0dBu (0,775V) vid 600ohm) [5].

När man mäter ljudnivå i luften, eller akustisk ljudnivå pratar man om dBSPL, som står för Sound 

Pressure Level, alltså ljudtryck. Här använder man sig av referensen 20 µPa (0,000 02Pa), vilket är 

den nedre hörtröskeln för ett normalt och friskt öra. dBSPL är ovägt och mäts således med helt rak 

frekvensgång.

Mätning av akustisk ljudnivå

I Sverige finns två dokument som står till grund för hur mätningar av ljudnivå skall genomföras. 

Dels SP-INFO 2004:45, reviderad 2007 som är en beskrivning av genomförandet för mätningarna 
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och dels SOSFS 2005:7 som innehåller de riktvärden man ska hålla sig till. Riktvärdena i SOSFS 

2005:7 är framtagna med AFS 2005:16 [12] som grund där riktvärdet 80dBLeq,8h presenteras. 

Denna siffra är dock framtagen för buller och därför har man räknat om till en halvtimmes 

exponering och således fått värdet 94dBLeq, 0,5h, till detta har adderats en term på 5dB, eftersom 

musik inte är konstant på samma sätt som buller är. Det ger då ett maxvärde på 99dBLeq som man 

sedan avrundat till 100dBLeq för att få en jämn siffra [13].

Sammanfattning av SP-INFO 2004:45, reviderad 2007

Enligt miljöbalken kapitel 26, §19 skall de eller den: 

”...som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa 

eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga 
sådana verkningar.” [6]

Vilket gör att man som ljudtekniker ska göra en egenkontroll av det ljud man spelar, med andra ord 

övervaka nivån på sitt arrangemang. Hur denna egenkontroll ska gå till står reglerad i SP-INFO 

2004:45, reviderad 2007.

Egenkontrollen skall göras på den plats där ljudnivån är som starkast, förutsatt att publiken kan 

vistas där. Man får göra mätningen på annan plats ifall det innebär fysiska svårigheter att ställa 

mätmikrofonen på den plats som är starkast, men man måste då korrigera detta i sitt mätresultat. All 

utrustning som man använder sig av måste vara minst klass 2 och kalibrerad i samband med 

mättillfället och mätdatan skall redovisas enligt ett medföljande dokument. De redovisade resultaten 

skall redovisas tillsammans med mätosäkerhet samt eventuella korrektioner.

I denna står också att en mätning skall göras i intervall om 60 minuter och ifall ett till exempel 

konserten avslutas inom ett sådant intervall skall resten av tiden räknas som tyst tid och det värde 

man får räknas om till ett lägre värde. Till exempel, om en konsert är 90minuter skall två grupper av 

värden presenteras. Den första gruppen skall vara alla resultat för de första 60 minuterna och den 

andra gruppen skall innehålla värdena från de resterande 30 minuterna. Dessa värden ska räknas om 

till en 60 minuters mätning. Detta gör man genom att mäta 30 minuter och sedan räkna om 

resultatet till 60 minuter, där 30 minuter anses ljudande och 30 minuter helt tysta. För att göra 

mätningen skall man använda sig av snabb integrationstid på 125ms (1/8 sekund).  
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Sammanfattning av SOSFS 2005:7

Riktvärden för lokaler och platser där barn under 13 år inte har tillträde:

 Maximal nivå: LAFmax 115dB

 Ekvivalent ljudtryck: LAeqT 100dB

Riktvärden för lokaler och platser där barn under 13 år har tillträde:

 Maximal nivå: LAFmax 110dB

 Ekvivalent ljudtryck: LAeqT 97dB

Observera att detta bara är rekommendationer. Lagstiftande instans i denna fråga är Miljökontoret i 

respektive kommun.

Fletcher and Munson 

Örat har inte en rak frekvensgång och inte heller en konstant sådan för alla nivåer. Detta visade 

Fletcher och Munson 1933 [11] i en undersökning som skulle ta reda på örats frekvensgång. De såg 

tydligt att örats frekvensgång ändrades markant beroende på vilken volym man lyssnade på och 

deras resultat ligger idag till grund för mycket inom loudnessforskningen [4]. Fletcher och Munsons 

resultat samt, vidare forskning har också gett upphov till ISO 226:2003-standarden där vi hittar 

”equal-loudness contours”, eller phonkurvorna som de kallas på svenska. De visar på en 

approximation av örats frekvensgång och alltså hur man ska förändra frekvensgången på ljudande 

material för att det ska låta likadant vid alla nivåer.

