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Abstrakt 
Denna uppsats jämför vilken av två olika inspelningar som är att föredra då konsumenten lyssnar på 
musik i sitt hem med en 5.1 konsumentanläggning. Inspelningarna som jämförs är gjorda med 
amplitud- och tidsskillnad.  Ett lyssningstest gjordes då tio stycken ljudtekniker fick lyssna och 
jämföra de två olika inspelningar sittande i fyra olika positioner. Resultatet visade att tidsskillnad var 
att föredra oberoende av var lyssnaren sitter. Vad detta beror på är oklart då de attribut som 
utvärderades sällan gav något signifikant resultat.  
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Introduktion 
Denna c-uppsats undersöker hur man bör 

placera sina mikrofoner för att få ut så mycket 

som möjligt av ljudupplevelsen som 

konsument, då musik lyssnas på i surround i 

en hemmiljö. Utan att göra några närmre 

efterforskningar vågar författaren slå fast att 

fler och fler i dagens samhälle skaffar en 

ljudanläggning för 5.1 till sitt hem. De största 

fördelarna med att lyssna i surround är att 

lyssnaren upplever en större omslutenhet 

samt en bättre lokalisering av ljudet (Wuttke, 

2005). För att uppnå detta fullt ut ställs krav 

på konsumenten som troligtvis inte alltid 

uppnås. Placering av högtalare följer inte 

alltid, eller kanske till och med sällan, den ITU-

standard som finns (International 

Telecommunication Union [ITU], 2006). Vidare 

är det sällan lyssningen sker mitt mellan 

högtalarna där ljudet har bäst balans och 

återger ljudet mest korrekt, den så kallade 

sweetspot. Istället är lyssnaren placerad vid 

sidan om eller bakom sweetspot då det är 

vanligt att möblera på detta vis med soffor 

och fåtöljer. Eftersom ljudteknikern inte kan 

påverka konsumenten i detta, gäller det att 

vid inspelning och mix optimera för dessa 

förutsättningar, så att konsumenten ändå kan 

få en bra upplevelse. Detta kan göras genom 

olika mikrofonuppställningar och mixtekniker. 

I denna uppsats kommer all fokus ligga på 

mikrofonuppställningar. Då de största 

fördelarna med att lyssna i surround är som 

tidigare nämnt bättre lokalisering och större 

omslutenhet, kommer två grundmetoder som 

påverkar dessa parametrar användas och 

jämföras.  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är alltså att jämföra två 

surroundinspelningar gjorda med 

tidsskillnader och amplitudskillnader, för att 

se vilken teknik som gör att lyssnaren kan få ut 

så mycket som möjligt av ljudupplevelsen då 

han eller hon lyssnar på musik i sitt hem. Om 

det framkommer ett resultat som visar att den 

ena tekniken upplevs som bättre än den andra 

kan ljudtekniker i ett tidigt skede ta beslut om 

inspelningen som i slutändan påverka hur 

resultatet upplevs i hemmet.  

Lite historia  
Surround har funnits ett bra tag i olika former. 

Redan på 1550-talet skrevs verk där 

musikerna var positionerade på motsatta sidor 

för att uppnå en omslutenhet med ljud från 

alla håll. Långt senare kom surroundets första 

riktiga genombrott. 1938 kom Disneys film 

Fantasia som spelades i surround på ett fåtal 

biografer. Sen dess har surrounden kommit 

och gått och har väl mest bestått i 

biosalongerna och i filmvärlden. 1987 gjordes 

specifikationer för 5.1 för digitalt ljud på film. 

På 90-talet standardiserades dessa 

specifikationer för digital-tv (Holman, 2008). 

Utvecklingen har sen dess bara gått framåt 

och i dagsläget har många konsumenter en 5.1 

anläggning i hemmet.   

Dagen standardanläggning för surround består 

av fem högtalare och en sub-woofer. Det finns 

tre högtalare framför lyssnaren; vänster, 

center och höger, samt två högtalare bakom; 

vänster surround och höger surround.  

Tid och amplitud 
För att få någon typ av lokalisering i ljudet 

krävs skillnader i de ljudande signalerna. Dessa 

skillnader i är aningen tidsskillnader eller 

amplitudskillnader.  Dessa skillnader påverkar 

även omslutenheten på olika sätt. Precis som 

de flesta stereotekniker bygger även 5.1-

teknikerna på dessa två skillnader.  
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Tidsskillnad  

Vad är det?  

Tidsskillnad är precis som namnet avslöjar då 

signalerna skiljer sig åt i tid. Vid inspelning 

träffa alltså ljudet mikrofonerna med en viss 

tidsfördröjning (Evers, 1989). Mikrofonerna är 

placerade med ett visst avstånd till varandra 

(till exempel ett A/B-par), och då ljudet är 

längre åt den ena eller den andra sidan så 

kommer ljudvågorna att träffa den ena 

mikrofonen tidigare än den andra och 

tidsskillnad uppstår (se bild 1). Vid 

uppspelning spelar då den ena högtalaren upp 

ljudet tidigare än den andra och vi uppfattar 

det som att ljudkällan är placerad åt det håll 

som ljudet kom först ifrån.  

 

Bild 1. Tidsskillnad 

Hur påverkar det ljudet i 5.1? 

Tidsskillnad ger som sagt väldigt olika signaler 

på grund av skillnader i tiden. Dessa signaler 

kan alltså anses vara icke korrelerade. 

