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Abstract 
Denna undersökning söker ett svar på hur den relativt vana lyssnarens bedömning av 

ljudkvalitet påverkas av ett så kallat öppet test, där det som bedöms är känd för lyssnaren, 

jämfört med ett blindtest, där detta objekt är okänt. Frågan appliceras på 

kvalitetsbedömningen av digitala kodningstekniker, d.v.s. hur lyssnaren påverkas av att valet 

av kodningsteknik som avlyssnas är känd eller inte. För att ta reda på detta genomfördes ett 

lyssningstest med nio deltagare. Deltagarna fick betygssätta perceptuellt kodade ljudfiler mot 

en känd referens, både som ett blindtest samt i ett öppet test. Resultatet är mångtydigt och 

inga generella slutsatser för hur lyssnaren påverkas av ett öppet test jämfört med ett blindtest 

går att uppfatta. Resultatet visar dock att påverkan ett öppet test har på lyssnarens bedömning 

är högst individuell. Lyssningstest i form av blindtest bör därför användas för att uppnå 

pålitligast resultat.  



Förord 
Mycket tid och energi har lagts ner på att få denna uppsats färdigställd. Jag vill här ta tillfället 

i akt att tacka de personer som gjort denna uppsats möjlig att slutföra: 

Tack till alla deltagare i lyssningstestet. 

Stort tack till min handledare Sten Sundin för alla tips och råd under resans gång. 

Också ett stort tack till min seminariegrupp för respons och synpunkter på lyssningstestets 

och uppsatsens upplägg.  
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1 Inledning 
Påverkas du av andra faktorer än de hörbara vid bedömningen av ljudkvalitet? En fråga som 

kanske är svår att svara på. Vi vill gärna tro att vi inte påverkas av andra faktorer men 

stämmer detta? Hör du verkligen någon skillnad eller tror du bara att du hör skillnaden? 

Lyssningstester och utvärderingar av ljudsystem sker ständigt i både vetenskapligt syfte och 

som underlag för tester i till exempel ljud- och musiktidningar. En viktig faktor i dessa tester 

är huruvida lyssnaren vet vad den utvärderar eller inte. Vetenskapliga lyssningstester 

använder sig oftast av blindtest medan till exempel recensioner i populärtidsskrifter för det 

mesta genomför lyssningstest som inte är av blindtestform. 

Åsikter om huruvida blindtest är nödvändigt går isär. Vissa menar att de kan hålla sig 

objektiva även om de ser det föremål som de utvärderar medan andra förespråkar blindtest 

som den enda testmetoden som säkerställer objektivitet. 

En artikel publicerad i juli 2011 av The Business Insider1 handlade om musiktjänsten Spotifys 

premiumtjänst. Premiumtjänsten låter lyssnarna ta del av musiken i högre kvalité än de icke 

betalande användarna. Artikeln menade dock att endast en tredjedel av Spotifys 

musikbibliotek fanns tillgängligt i den högre kvalitén (320 kbps) medan resten bestod av filer 

i den lägre kvalitén (160 kbps). För många av användarna av premiumtjänsten var detta en 

besvikelse då de lyssnat till musik i tron om att de haft tillgång till den högre kvalitén. Detta 

fick mig att tänka på att många av lyssnarna antagligen inte hörde någon skillnad på de två 

kvalitéerna innan de fick reda på hur detta låg till. 

Ovanstående artikel var en av de influenser som fick mig att rikta fokus på forskningen kring 

huruvida lyssnarens bedömning av ljudkvalité verkligen skiljer sig mellan ett blindtest och ett 

test där lyssnaren är medveten om vad denne lyssnar på. Detta har tidigare testats i flera 

sammanhang, men aldrig tidigare för utvärdering av komprimerat ljud. Denna uppsats har 

som mål att undersöka detta.  

                                                
1 http://www.businessinsider.com/spotify-high-quality-streaming-2011-7 (2012-11-05) 



2 
 

1.1 Bakgrund 

Under denna rubrik ges till att börja med en förklaring på kvalitetsbegreppet i sig. 

Lyssningstester och hur lyssnarnas omdömen kan påverkas lyfts också fram. För att undvika 

felkällor samt göra lyssningstest så objektiva som möjligt finns etablerade standarder och 

rekommendationer vilka redovisas i mån av relevans till uppsatsen. Avslutningsvis ges en 

kort introduktion till digitala kodningstekniker och vad som skiljer de olika typerna åt. 