Bild 1. Fletcher and Munsons Equal-loudness contours, bild tagen från H Fletcher och W A 

Munsons rapport: Loudness its definition, measurement and calculation [11].
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Ovanstående bild visar på dessa kurvor, där man kan se en approximation av örats frekvensrespons 

vid de olika nivåerna.

Loudness

Loudness är ett mått för den upplevda styrkan hos ett ljud och skall därför inte blandas ihop med 

ljudnivå, intensitet eller ljudeffekt som begrepp. Loudness beror inte bara på nivån utan också bland 

annat på frekvensinnehållet i ljudet, maskeringseffekter och varaktigheten, till exempel: ett 50ms 

långt ljud kommer uppfattas svagare än ett som är 200ms [4].  

På många hemmaförstärkare sitter det en knapp som heter loudness. Den fungerar som en 

kompensation för att man ofta lyssnar på musik svagare än den volym den är tänkt att lyssnas på. 

Genom att höja höga och låga frekvenser i förhållande till mellanregistret. Se avsnittet om Fletcher 

and Munson.

Ett begrepp som uppkommer i allt större utsträckning är loudness war [4]. Detta ”krig” grundar sig i 

den psykoakustiska forskningen som visar att om två ljud spelas upp efter varann och det ena är 

starkare än det andra kommer man tycka att det första ljudet låter bättre. Detta har lett till att man 

idag inom populärmusiken försöker göra musik så stark som möjlig. Det används också inom 

radiovärlden där reklamfinansierade radiokanaler försöker göra sig starkare än konkurrenterna för 

att locka lyssnare.

Vägningar

Eftersom örats frekvensgång inte är rak har man valt att inte heller ge alla frekvenser samma vikt 

vid en ljudnivåmätning, därför har man introducerat ett antal vägningar. De vanligaste vägningarna 

är A-vägning, C-vägning och ITU-R BS.468-4-vägning och var från början tänkta att väljas 

beroende på vilken nivå man skulle mäta på. De olika vägningarna är alltså olika filter som man 

lägger på den mätta signalen, just för att örat inte har en rak frekvensgång och att mätningar mer ska 

likna den nivå vi hör. Idag är dock A-vägningen den mest använda då den står inskriven i SP-INFO 

2004:45 som den vägning man bör använda vid ljudnivåmätning [7][8]. 
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Metod
Sample

Låten ”Sultans of Swing” kommer spelas upp under flera gånger (sju) med olika frekvensinnehåll 

för att se ifall frekvensinnehållet påverkar den upplevda ljudnivån. Jag väljer att spela upp en klipp 

på 4 minuter (den totala låten är ca 10.30min), detta för att samplet inte ska bli för kort. Örats 

stapediusmuskel ska hinna kompensera för en stark ljudvolym, precis som på en livekonsert. 

Ljudklippet ska dock inte vara för långt, för att inte det totala testet inte ska överstiga 30minuter 

(den totala tiden för lyssnandet blir då 28 minuter)

Den första gången klippet spelas upp ska det vara oprocesserat och precis som DVDn låter. Andra 

gången det spelas upp ska ljudet vara kompenserat för ett närmevärde av 100 phon, enligt ISO 

226:2003. Tredje gången ska ljudet återigen vara oprocesserat, för att få tillbaka referensen. Fjärde 

gången mot Fletcher Munson kurvan för 40 phon, den som ligger till grund för A-vägningen. Femte 

gången åter igen oprocesserat, sjätte gången enligt ITU-R BS.468-4. Till sist en sista gång helt 

oprocesserat för att kunna jämföra resultaten före och efter testet. Dessa klipp kommer spelas upp 

så att alla är mäter lika starkt och på en presumtiv konsertnivå. Nivån i detta fall blev 94dbA. Detta 

på grund av begränsningar i den utrustning som fanns på plats.