Greisinger (2001) har dragit slutsatsen utifrån 

sin erfarenhet, att då signalerna är helt olika 

återges ambiencen mycket bättre än då 

signalerna är korrelerade. Han menar på att 

ambiencen helt enkelt låter snyggare och 

uppfattas som mer naturlig. Detta gäller vid 

inspelning i konsertlokaler. Eftersom 

ambiencen i bakhögtalarna är vad som får 

lyssnaren att känna sig omsluten av ljudet kan 

man vidare dra slutsatsen att icke korrelerade 

signaler ger en större känsla av omslutenhet 

än korrelerade signaler.  Det som händer är 

att fasfelen är mindre vid de icke korrelerade 

signalerna än vid korrelerade vilket återger en 

mer korrekt ljudbild. 

 

Amplitudskillnad  

Vad är det? 

Ett ljud som spelas upp från två högtalare 

uppfattas som panorerat åt ena sidan om 

ljudet spelas starkare ur ena högtalaren. Det 

är detta fenomen som amplitudskillnad helt 

bygger på. Vid inspelning uppnås denna effekt 

genom att placerar två riktade mikrofoner i 

samma punkt, ett så kallat X/Y-par(Evers, 

1989). Om ljudkällan är placerad längre åt 

vänster kommer ljudet spelas in starkare i 

vänster mikrofon och vid uppspelning 

uppfattas då ljudet som att det kommer från 

vänster (se bild 2). För att ljudet ska uppfattas 

som att de kommer helt och hållet från den 

ena högtalaren krävs dock en nivåskillnad på 

16 dB (Wuttke, 2005).  

 

Bild 2. amplitudskillnad 

 Hur påverkar det ljudet i 5.1? 

Då amplitudskillnad används vid inspelning för 

5.1, påverkar det främst en parameter i 

uppspelningen till fördel för ljudupplevelsen, 

nämligen lokalisering.  

Lokaliseringen ska enligt Greisinger (2001) 

vara bättre då amplitudskillnad nyttjas än 

inspelningar gjorde med tidskillnader. Detta är 

främst sant då lyssnaren sitter off axis. 

Eftersom lyssnaren då är placerad närmre ena  
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högtalaren blir tidsskillnaden skev.  Ett ljud 

som skulle komma från vänster högtalare kan 

uppfattas som att det kommer från höger 

högtalare då ljudet tar så pass lång tid att 

färdas från vänster, förbi höger högtalare och 

till sist till lyssnarens öra. Samma ljud som 

spelades upp i höger högtalare hade en 

kortare väg att färdas och träffar lyssnarens 

öra tidigare än signalen från vänster trots den 

ursprungliga tidsskillnaden. Används istället 

amplitudskillnad så kan lyssnaren som sitter åt 

sidan fortfarande höra att ljudet kommer från 

högtalaren längst bort eftersom det är 

starkare. Detta märktes tydligt på en 

konferens i Frankrike då ca 200 personer 

lyssnade på surround-inspelningar. Ljudbilden 

kollapsade åt ena sidan för de lyssnare som 

inte satt i mitten av lokalen. Center- och 

bakhögtalarna bidrog inte till någon större 

förbättring jämfört med ljudet i 

stereo(Greisinger, 2001).  

Vilka parametrar påverkar 

upplevelsen av att lyssna på 

musik i 5.1? 
Att gå från lyssning i stereo till lyssning i 

surround ska vara en helt ny upplevelse. Precis 

som lyssning i stereo ger en helt annan 

upplevelse än att lyssna i mono, ska lyssningen 

i surround vara en annan än den som görs i 

stereo. Omslutenheten av ljudet är nog den 

parameter som de flesta upplever som den 

största skillnaden. Istället för att ha musiken 

framför sig sitter lyssnaren nu, som exempel, 

antingen mitt i lokalen eller mitt bland 

musikerna. Lokaliseringen i front ska vara 

bättre än vid lyssning i stereo på grund av den 

extra centerhögtalaren i front. Istället för den 

fantombild som finns i stereolyssning 

tillkommer nu en extra högtalare i mitten som 

stabiliserar ljudbilden.  

I filmvärlden lägger man allt som oftast 

dialogen i centerhögtalaren vilket påverkar 

hörbarheten positivt. Dialogen stabiliseras och 

ligger oftast ensam i centerhögtalaren vilket 

medför att den därför inte krockar med övrigt 

ljud. Det går även att göra dialogen starkare 

för de som hör lite sämre än 

genomsnittskonsumenten, eftersom dialogen 

ligger på en egen kanal och de flesta 

surroundsystem tillåter nivåjusteringar mellan 

högtalarna. Detta gör att lyssnaren kan öka 

styrkan på centerkanalen där dialogen ligger 

och får på så sätt en större tydlighet.  

Felaktig användning av mediet motiverar inte 

användandet av 5.1, eftersom det då inte 

tillför någon förbättring som är så pass stor så 

det motiverar det extra jobb och extra 

kostnad det innebär, jämfört med lyssning i 

stereo. För att undvika att detta sker är det 

viktigt att veta vad lyssnaren vill ha och 

förväntar sig av ljudupplevelsen i surround.  

Genom att jämföra två inspelningar gjorda 

med tidsskillnad och amplitudskillnad får vi 

reda på vad som fungerar bäst för 

konsumenten i en hemmiljö. Genom att göra 

lyssningstest med en konsumentanläggning i 

en hemliknande miljö kan förhoppningsvis en 

slutsats dras om amplitudskillnader eller 

tidsskillnader fungerar bäst för att få en 

fördelaktig lyssningsupplevelse i hemmet.  