1.1.1 Ljudkvalité 

Ljudkvalité är en term de flesta av oss använder och något vi alla kan relatera till, men 

samtidigt något som inte alltid är lätt att sätta ord på. I sin avhandling Perceived Audio 

Evaluation: An Applicaiton To Sound Reproduction Over Headphones har Gaëtan Lorho tittat 

på tidigare forskares definitioner av kvalitetsbegreppet och formulerat en egen definition 

vilken känns relevant för denna uppsats, nämligen följande: 

”Quality is a measure of the distance between the character of an entity under study and the 

character of a target associated with this entity.”2 

Översatt till svenska blir detta ungefär: 

Kvalité är ett mått på skillnaden mellan egenskaperna hos den undersökta enheten och 

egenskaperna hos målet associerat med denna enhet. 

I fallet; utvärdering av kodningstekniker kan man säga att enheten är en komprimerad version 

av en referens, referensen är i detta fall målet. 

En term som ofta används är absolut ljudkvalité, kan även benämnas som basic sound quality 

på engelska.3 Denna term är tänkt att omfatta alla ljudmässiga beståndsdelar hos det som 

lyssnarna bedömer, det vill säga inte bara enskilda attribut. Attribut kan syfta på exempelvis 

klangfärg, stereokänsla, tydlighet och dynamiskt omfång hos testobjektet.4 I lyssningstest där 

                                                
2 Lorho, Gaëtan: Perceived Quality Evaluation: An Application To Sound Reproducion Over Headphones, 2010, 
s. 7. 
3 Ternhag, Gunnar & Wingstedt, Johnny (red.): På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt 
kunskapsområde, 2012, s. 202. 
4 Bech, Søren & Zacharov, Nick: Perceptual Audio Evaluation. Theory, Method and Application, 2006, s. 4-5; 
ITU-R Recommendation BS.1284-1 - General methods for the subjective assessment of sound quality, 2003. 
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ett testobjekt bedöms mot en känd referens definieras absolut ljudkvalité som allt som 

ljudmässigt skiljer testobjektet från referensen.5 

1.1.2 Lyssningstest 

Det enda sättet vi vet idag för att utvärdera ljudkvalité är experiment i form av lyssningstester. 

Vi kan med hjälp av mätinstrument få information om faktorer som ljudnivå och 

frekvensomfång (objektiv mätmetod), men detta säger bara lite om hur det verkligen låter och 

med vilken kvalité det återges. Därför måste vi genomföra lyssningstester (subjektiv 

mätmetod) för att skaffa oss en uppfattning kring detta. 

Målet med lyssningstester kan vara flera. Att utvärdera olika enheter, jämföra olika tekniker 

med varandra eller se ifall lyssnaren kan urskilja t.ex. olika kodeks6 från varandra eller inte. 

Ett lyssningstest är som Jan Berg7 formulerar det ”ett sätt att systematiskt undersöka 

egenskaper hos ljud med hjälp av människor som lyssnar på dem”. I och med att lyssningstest 

genomförs av människor kommer felkällor alltid att vara närvarande. Medvetet och omedvetet 

kan vi påverkas av olika faktorer som i slutändan kan göra intryck på våra omdömen. 

I och med att vår uppfattning av ljud kan påverkas av visuella faktorer som att det vi lyssnar 

på är synligt genomförs lyssningstester (i vetenskaplig form) ofta som blindtest. Andra så 

kallade öppna test8, där lyssnaren kan ha tillgång till information gällande märke, prisklass 

samt ser själva produkten de bedömer, är dock vanliga i populärtidskrifter. Detta leder till att 

dessa öppna tester ofta representerar så mycket annat än den hörbara skillnaden. Beroende på 

vad lyssnaren har för tidigare erfarenhet eller vilka förutfattade meningar denne har om en 

produkt eller en tillverkare skulle detta kunna återspeglas i resultaten.9 

Andra faktorer som kan påverka lyssnaren är till exempel lyssningsnivå och störande ljud från 

andra håll i lyssningsrummet. Att lyssnare ser andra testpersoners bedömningar kan också 

                                                
5 ITU-R Recommendation BS.1116 - Methods For The Subjective Assessment Of Small Impairments In Audio 
Systems Including Multichannel Sound Systems, 1997. 
6 Ordet kodek är en svensk översättning från engelskans codec. Codec är en sammansatt term för orden coder 
och decoder, d.v.s. kodare och avkodare som tillsammans utgör en kodek. 
7 Ternhag, Gunnar & Wingstedt, Johnny (red.): På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt 
kunskapsområde, 2012, s. 197. 
8 Öppet test är en svensköversättning av engelska termen sighted test. I ett test av denna typ ser lyssnaren det 
den utvärderar/bedömer. 
9 Ternhag, Gunnar & Wingstedt, Johnny (red.): På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt 
kunskapsområde, 2012, s. 197-198. 
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påverka deras eget omdöme. Huruvida lyssnarna är informerade om undersökningens exakta 

syfte kan också det eventuellt påverka bedömningen.10 

1.1.3 Standarder och rekommendationer 

För att genomföra lyssningstest på så korrekt sätt som möjligt, i högsta grad undvika felkällor 

samt undvika att påverka deltagarna har flera standarder och rekommendationer utfärdats. 