ISO 226:2003-vägningen valdes då den är en representation för 100phonkurvan, vilket också är den 

nivå som utvärderas. A-vägningen valdes då det är den vägning som används vid ljudnivåmätning 

och ITU-R BS.468-4-kurvan valdes, trots att det från början är en vägningskurva framtagen för att 

mäta störnivå, för att den liknar A-vägningskurvan men har en boost i det område som vi är som 

känsligast i.
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Bild 2. Bild på de valda vägningarna. Bilden är tagen från: http://www.lindos.co.uk/FlexiData/

Articles/files/image1/10/lindos3.png, 120503, 20:47.
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Klipp nr: Beskrivning:

1 Ovägd referens

2 ISO 226:2003

3 Ovägd referens

4 A-vägning

5 Ovägd referens

6 ITU-R BS.468-4

7 Ovägd referens

Tabell 1. Lyssningsklippen i ordning.

Följande fyra bilder visar på frekvensresponsen på de olika klippen. Den första, referensen, kan 

också ses som en ”före” bild och de andra tre som ”efter” process.

Bild 3. Frekvensresponsen på referensmaterialet.

Bild 4. Frekvensresponsen på materialet efter process. ISO 226:2003-vägningen.
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Bild 5. Frekvensresponsen på materialet efter process. A-vägning.

Bild 6. Frekvensresponsen på materialet efter process. ITU-R BS.468-4-vägning.

Problem
Eftersom det mixade materialet är mixat på en okänd volym är det också kompenserat för en viss 

phonkurva redan i teknikerns öron. Detta gör att man inte kan efterlikna en vägningskurva exakt 

eftersom detta skulle innebära kravet om att teknikerns mixningsvolym skulle vara känd. I dessa 

försök kommer jag istället ta kännetecknen för de vägningskurvor som ska användas och lägga på 

det mixade materialet. Till exempel: A-vägningskurvans derivata sjunker kraftigt vid ca 900Hz och 

ca 7kHz, vilket gör att man där kan lägga på ett filter för att öka frekvenserna under och över detta 

område. Om man istället tittar på kurvan för 100 phon så är den betydligt rakare och inte lika jämn 

som varken A-vägningen eller ITU-R-vägningen. Den förändring i frekvenskaraktäristiken som 

kommer göras kommer alltså göras för att efterlikna de olika vägningskurvorna, inte för att vara 

exakta kopior. Detta eftersom det är en förändring som efterfrågas, kan man göra 94dBA mer 

behaglig genom att förändra frekvensinnehållet och om inte: kan 94dBA göras mer behaglig genom 

att filtrera allt genom en viss vägningskurva.

Enkät

Efter varje genomlyssning kommer alla försökspersoner svara på en kort liten enkät bestående av 

två generella frågor och två frågor som återkommer efter varje klipp:
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1. Är du: Man Kvinna

2. Hur ofta går du på konserter? Flera gånger i veckan, en gång i veckan, några gånger i 

månaden, en gång i månaden, några gånger per år.

3. Rangordna volymen på klippet enligt följande tabell (med heltal): 

 -5 = alldeles för svag volym

 0 = lagom volym

 +5 = alldeles för stark volym

4. Motivera ditt val: t ex Varför var det för svagt? Varför var det för starkt?

Orsaken till att de första två frågorna finns med i testet är för att eventuellt kunna se demografiska 

trender så som att till exempel: Vana konsertbesökare tycker att en högre nivå är lagom eller, 

kvinnor tenderar att uppskatta en lägre nivå än män.

Urvalsgrupp

Till en början var tanken att göra undersökningen med bara publik, alltså utesluta ljudtekniker helt. 

Detta för att ljudtekniker i allmänhet lyssnar och uppskattar ljud starkare än andra, men av två skäl 

ändrades detta. Dels för att det visade sig vara svårt att få tag i människor som var villiga att göra 

lyssningstestet och dels för att det skulle kvitta ifall försökspersonerna var ljudtekniker eller inte för 

att kunna fastställa en förändring i de lämnade enkätssvaren. Det totala antalet personer som 

genomförde testet var 11 och könsfördelningen i gruppen såg ut som följer:

Figur 1. Diagram över andelen kvinnor och män i undersökningen.