Metod 
För att testa de två inspelningsteknikerna 

amplitudskillnad och tidsskillnad spelades ett 

musikstycke, spelad av en jazztrio, in i en 

större konsertlokal. Lokalen som användes var 

stora salen i Studio Acusticum i Piteå. Nio 

stycken mikrofoner ställdes upp och dessa 

utgjorde två olika mikrofonkonfigurationer (se 

bild 3). Varje konfiguration bestod av fem 

olika mikrofoner. En centermikrofon, två 

frontmikrofoner för att plocka upp direktljud 

från höger och vänster, samt två surround-
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mikrofoner som var placerade längre bak i 

salen för att ta upp ambiencen. 

Centermikrofonen användes för att minimera 

”hål i mitten” då frontmikrofonerna i den ena 

konfigurationen hade ett visst avstånd till 

varandra.  

Den ena konfigurationen bestod av 

mikrofoner i A/B/C och A/B. Denna 

konfiguration utgjorde 

tidsskillnadsuppställningen. Den andra 

konfigurationen bestod av två stycken X/Y-

par. Ett i front och ett där bak. Det tillkom 

även en centermikrofon till X/Y-paret i front 

som placerades i samma punkt som X/Y-paret.  

Denna mikrofon var riktad rakt fram. Samma 

centermikrofon användes i båda 

mikrofonuppställningar för att minimera 

skillnader.  

För att säkerställa att det var amplitud och tid 

som utgjorde de största skillnaderna mellan 

konfigurationerna gjordes försök att minimera 

de övriga skillnaderna. Alla mikrofoner var 

kardioider av sorten KM184. Mikrofonerna 

ställdes upp på stativ som justerades så att 

alla mikrofoner hade samma höjd, nämligen 

två meter. Mikrofonerna ställdes upp och 

flyttades sedan för att ge en upplevelse av att 

instrumenten var på samma avstånd i de olika 

konfigurationerna. På samma sätt ändrades 

avståndet och vinklarna på mikrofonerna så 

att trion upplevdes som lika bred i de två 

mikrofonuppställningarna. Kalibreringen  

 

Bild 3. Mikrofonuppställning vid inspelning 

gjordes genom att AB lyssna på 

konfigurationerna. Om olikheter upptäcktes 

justerades dessa för att åtföljas av en ny AB-

lyssning. Detta gjordes av författaren. När 

konfigurationerna lät lika togs de tre 

musikerna in för lyssning och de fick jämföra 

och tycka till om olikheter om de två 

teknikerna. Värt att nämna är att de tre 

musikerna även är studenter på 

musikhögskolan och studerar ljudteknik. 

Mikrofonerna justerades ytterligare tills alla 

var överens om att konfigurationerna lät lika 

till avstånd och bredd till jazztrion.  

Stimuli 
De stimuli som spelades in valdes att göras i 

Studio Acusticum stora konsertlokal. Detta för 

att få ett stort ambient ljud som kan ge stor 

omslutenhet, vilket var en av de parametrar 

som skulle testas. Vidare krävdes någon typ av 

ensemble för att få en bred ljudkälla med flera 

instrument för att kunna undersöka 

lokalisering i de olika inspelningsexemplen.  

Vidare ville författaren ha någon typ av musik 

som låter naturlig i en sådan lokal som 

användes. Först gick tankarna till en 

symfoniorkester men detta valdes bort 

eftersom det försvårar lokaliseringen om det 

finns många instrument. Det hade även ställt 

krav på att subjekten skulle kunna skilja på alla 

instrument vilket var svårt att garantera. 
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Vidare gick tanken på en mindre klassisk 

ensemble men då detta var svårt att få tag på 

blev det slutligen en jazztrio som spelades in. 

Trion bestod av flygel, trummor och en gitarr 

spelad genom en förstärkare. Låten som 

framfördes var Lady Bird, en traditionell jazzlåt 

skriven av Tadd Dameron.  

Subjekt 
Subjekten som valdes till att utföra 

lyssningstestet var tio stycken studenter vid 

musikhögskolan i Piteå som läser 

ljudtekniksprogrammet. Dessa valdes för att 

ljudtekniker har en viss vana av att lyssna och 

analysera musik på ett mer professionellt sätt 

än vanliga konsumenter. Att använda 

ljudtekniker som subjekt innebar även att 

vissa fackuttryck som hade behövts förklaras 

för en konsument slapp vidare förklaring.  

Åldern på deltagarna var mellan 21 och 42 år.  

Utrustning 
Vid lyssningstestet användes en dator av 

märket Dell för att spela upp stimuli. 

Programmet som användes var Sequoia. 

Vidare användes ett RME fireface 800 ljudkort 

samt RME Octamic II. 

Konsumentljudanläggningen bestod av ett 

slutsteg av märket Rotel. Fronthögtalare på 

höger och väster sida var ett par Infinity Kappa 

80, och centerhögtalaren var en Mission 75C. 

Bakhögtalarna bestod av ett par JBL LX 20. 

 
Bild 4. Högtalaruppställning och placering av                           

stolar under lyssningstest 

Lyssningstest 
Lyssningstestet utfördes på musikhögskolan i 

Piteå i klassrum G105. Rummet är ca fem 

meter brett och åtta meter långt. Efterklangen 

i rummet är relativt kort eftersom det finns 

dämpningar i väggar och tak. Anläggningen 

ställdes upp i rummet och sedan placerades 

fyra stycken stolar ut(se bild 4). 