Målet är att få de subjektiva lyssningstesterna så objektiva som möjligt. Nedan ges exempel 

på de vanligast förekommande standarderna och rekommendationerna relevanta för denna 

uppsats. ITU (International Telecommunications Union) har bl.a. presenterat följande 

rekommendationer: 

ITU-R BS.1116-1 ”Methods for the subjective assessment of small impairments in audio 

systems including multichannel sound systems” 11 

Denna rekommendation riktar sig till dem som genomför lyssningstest där små försämringar i 

ljudkvalité utvärderas, t.ex. komprimerade versioner mot ett original. Används denna 

rekommendation i experiment där stora skillnader finns i testmaterialet kan dock resultaten bli 

felaktiga. Denna rekommendation är också grunden till flera andra påbyggande 

rekommendationer som den nedan. 

ITU-R BS.1284-1 ”General methods for the subjective assessment of sound quality”12 

Denna rekommendation innehåller en kort guide till generella krav för genomförandet av 

lyssningstester. Här ges också en överblick över testets utformning, val av lyssnare, statistisk 

analys samt rapportering/rapportskrivning. Ofta refereras till uppgifter i ITU-R 

Recommendation BS.1116-1. 

EBU (European Broadcasting Union) har publicerat följande rekommendation: 

EBU 3276 ”Listening conditions for the assessment of sound programme material: 

monophonic and two–channel stereophonic”13 

                                                
10 Ternhag, Gunnar & Wingstedt, Johnny (red.): På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt 
kunskapsområde, 2012, s. 200. 
11 ITU-R Recommendation BS.1116 - Methods For The Subjective Assessment Of Small Impairments In Audio 
Systems Including Multichannel Sound Systems, 1997. 
12 ITU-R Recommendation BS.1284-1 - General methods for the subjective assessment of sound quality, 2003. 
13 EBU 3276. Technical document Tech 3276 – Listening conditions for the assessment of sound programme 
material: monophonic and two-channel stereophonic, 1998. 
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Denna rekommendation innehåller information gällande de tekniska aspekterna av 

lyssningstester. Mycket av fokus läggs på lyssningsrummets akustiska specifikationer samt de 

krav som ställs på utrustningen, speciellt högtalarna. Rekommendationer för lyssningstest 

utförda med hörlurar ges också. 

1.1.4 Digitala kodningstekniker 

När man pratar om digitala kodningstekniker utgår man vanligtvis från PCM-kodat ljud, 

ljudfilerna på en CD-skiva är i detta format. Vid överföring till dator är de vanligaste 

formaten WAV och AIFF. 

För att spara datautrymme samt göra digitala ljudfiler mer praktiskt hanterbara än exempelvis 

WAV-filer har flera kodningstekniker tagits fram för att minska filstorleken. Dessa 

kodningstekniker kan delas in i två kategorier; förlustfri kodning (eng. lossless coding) och 

perceptuell kodning (eng. perceptual coding). Skillnaden mellan dessa två typer är att den 

förlustfria kodningen exakt kan återskapa originalfilen bit för bit, medan den perceptuella 

kodningen bara återskapar en approximering av originalet.14 Perceptuella kodeks återskapar 

istället originalet med en lägre bithastighet15 och blir därför betydligt mindre i filstorlek. 

Tekniken utnyttjar människans svårighet att höra den ökade distorsionen skapad av 

komprimeringen. Exempel på perceptuella kodeks är MP3 (MPEG Layer-3), AAC (Advanced 

Audio Coding) och Ogg Vorbis, samtidigt som FLAC (Free Lossless Audio Codec) och 

ALAC (Apple Lossless Audio Codec) är exempel på förlustfria kodeks.16  

                                                
14 Bech, Søren & Zacharov, Nick: Perceptual Audio Evaluation. Theory, Method and Application, 2006, s. 40. 
15 Bithastighet (eng. bitrate) är ett mått på antalet bitar som färdas och avläses i en dataström per tidsenhet. 
Oftast skrivet i kbps, det vill säga tusental bitar per sekund. 
16 Watkinson, John: The Art of Digital Audio, 2001, 278-279. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att beskriva ett öppet tests påverkan på lyssnarens bedömning av 

ljudkvalitet, jämfört med ett blindtest. Speciellt när det gäller bedömning av digitalt ljud och 

utvärdering av digitala kodningstekniker. 

Uppsatsen syftar också till att belysa eventuella resultatskillnader beroende på 

programmaterialets karaktär. 