27 %

73 %

Andelen kvinnor
Andelen män
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Andelen kvinnor som gjorde testet blev inte så många, därför kommer jag att undvika att göra några 

demografiska påståenden i huruvida det finns skillnader mellan kvinnor och män i denna 

undersökning.

Figur 2. Diagram över hur ofta försökspersonerna går på konsert.

Den största delen av försökspersonerna gick på konsert några gånger i månaden, detta skulle kunna 

förklaras med att alla försökspersoner hade någon form av koppling till musik i allmänhet och 

Musikhögskolan i Piteå i synnerhet. Det reser frågan ifall detta är representativt för resten av 

befolkningen eller inte.

Genomförande
Under mitt test kommer jag att spela upp ljudet av en livekonsert. Mina tankar var först att spela 

upp det i en konsertlokal tillsammans med bild för att efterlikna en livesituation, men efter ett test 

och en jämförelse på mig själv insåg jag att bilden snarare liknade situationen med en filmvisning 

och hela livekänslan försvann. Därför valde jag bort bilden och förflyttade mig till en mer 

kontrollerad miljö i Kontrollrum 2 på Musikhögskolan (KKL) i Piteå. Jag spelade upp musik som är 

spelad av Dire Straits, från deras live-DVD: Alchemy Live (1983). Denna musik är vald, dels för att 

den är ganska neutral rent genremässigt och dels för att folk i allmänhet och folk i synnerhet på och 

kring en musikhögskola har hört musiken förut. Musiken är också vald för att den är en exakt 

reproduktion av vad som spelades på konserten, ingenting är pålagt i studio eller pålagt enligt 

”overdubtekniken” [9]. Dessutom är ljudet på denna DVD av väldigt god kvalité och inte limiterat 

enligt kutymen i loudness war  [4].

10 %

70 %
10 %

10 %

Flera gånger i veckan
En gång i veckan
Några gånger i månaden
En gång i månaden
Några gånger per år
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Resultat
Nedan följer tre diagram över datamängdens spridning.

Figur 3. Lådagram över de sju klippens datamängd.

Figur 4. Medelvärden och 95% Tukey HSD-intervall.
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Figur 5. Frekvensdiagram över antalet procent negativa, nollvärden och positiva värden.

Nästa tabell är en sammanfattning av de kommentarer som skrevs i enkäten. För ordagranna citat av 

kommentarerna, se Bilaga 1. 

...det upplevdes 
starkt när det var 
mindre bas...

...vassa partier... Tror gitarren var för 
stark ibland.

För mycket in-your-
face-känsla.

Det var egentligen 
inte för stark 

volym... ...det var för 
stark diskant

...det var 
obalanserat mixat.

...vasst och jobbigt. Skär i öronen.

Ganska svagt 
generellt, men 
vasst...

...det är vasst... För dåligt subtryck. Galet stark sång, 
som är vass och 
äcklig. 

Skrikigt. Behagligt Skrikigt, 
obalanserat...

Balanserat och 
behagligt.

Jobbiga transienter. Skrikigt men inte så 
hög upplevd 
ljudnivå. 

Lagom på alla sätt 
och vis.

Jobbig dist i övre 
mellan och diskant.

Tabell 2. Tabell med utdrag från de kommentarer som lämnats om klippen, för en total 

sammanställning, se Bilaga 1.

65 %
19 %

16 %

Negativa värden
Nollvärden
Positiva värden
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Analys
Som man kan se är det redan på denna nivå (94dBA) ett ganska stort överslag mot att det spelade 

materialet upplevdes som för starkt. Det är bara Klipp nr 2, som kompenserades för 100 Phon med 

en liten sänkning vid 2,6kHz, det område som vi är som känsligast i, som anses vara lagom.

Ovan ses ett frekvensdiagram över hur fördelningen av negativa värden, nollvärden och positiva 

värden ser ut. Som man kan se är det ett klart övertag av positiva värden, alltså värden som säger att 

det är för starkt.

Som man kan se i Tukey HSD intervallen är det egentligen bara mellan två klipp som man med 

säkerhet kan säga att medelpunkten inte överlappar (klipp 2 och klipp 6). Man kan också se att 

några av klippen (3, 4 och 6) har ett medelvärde som ligger över 0, vilket betyder att dessa med 

säkerhet uppfattades som för starka. 