Fronthögtalarna hade ett avstånd på ca en 

meter mellan sig. Höger högtalare var alltså en 

meter från centerhögtalaren, och vänster 

högtalare var uppställd en meter åt vänster 

sida. Mellan de främre och de bakre 

högtalarna var det ett av stånd på ca tre 

meter. Bakhögtalarna var separerade med ca 

två meter. En av stolarna placerades i 

sweetspot och de övriga stolarna var 

placerade där det kan tänkas att vanliga 

konsumenter sitter då de lyssnar på musik i 

hemmet. En stol ställdes därför direkt bakom 

sweetspot. En ställdes på vänster sida om 

sweetspot och den sista stolen placerades 

bakom och åt vänster om sweetspot . 

Avstånden mellan stolarna var ungefär en halv 

meter. Tanken bakom dessa placeringar var 

att konsumenten ofta har en soffa i sitt hem 

och denna är då närmre bakhögtalarna. Detta 

för att det ofta finns en tv med i anknytning till 

ljudanläggningen, och det finns alltid ett visst 

avstånd till denna tv vilket i mindre hem inte 

lämnar så mycket utrymme bakom soffan. 

Finns utrymme så är det ändå inte troligt att 

ett par högtalare placeras med korrekt 

avstånd från sweetspot då det kan resultera i 

ett par högtalare i mitten av rummet. Vidare 

kan det vara vanligt att ha en fåtölj eller en 

extra soffa eller stol på en sida. Där tillkommer 

alltså den stol som i lyssningstestet placerades 

till vänster om sweetspot. Dessa fyra punkter 

utgör de fyra olika positioner subjekten satt i 

under lyssningstestet. 

 Subjekten kom in en och en och fick läsa 

igenom ett papper med instruktioner (se 

bilaga 1). Sedan fick de enkäten som skulle 
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fyllas i som subjekten läste igenom innan 

testet började (se bilaga 2). Var subjekten satt 

då de började lyssna slumpades. Så gjordes 

även med frågorna på enkäten samt de två 

lyssningsexemplen. Totalt var det 10 stycken 

subjekt som utförde lyssningstestet. Testet tog 

ca 20 minuter att utföra.  

Enkät 
Enkätens bestod främst av en skala med två 

ankare. Det fanns sex stycken frågor om olika 

attribut.  

 

1. Känner du dig omsluten av ljudet? 

2. Upplever du återgivningen av rummet 

som naturligt/trovärdigt? 

3. Hur upplever du avståndet till 

ensemblen? 

4. Hur bred upplever du ensemblen? 

5. Hur bred upplever du ljudbilden? 

6. Hur svårt/enkelt upplever du det är 

att lokalisera de enskilda 

instrumenten? 

Frågorna om hur subjekten upplevde 

avståndet och bredden på ensemblen togs 

med för att kontrollera om subjekten 

uppfattar samma sak. För att minimera 

skillnader som inte beror på tids- och 

amplitudskillnader justerades mikrofonerna så 

att bredd och avstånd skulle uppfattas som 

lika i de båda konfigurationerna. Dessa frågor 

kontrollerade om detta hade utförts korrekt. 

De övriga frågorna togs med för att utröna om 

det finns några attribut som gör att subjekten 

föredrar det ena ljudexemplet framför det 

andra. Utöver det fanns även en fråga om 

vilket ljudexempel som föredrogs. 

Svarsalternativen på denna fråga var A, B eller 

båda alternativen. Det sista alternativet fanns 

för att subjektet inte skulle tvingas ta ställning 

och slumpa ett svar om ljudexemplen 

upplevdes likvärdiga. Attributen som valdes 

togs till stor del från en undersökning gjord av 

Berg och Rumsey (2006). 

Analysmetod 
För att analysera de resultat som samlas in 

under lyssningstestet används t-test och 

binomialfördelningstest.  

T-test användes för att fastställa att de 

resultat som getts för attributen inte är 

slumpartade utan att det faktiskt går att 

fastställa ett mönster. För att säkerställa att 

det finns någon signifikans i data sattes ett p-

värde på 0,05. P-värdet bör alltså ligga under 

denna siffra för att resultaten inte ska bero på 

slumpen. Det finns flera olika sorter av t-test 

och i denna undersökning var det ett parat t-

test som användes. Resultatet för ett attribut i 

A/B jämförs då med resultatet för samma 

attribut i X/Y för att se hur dessa avviker från 

varandra. För att undersöka medelvärdet och 

medianen på resultatet gavs varje ruta på 

enkäten ett värde. Ett som lägst och elva som 

högst. 

Binomialfördelningstest utfördes på sista 

frågan om vilket exempel som föredrogs. 

Binomialfördelningstestet visar på hur stor 

trolighet det är att resultatet inte beror på 

slumpen. För att förklara det lite närmre kan vi 

säga att i ett test valdes A framför B femton 

gånger av tjugo. Binominalfördelningstestet 

visar då hur stor sannolikhet det är att A väljs 

framför B femton gånger av tjugo vid 

ytterligare ett test. Då denna analys görs på 

sista frågan i enkäten: ”föredrar du 

ljudexempel A eller B?” testas alltså 

sannolikheten för att resultatet ska bli det 

samma vid ytterligare ett test.  

Resultat 
Resultatet analyserades med hjälp av t-test 

och binomialfördelningstest.  
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Bionomialfördelningstestet visar att AB 

föredrogs framför XY i alla positioner. I 

position 1 och 4 är sannolikheten för att få 

detta resultat över 95 procent i båda fallen. 

Detta visar alltså på ett väldigt starkt resultat. I 

position 2 och 3 var resultatet 72 respektive 

82 procent (se tabell 1).  

Tabell 1. Bionomialfördelning 

 

T-test 
T-test gjordes på alla attribut vid de olika 

positionerna. Detta gjordes för att kontrollera 

om resultaten är slumpmässiga eller om det 

finns signifikant data. Det samlade resultatet 

går att läsa i tabellerna i bilaga 4. I position 1, 

det vill säga sweetspot, finns en hel del 

signifikant data. Utöver det är det enbart i 

position 4 som det finns ytterligare signifikant 

data, nämligen bredden på ensemblen och 

ljudbilden.  

De data som samlats in över attributen sattes 

in i tabeller för att få en överblick över 

fördelningen (se tabell 2-73). Vissa av de 

tabeller som visar medelvärde och median är 

märkta med en röd *. Detta visar att t-testet 

gett signifikant data på detta attribut. I de 

övriga tabeller som saknar * är resultatet mer 

slumpartat. 

 

Tabeller över datamängdens fördelning 

 

 

Position 1 
 

 
Tabell 2 Tabell 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 4 
 
 
Ensemblen uppfattades som bredare i A/B då subjekten satt i position 1.  Medelvärdet för hur 
subjekten svarade på frågan ”Hur bred upplever du ensemblen?” var 3,5 i A/B och 7 i X/Y. 
 

Position AB XY Bionomialfördelning   Procent 

1 10 1 0,999511719                 99,9% 

2  6 5 0,72558594                   72,6% 

3  6 4 0,828125                        82,8% 

4  8 3 0,967285156                 96,7% 

  

Position 1 – Hur bred upplever 
du ensemblen? 

  * 

 A/B X/Y  

Medelvärde 3,5 7  

Median 3 7,5  
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Tabell 5 Tabell 6 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Tabell 7 
 
 
Ljudbilden upplevdes som relativt bred då lyssningen gjordes på A/B inspelningen. Då subjekten fick 
lyssna i X/Y var uppfattningen mer spridd.  
 
 
 

 
Tabell 8 Tabell 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Tabell 10 
 
 

A/B upplevdes ge en större omslutenhet än X/Y. Uppfattningen om hur omslutande X/Y uppfattades 
var varierande men resultatet lutade mer åt liten omslutenhet.   
 
 

Position 1 – Känner du dig 
omsluten av ljudet? 

  * 

 A/B X/Y  

Medelvärde 2,9 7,4  

Median 3 7,5  

  

Position 1 – Hur bred upplever 
du ljudbilden? 

  * 

 A/B X/Y  

Medelvärde 2,89 6,3  

Median 3 5,5  
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Tabell 11 Tabell 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 13 
 

Avståndet till ensemblen upplevdes en liten aning som nära. Detta gällde du subjekten lyssnade på 
både på A/B och X/Y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 14 Tabell 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 T 
 Tabell 16 
 

De flesta subjekt hade olika åsikter som hur svårt eller enkelt det var att lokalisera de enskilda 
instrumenten. Detta gällde både för X/Y och A/B.  
 

Position 1 – Hur upplever du 
avståndet till ensemblen? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 5,1 4,6  

Median 5 4  

  

Position 1 – Hur svårt/enkelt 
upplever du det är att lokalisera 
de enskilda instrumenten? 

  * 

 A/B X/Y  

Medelvärde 3,5 5,7  

Median 2,5 5,5  
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Tabell 17 Tabell 18 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Tabell 19 
 
Medelvärdet och medianen för hur subjekten svarade på denna fråga visar relativt lika siffror. Men 
tabellerna visar lite mer spridda omdömen. I A/B upplevde fler att rummets återgivning lät naturlig 
än vad det var i X/Y.  
 
 
 
Position 2 

 
Tabell 20 Tabell 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Tabell 22 
 
 

Båda ljudexemplen i position 2 upplevdes ge en bild av att ensemblen var placerad mitt emellan nära 
och långt bort. På skalan var svaren alltså ganska centrerade.  
 
 

Position 2 – Hur upplever du 
avståndet till ensemblen? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 5,7 4,8  

Median 5 4  

  

Position 1 – Upplever du 
återgivningen av rummet som 
naturligt? 

  * 

 A/B X/Y  

Medelvärde 3,9 3,5  

Median 3,5 4,5  
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Tabell 23 Tabell 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 25 
 
 

På frågan ”Hur bred upplever du ensemblen?” visar medelvärdet att subjekten har haft samma åsikt 
när de lyssnat på A/B och X/Y. Tittar man istället på tabellerna ser resultaten mer spridda ut.  
 
 
 

 
Tabell 26 Tabell 27 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 28 
 
Subjekten uppfattade ljudbilden som ganska smalt då de lyssnade på X/Y. Uppfattningen om hur 
bred ljudbilden var då de lyssnade på musiken i A/B var väldigt spridd.  
 