Placering: Ord: Frekvens:

1. Vasst 11

2. Starkt 8

3. Bas 7

Tabell 3. Tabell med de vanligaste orden från kommentarerna i grundform.

Denna tabell visar de tre vanligaste orden bland kommentarerna som skrevs om klippen. Det första 

ordet är vasst, med en frekvens på elva gånger. Detta ord används oftast som beskrivning av obehag 

att lyssna. Detta obehag beskrivs också som att det ”skär i öronen”, ”är skrikigt”, äckligt, vidrigt 

och tillsammans med en beskrivning av ”jobbig” diskant. Så om man sammanfattar detta alla dessa 

beskrivningar av obehag så får man istället en frekvens på 18, vilket isåfall gör beskrivningen till 

det överlägset mest använda.

Starkt är det ord som skrivs näst mest och i de flesta fall står det i kontext tillsammans med ord som 

(även dessa i grundform) uppleva, öka eller mycket. Någon gång står det också tillsammans med 

gitarr. 
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Ordet bas var det tredje mest använda ordet i kommentarerna och det står oftast i kontext till att lite 

bas gör det jobbigt att lyssna eller att det blir sämre med lite bas. På ett fåtal ställen står det 

tillsammans med en beskrivning av hur basen låter.

För att se vad varje försöksperson svarade på enkäten, se Bilaga 1.

Slutsats
Det är svårt att dra en generell slutsats av denna undersökning, men två tydliga trender är dels att 

folk anser att 94dBA är för starkt och dels att folk upplever obehagskänsla, eller att det är vasst, 

som ett stort problem. Man kan också genom detta dra slutsatsen att 100dBA (Socialstyrelsens 

gräns) också anses vara för stark. Det är också visat att man genom att förändra frekvensinnehållet i 

det material man spelar upp kan förändra den upplevda nivån på ljudet. 
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Diskussion

Svagheter i resultaten
Resultaten har två stora svagheter. Den främsta svagheten som finns är antalet försökspersoner. Att 

inte ha möjlighet att testa på fler än elva personer gör det väldigt svårt att utifrån den insamlade 

datan dra några slutsatser för en större grupp av befolkningen. Det är också nästan uteslutande män 

som gjort testet, vilket gör det om möjligt ännu svårare att göra någon forma av analys av vad 

kvinnor tycker i frågan. Dock pekar den insamlade datan på en trend som gäller för nästan alla av 

försökspersonerna och det är att de tyckte att det spelade samplet var för starkt. Trots denna trend är 

kan det bara ge en fingervisning om vad man kan vänta sig i framtida forskning.

Den andra stora svagheten är svårigheten med att ”simulera” en livesituation. Att spela upp en 

liveinspelning i en kontrollerad studiomiljö är hur man än vrider och vänder på det väldigt långt 

ifrån att stå utomhus vid en festivalscen med ett band som spelar live. Därför är det också svårt att 

säga hur resultatet skulle förändras ifall det var en riktig konsert istället en simulerad. Återigen får 

vi nöja oss med att titta på förändringarna istället för absoluta värden.

Övrig diskussion
Även när det nu inte gick att spela på maxnivån av vad som är godkänt är det väldigt lätt att se en 

trend i den insamlade datan. De allra flesta tyckte att även 94dBA, med de givna förutsättningar var 

för starkt. Detta återspeglar sig också i figur nr 5 där man tydligt ser att de flesta datapunkter är 

positiva. Eftersom antalet försökspersoner är så få och svårigheterna med att simulera en 

livesituation så vill jag inte dra några generella slutsatser, men trenden att folk verkar föredra en 

lägre lyssningsvolym än de som Socialstyrelsen rekommenderar i sin skrivelse SOSFS 2005:7. Man 

bör också kunna anta att den grupp som ansåg 94dBA som för starkt skulle öka ifall maxnivån nåtts 

i testet. Det är dock svårt att säga hur mycket. Något som också uppkommit är att en ganska vanlig 

orsak till att man tycker att det är för starkt är när man upplever obehagskänslor i öronen. Framför 

allt genom att det känns som att ljudet är för vasst. När man jämför detta med equal-

loudnesskurvorna så visar det att mycket energi i det område som vi är som känsligast i så kommer 

folk uppleva mer av dessa obehagskänslor och också uppleva det som starkare. Det går alltså att, 

genom att förändra frekvensinnehållet på det material man spelar få folk att uppleva det som mindre 

obehagligt.
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Något annat att fundera över är hur kompressionsgraden kan ha påverkat resultatet. Eftersom 

loudness kan påverkas genom kompressionsgrad kan detta varit en faktor som givit ett missvisande 

resultat, då livekonserter sällan är särskilt hårt komprimerade. Testmaterialet var i sig inte så hårt 

komprimerat, men det är mycket möjligt att det trots det är hårdare komprimerat än en 

genomsnittlig livekonsert och då bör detta ha påverkat resultatet mot att fler skulle tycka att det var 

för starkt.

Metoden 
Metoden i detta arbete var inte optimal, mest på grund av att den var, om än närmast av de 

undersökta metoderna, alldeles för långt ifrån en riktig livesituation. Det är inte samma sak att sitta i 

en kontrollerad studiomiljö som att vara utomhus på en festival eller liknande. En annan aspekt som 

skulle kunna vara bra att tänka på är att ta reda på mer om försökspersonernas demografi då det 

vore önskvärt att kunna göra bedömningar för bland annat olika åldersgrupper. Att ta reda på ifall 

försökspersonerna anser sig ha fullgod hörsel vore också bra.

Fortsatt forskning
I ett nästa steg efter denna rapport bör man göra ett liknande test fast i en större kvantitet för att 

skaffa sig ett statistiskt underlag för hela den svenska befolkningen. Man skulle också kunna titta på 

ifall den önskvärda nivån är genreberoende eller vilka fler parametrar än frekvensförändring man 

inom liveljud skulle kunna använda sig för att skapa en så behaglig lyssningssituation som möjligt. 
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Bilaga nr 1
De exakta svaren av lyssningstesterna, 110405

Försöksperson nr: 1

Kommentarer: 

”Det som gjorde att det upplevdes starkt var när det var mindre bas och med vassa 
partier, samtidigt som basen ibland ökade det starka. Jag hade aningen svårt för att 
urskilja stundtals då både basigheten och det mindre basiga gjorde det både starkare 
och svagare - iallfall upplevelsen av det.”

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Klipp 1: Klipp 2: Klipp 3: Klipp 4: Klipp 5: Klipp 6: Klipp 7:

Resultatdiagram 1

Deltagare nr 1
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Försöksperson nr: 2

Kommentarer: 

”I de fall det var för starkt var diskanten helt åt helvete, vass och jävlig - det var 
egentligen inte för stark volym som mycket som det var för stark diskant - det var 
obalanserat mixat”

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Klipp 1: Klipp 2: Klipp 3: Klipp 4: Klipp 5: Klipp 6: Klipp 7:

Resultatdiagram 2

Deltagare nr 2

27



Försöksperson nr: 3

Kommentarer: 

”Tror gitarren var för stark ibland”

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Klipp 1: Klipp 2: Klipp 3: Klipp 4: Klipp 5: Klipp 6: Klipp 7:

Resultatdiagram 3

Deltagare nr 3
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Försöksperson nr: 4

Kommentarer: 

”Ganska svagt generellt, men vasst och jobbigt på vissa.”

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Klipp 1: Klipp 2: Klipp 3: Klipp 4: Klipp 5: Klipp 6: Klipp 7:

Resultatdiagram 4

Deltagare nr 4
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Försöksperson nr: 5

Kommentarer: 

”4. För att det är vasst. 5. Asmycket för lågt när det gäller bas och de lägre 
frekvenserna. 6. Samma som 4”

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Klipp 1: Klipp 2: Klipp 3: Klipp 4: Klipp 5: Klipp 6: Klipp 7:

Resultatdiagram 5

Deltagare nr 5
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Försöksperson nr: 6

Kommentarer: 

”1. För dåligt subtryck. För mycket inyourfacekänsla på sång och gitarr. Skär i öronen. 
2. Låter som att någon som inte hör över 1kHz har mixat. 
3. Låter sönderkomprimerat med galet stark sång som är vass och äcklig. Pappa bas? 
Hallå?
4. Pappa kom hem! 
5. Hej Pappa, men vad mullig du blivit. 
6. Hejdå Pappa! Mamma diskant blev jättearg! Skickade iväg pappa till gymet.
7. Pappa är tillbaka och Mamma är glad igen. De ska tydligen iväg och ordna en lillebror 
till mig! Men jag får inte följa med och hälsa på storken.”