 
 

Position 2 – Hur bred upplever 
du ljudbilden? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 6,3 7,5  

Median 7 8  

  

Position 2 – Hur bred upplever 
du ensemblen? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 6,9 6,9  

Median 6,5 7,5  
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Tabell 29 Tabell 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 31 
 

Det var relativt svårt att lokalisera instrumenten i position 2 då subjekten lyssnade på X/Y. A/B 
upplevdes som lite enklare.  
 
 
 

 
Tabell 32 Tabell 33 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Tabell 34 
 

Vid lyssning i X/Y kände sig subjekten lite omslutna, och så gällde även för A/B. 
 
 
 

Position 2 – Hur svårt/enkelt 
upplever du det är att lokalisera 
de enskilda instrumenten? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 5,7 6,7  

Median 6 7  

  

Position 2 – Känner du dig 
omsluten av ljudet? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 7 7,8  

Median 7,5 8  
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Tabell 35 Tabell 36 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Tabell 37 
 
Resultaten var ganska centrerade på skalan då subjekten svarade på frågan om de upplevde 
återgivningen av rummet som naturlig. Både A/B och X/Y hade ett medelvärde runt 6,5.  
 
 
Position 3 

 
Tabell 38 Tabell 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 40 
 
 

I position tre upplevdes ensemblen verken vara nära eller långt bort. Detta gällde främst då 
subjekten lyssnade på A/B. I X/Y upplevdes ensemblen som lite närmre.  
 

 

Position 3 – Hur upplever du 
avståndet till ensemblen? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 5,2 5,2  

Median 5 4  

  

Position 2 – Upplever du 
återgivningen av rummet som 
naturligt? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 6,4 6,5  

Median 6,5 6,5  
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Tabell 41 Tabell 42 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Tabell 43 
 
Hur bred ensemblen upplevdes var det delade meningar om. I A/B upplevdes den verken bred eller 
smal. I X/Y svarade subjekten väldigt olika.  
 
 
 
 

 
Tabell 44 Tabell 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 46 
 
 

Ljudbilden upplevdes som bred då subjekten satt i position 3. A/B upplevdes som lite bredare än X/Y.  
 
 
 

 

Position 3 – Hur bred upplever 
du ljudbilden? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 3,4 4,4  

Median 3 4,5  

  

Position 3 – Hur bred upplever 
du ensemblen? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 4,8 5,33  

Median 5 7  
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Tabell 47 Tabell 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 49 
 
 

Då det gäller lokalisering av de enskilda instrumenten i position 3 hade subjekten väldigt skilda 
meningar. Vid lyssning av A/B lutar resultatet mer åt att det är enkelt än svårt.  
 
 
 

 
Tabell 50 Tabell 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Tabell 52 
 
 

Omslutenheten upplevdes som stor med både A/B och X/Y. A/B upplevdes dock som en aning mer 
omslutande.  
 
 

Position 3 – Känner du dig 
omsluten av ljudet? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 3,4 4,1  

Median 3 4  

  

Position 3 – Hur svårt/enkelt 
upplever du det är att lokalisera 
de enskilda instrumenten? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 5,4 5,5  

Median 5,4 5,5  
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Tabell 53 Tabell 54 
 

  
 

 
 
 
 
 
 Tabell 55 
 
 
Då subjekten svarade på om de uppfattade återgivningen av rummet som naturligt svarade de 
verken ja eller nej. Istället ligger resultatet centrerat i skalan.  
 
Position 4 
 

 
Tabell 56 Tabell 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 58 
 
Avståndet till ensemblen upplevdes som någonstans mellan nära och långt bort. Medelvärdet för A/B 
och X/Y är väldigt lika men tittar man i tabellerna ser man att det är flera som har upplevt avståndet 
som närmre i A/B är X/Y. 

Position 3 – Upplever du 
återgivningen av rummet som 
naturligt? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 4,7 5  

Median 4,5 5  

  

Position 4 – Hur upplever du 
avståndet till ensemblen? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 6,4 6,6  

Median 5,5 6,5  
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Tabell 59 Tabell 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 61 
 

Vid lyssning på X/Y upplevdes ensemblen som ganska smal. I A/B uppfattades ensemble som 
bredare.  
 
 
 

 
Tabell 62 Tabell 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 64 
 

Ljudbilden upplevdes vara bredare i A/B än i X/Y i position 4.  
 
 
 

 

Position 4 – Hur bred upplever 
du emseblen? 

  * 

 A/B X/Y  

Medelvärde 5,7 7,1  

Median 5,5 8  

  

Position 4 – Hur bred upplever 
du ljudbilden? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 5,3 6,9  

Median 5,3 6,5  
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Tabell 65 Tabell 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 67 
 
Medelvärdet för hur svårt/enkelt det var att lokalisera de enskilda instrumenten skiljer sig ganska 
lite. I X/Y uppfattas dock vara svårare att lokalisera instrumenten än i A/B.  
 
 
 
 

 
Tabell 68 Tabell 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Tabell 70 
 

Att utröna hur bra omslutna de kände sig av ljudet i position fyra är ganska svårt. Åsikterna går isär 
och det är svårt att se något mönster.  
 
 

Position 4 – Hur svårt/enkelt 
upplever du det är att lokalisera 
de enskilda instrumenten? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 6,4 7,1  

Median 6,4 8  

  

Position 4 – Känner du dig 
omsluten av ljudet? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 6,2 7,1  

Median 6 7,5  
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Tabell 71 Tabell 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 73 
 

Återgivningen av rummet upplevs inte som särskilt naturligt då subjeten lyssnade på musiken 
inspelad med X/Y. Den upplevdes inte heller som naturlig då man lyssnade på A/B.  

Position 4 – Upplever du 
återgivningen av rummet som 
naturligt? 

   

 A/B X/Y  

Medelvärde 6,6 7,4  

Median 6,5 7,5  
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Diskussion 
Resultatet som ficks fram genom 

lyssningstestet visade att tidsskillnad var att 

föredra framför amplitudskillnad. Detta gällde 

för alla fyra lyssningspositioner. I position ett 

och fyra (sweetspot och bakom och åt sidan) 

var nästan alla subjekt överrens om att 

tidsskillnad var att föredra framför 

amplitudskillnaden. Vid de två positioner där 

lyssnaren satt vid sidan och direkt bakom 

sweetspot var det lite blandade meningar, 

även om tidsskillnaden fortfarande föredrogs 

av merparten av subjekten. Som det innan 

diskuterades i metoddelen ska 

amplitudskillnad rent teoretiskt ge en bättre 

lokalisering än tidsskillnad då lyssnaren sitter 

off axis. Att några föredrog amplitudskillnaden 

i position två (sidan om sweetspot)skulle alltså 

kunnat bero på detta. Men tittar man på 

tabellen över hur subjekten uppfattade 

lokaliseringen i denna punkt då de lyssnade på 

amplitudskillnad tyckte många att det var 

svårt att lokalisera de enskilda instrumenten. 

Så exakt varför amplitudskillnaden fick fler 

röster i position två går alltså inte att utläsa i 

det test som gjordes. I position tre är 

resultaten för de olika attributen ganska lika 

för A/B och X/Y. Att se varför det var några fler 

som föredrog X/Y framför A/B jämfört med 

vad subjekten valde i position ett och fyra är 

därför svårt att se.  

Fortsätter man titta i tabellerna över hur 

subjekten graderade attributen är det väldigt 

spretiga svar. Detta visades även då t-test 

gjordes. De flesta resultat hade ett p-värde 

över 0,1 vilket visar på att risken för att 

resultaten beror på slumpen är över 10 

procent. Det visar alltså på en signifikans i 

data under 90 procent, vilket inte säkerställer 

ett tillförlitligt resultat. I de fall då dessa data 

kan räknas som signifikant var detta främst i 

sweetspot. Detta ger alltså ingen fingervisning 

i vilka attribut som är avgörande för lyssning 

av musik i surround i en hemmiljö då 

lyssningen sällen eller aldrig sker i just 

sweetspot.  

Testet genomfördes som bekant av vana 

lyssnare och inte konsumenter. Det uppstår 

naturligtvis en problematik i detta då 

undersökningen går ut på att se vad 

konsumenter föredrar och det är inte säkert 

att konsumenter uppfattar ljudet så som de 

vana lyssnarna gör. Förhoppningen är ändå att 

skillnaderna i uppfattning inte är allt för stora 

då även vana lyssnare agerar konsumenter då 

det befinner sig i sitt hem.  

Enkäten innehöll frågor om hur avståndet till 

ensemble upplevdes samt hur bred den 

upplevdes. Dessa frågor var med för att 

kontrollera så att justeringen av mikrofonerna 

vid inspelningen var korrekt gjord. Om så var 

fallet är svårt att säga eftersom subjekten 

upplevde bredden väldigt olika. Vid avstånd till 

ensemblen fanns det inga signifikanta 

skillnader och därför går det att anta att 

denna justering utförts med önskat resultat.  

 Anledningen till att svaren är så skilda kan 

bero på flera saker. Det kan till exempel vara 

så enkelt att subjekten helt enkelt har skilda 

uppfattningar om ljudet. En annan anledning 

kan vara att subjekten blandade ihop och 

glömde vilket exempel de lyssnade på under 

testets gång.  

Vidare hade det varit intressant att få en 

motivering till varför inspelningen gjord med 

tidsskillnad uppskattades mer än inspelningen 

gjord med amplitudskillnad. En fråga om detta 

i enkäten hade kunnat ge svar på det.  

Det skulle till exempel kunna bero på att 

subjekten är vana vid att lyssna på 

inspelningar med tidsskillnad. Konfigurationen 

som användes för att spela in amplitudskillnad 

var konstruerad för att få enbart 
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amplitudskillnader och inga tidsskillnader. Det 

gjorde att uppställningen var ganska 

okonventionell och lyssnarna är kanske helt 

enkelt ovana vid soundet och föredrar därför 

det som de känner igen, nämligen exemplet 

inspelat med tidsskillnad.  

Vidare hade det varit intressant att se vad 

resultatet hade blivit om det hade varit 

dubbelt så många testpersoner. Möjligtvis 

hade man kanske fått ett mer enhälligt svar 

och på så sätt se ett mönster i hur subjekten 

svarat på enkäten och se något samband i 

åsikterna om attributen.  

Utifrån denna c-uppsats går det alltså att se 

att inspelningar gjorda med tidsskillnader är 

att föredra då konsumenten lyssnar på musik i 

sitt hem. Exakt vad det är som gör att denna 

typ av inspelningsteknik är att föredra vid 

lyssning i hemmet går inte att säkerställa. 

Vidare arbete 
För att få ut mer information och se ett 

mönster skulle samma test kunna göras igen 

men med fler attribut att bedöma samt fler 

subjekt som gör lyssningstestet.  