*Kommentar till dessa kommentarer: Försökspersonen har fyllt i värdena seriöst, men inte delar av  

kommentarerna.

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Klipp 1: Klipp 2: Klipp 3: Klipp 4: Klipp 5: Klipp 6: Klipp 7:

Resultatdiagram 6

Deltagare nr 6
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Försöksperson nr: 7

Kommentarer: 

”1. Skrikig 2. behaglig 3. väldigt på 4. otroligt skrikig obalanserad känns inte live 
5. balanserad och behaglig 6. otroligt skrikig men inte så upplevd hög ljudnivå 7. lagom 
på alla sätt och vis.”

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Klipp 1: Klipp 2: Klipp 3: Klipp 4: Klipp 5: Klipp 6: Klipp 7:

Resultatdiagram 7

Deltagare nr 7
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Försöksperson nr: 8

Kommentarer: 

”Över lag jobbig dist i övre mellan/nedre diskant. Vilket ger jobbiga tansienter. 
Femman och sjuan var dock hörselproppsvänlig, långa klipp påverkar nästkommande? 
1. vasst/trasigt 2. lite vasst 3. vasst! 4. avsaknad av bas och mellan 5. muddigt och 
fortfarande vasst, men skönare bas 6. Vasst! Jobbig diskant 7. muddigt jämfört med 
föregående.”

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Klipp 1: Klipp 2: Klipp 3: Klipp 4: Klipp 5: Klipp 6: Klipp 7:

Resultatdiagram 8

Deltagare nr 8
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Försöksperson nr: 9

Kommentarer: 

”Jag har aldrig varit på en konsert med den här musikstilen utan varken alkohol eller 
öronproppar.”

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Klipp 1: Klipp 2: Klipp 3: Klipp 4: Klipp 5: Klipp 6: Klipp 7:

Resultatdiagram 9

Deltagare nr 9
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Försöksperson nr: 10!

Kommentarer: 

”Det får hellre vara mycket bas än för lite. Bedömningen sker mest över hur bra tryck det 
är. Man vill känna musiken.”

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Klipp 1: Klipp 2: Klipp 3: Klipp 4: Klipp 5: Klipp 6: Klipp 7:

Resulatadiagram 10

Deltagare nr 10
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Försöksperson nr: 11

Kommentarer: 

”1. För starkt på fills + publikljud främst (Hi-hat är på fel sida) 2. (Eq-ändrad?) 3. Rätt 
kaggetryck dock 4. fy fan vad vidrigt!!! Låter som att bandet är i huvudet när man håller 
för öronen... 5. Lite för mycket mas kanske dock... 6. Äcklig! Men inte lika vidrig som 
4:an 7. Ok volym, på det mesta, men vissa saker sticker fortfarande ut och gör ont i 
öronen”

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Klipp 1: Klipp 2: Klipp 3: Klipp 4: Klipp 5: Klipp 6: Klipp 7:

Resultatdiagram 11

Deltagare nr 11
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Bilaga 2
Nedan följer sju stycken frekvensdiagram över antal som angivit vilka värden som svar i enkäten. 

De sju frekvenstabellerna representerar de sju klippen och redan innan bör noteras att klipp nr ett 

(1), tre (3), fem (5) och (7) var den oprocesserade referensen. De andra tre klippen var 

processerade. 

Figur 3. Frekvensdiagram över enkätsvaren på Klipp nr 1.

Figur 4. Frekvensdiagram över enkätsvaren på Klipp nr 2.
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Figur 5. Frekvensdiagram över enkätsvaren på Klipp nr 3.

Figur 6. Frekvensdiagram över enkätsvaren på Klipp nr 4.

Figur 7. Frekvensdiagram över enkätsvaren på Klipp nr 5.
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Figur 8. Frekvensdiagram över enkätsvaren på Klipp nr 6.

Figur 9. Frekvensdiagram över enkätsvaren på Klipp nr 7.
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