Slutord 
Författaren vill tacka handledaren Håkan 
Ekman för all hjälp under arbetets gång. Ett 
stort tack går även till Björn Karlsson, Johan 
Egeskog och Nils Carlsson som agerade 
musiker och finjusterare av mikrofoner vid 
inspelning av stimuli.
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Bilaga 

1. Instruktioner till lyssningstest 
 

Instruktioner 

Detta lyssningstest går ut på olika lyssningar i 5.1. Testet kommer ta ca 30 minuter att göra. Under 

testets gång ska du sitta på fyra olika positioner.  

Vid varje position får du lyssna på musiken för att jämföra A mot B. Vilket ljudexempel som är 

benämnt A och B kan variera vid de olika positionerna. Jag kommer sätta igång musiken och du 

kommer då få lyssna på exempel A. När du själv önskar ber du mig ändra till exempel B och för att 

ändra tillbaka ber du mig ändra till A igen. På detta sätt skiftar du mellan att lyssna på A och B tills du 

har fyllt i frågeformuläret.  

Samma sak ska sedan göras även på de tre övriga positionerna. Överst på var sida är det ifyllt vilken 

position du ska sitta i.  

Innan vi börjar vill jag att du läser igenom frågeformuläret och frågar mig om det är några oklarheter. 
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2. Enkät 
 

Ålder_____ 

 

Position         1□         2□         3□ 4□ 

 

 

 

Hur svårt/enkelt upplever du det är att lokalisera de enskilda instrumenten?   

  

           Enkelt att                 Svårt att 

         lokalisera                 lokalisera 

A □        □        □        □         □         □         □         □         □         □        □  

B □        □        □        □         □         □         □         □         □         □        □  

 

Hur upplever du avståndet till ensemblen? 

   

              Nära                Långt bort 

A □        □        □        □         □         □         □         □         □         □        □  

B □        □        □        □         □         □         □         □         □         □        □  

 

Hur bred upplever du ensemblen? 

   

             Brett                     Smal 

A □        □        □        □         □         □         □         □         □         □        □  

B □        □        □        □         □         □         □         □         □         □        □  

  

Hur bred upplever du hela ljudbilden? 

   

             Brett                      Smal  

A □        □        □        □         □         □         □         □         □         □        □  

B □        □        □        □         □         □         □         □         □         □        □  

 

 

Känner du dig omsluten av ljudet?   

 

              Stor                    Liten 

        Omslutenhet               omslutenhet 

A □        □        □        □         □         □         □         □         □         □        □  

B □        □        □        □         □         □         □         □         □         □        □  

 

 

Upplever du återgivningen av rummet som trovärdig?   

  

            Naturlig       

         återgivning                     

A □        □        □        □         □         □         □         □         □         □        □  

B □        □        □        □         □         □         □         □         □         □        □  

 

 

Vilken av ljudexemplen föredrog du? 

 

A□               

B□    

Båda låter bra □ 
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3. T-test 
 

Position 1 P-värde 
P-värde 
< 0,05 

Upplever du återgivningen av rummet som naturlig? 0,044504 Signigfikant 

Hur upplever du avståndet till ensemblen? 0,485351 Ej signifikant 

Känner du dig omsluten av ljudet? 0,005507 Signifikant 

Hur bred upplever du ensemblen? 0,004242 Signifikant 

Hur svårt/enkelt upplever du det är att lokalisera de enskilda 
instrumenten? 0,046202 Signifikant 

hur bred upplever du ljudbilden? 0,016001 Signifikant 

 
 

Position 2 T-test 
P-värde 
< 0,05 

Upplever du återgivningen av rummet som naturlig? 0,082459 Ej signifikant 

Hur upplever du avståndet till ensemblen? 0,158919 Ej Signifikant 

Känner du dig omsluten av ljudet? 0,290137 Ej Signifikant 

Hur bred upplever du ensemblen? 1 Ej Signifikant 

Hur svårt/enkelt upplever du det är att lokalisera de enskilda instrumenten? 0,228879 Ej Signifikant 

hur bred upplever du ljudbilden? 0,193422 Ej Signifikant 

 
 

Position 3 T-test 
P-värde 
< 0,05 

Upplever du återgivningen av rummet som naturlig? 0,604357 Ej Signifikant 

Hur upplever du avståndet till ensemblen? 1 Ej Signifikant 

Känner du dig omsluten av ljudet? 0,309982 Ej Signifikant 

Hur bred upplever du ensemblen? 0,418567 Ej Signifikant 

Hur svårt/enkelt upplever du det är att lokalisera de enskilda 
instrumenten? 0,640719 Ej Signifikant 

hur bred upplever du ljudbilden? 0,106591 Ej Signifikant 

 

Position 4 T-test 
P-värde 
< 0,05 

Upplever du återgivningen av rummet som naturlig? 0,152661 Ej Signifikant 

Hur upplever du avståndet till ensemblen? 0,726314 Ej Signifikant 

Känner du dig omsluten av ljudet? 0,170783 Ej Signifikant 

Hur bred upplever du ensemblen? 0,012799 Signifikant 

Hur svårt/enkelt upplever du det är att lokalisera de enskilda 
instrumenten? 0,284819 Ej Signifikant 

hur bred upplever du ljudbilden? 0,004568 Signifikant 
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4. Bionomialfördelning 
 

Position A B Bionomialfördelning 

1 10 1 0,999511719 

2  6 5 0,72558594 

3  6 4 0,828125 

4  8 3 0,967285156 

 
 
 
 
 

5. Bilder från inspelningen 
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