De frågeställningarna uppsatsen söker ett svar på är följande: 

1) Hur påverkas den relativt vana lyssnarens bedömning av ljudkvalitet för olika 

kodningstekniker av ett öppet test jämfört med ett blindtest? 

2) Hur inverkar programmaterialets karaktär på denna lyssnarpåverkan? 

1.3 Avgränsning 
Flera avgränsningar har gjorts för att rymmas inom tid- och resursramen för genomförandet 

av denna uppsats. Antalet kodeks som ingår i lyssningstestet begränsades till två samt i fyra 

olika bithastigheter. 

Angående den andra frågeställningen så begränsades antalet genrer i programmaterialet till 

två, nämligen rock och klassiskt. Detta gjordes för att kunna genomföra lyssningstestet (se 

vidare 3 Metod) inom rimlig tid för deltagarna. 

Lyssningstest genomfördes enbart med relativt vana lyssnare (i detta fall lyssnare med 

ljudteknisk bakgrund). Detta gjordes för att resultatet skulle ha större potential att visa 

eventuell påverkan på lyssnarna. En lyssnare som inte är inläst på ämnet har förmodligen 

svårt att påverkas. Lyssnare som känner till vad som skiljer olika kodeks och bithastigheter åt 

kanske snarare förväntar sig höra skillnader och försämringar, detta just för att de vet om de 

tekniska skillnaderna. 

Antalet lyssnare var nio stycken. Anledningen till detta var svårigheten att få tag på 

försökspersoner villiga att genomföra testet. Detta var alltså ingen avsiktlig avgränsning utan 

snarare en brist i testet. 

Att enbart låta deltagarna utföra lyssningstestet med hörlurslyssning, närmare bestämt sina 

egna hörlurar gjordes för att deltagarna skulle känna sig så vana med lyssningen som möjligt.  
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2 Tidigare forskning 
Efter digitalteknikens intåg i musikproduktionsområdet har noggrann forskning utförts på 

digitala ljudkodeks där de jämförts och värderats med subjektiva lyssningstester. Stor del av 

denna forskning har publicerats via AES17. Forskning för hur vår perceptuella bedömning av 

ljudkodeks påverkas öppna test jämfört med blindtest, är desto svårare att finna. Det är därför 

jag inom detta område anser mig kunna bidra till forskningen med mina egna resultat. 

Hur öppna test påverkar vår bedömning har dock undersökts i andra ljud-sammanhang. Detta 

bl.a. av Floyd E. Toole och Sean E. Olive i rapporten Hearing is Believing vs. Believing is 

Hearing: Blind vs. Sighted Listening Tests, and Other Interesting Things18 från 1994. Här 

genomförs lyssningstest där man låter lyssnarna bedöma ljudkvalitén hos olika högtalare, 

både i form av blindtest och som öppna test. Deltagarna jobbade alla hos högtalartillverkaren 

Harman vilket gav dem en anledning att vilja ge det egna företagets högtalare högre betyg. 

Resultatet från lyssningstesterna där fyra olika högtalare jämförts visar tydligt hur det öppna 

testet påverkat lyssnarnas bedömningar. Från blindtestet var bedömningarna för högtalarna 

relativt jämna även om två av dem fick något högre betyg än de andra. Det öppna testet gav 

ett skiljande resultat. Här lyftes samma två högtalare fram som bättre. Dock värderades de 

mycket högre upp på skalan, den tredje fick ett lägre betyg och den fjärde fick i stort sett 

samma omdöme (se bilaga 1 för mer info). De två högtalarna som fick högst betyg var av 

märket Harman/Kardon. Den fjärde högtalaren som fick lägst betyg var av annat märke och 

från en mycket högre prisklass. Detta visar på hur lyssnarna påverkades av att de såg 

högtalarna. Resultaten visar också att denna visuellt påverkande faktor gör intryck på både 

erfarna som oerfarna lyssnare. Toole och Olive menar alltså att ett öppet test gör lyssnaren 

mindre vaksam på eventuella auditiva skillnader. En nackdel med dessa lyssningstest är att de 

använt sig av olika testdeltagare i blindtestet och det öppna testet. Dessutom deltog fler i 

blindtesterna, 25 stycken, medan endast 15 medverkade i de öppna testerna. Detta försvårar 

möjligheten att dra slutsatser kring en specifik grupp lyssnare då man inte kan se hur 

individuella lyssnare har ändrat sitt betyg de båda testtyperna emellan.  

                                                
17 AES (Audio Enginering Society) – Professionell förening/organisation för både professionella aktörer och 
studenter vilken lyfter fram/publicerar nya framsteg och ny forskning inom ljudteknologi. 
18 Toole, E. Floyd, Olive, E. Sean: ”Hearing is Believing vs. Believing is Hearing: Blind vs. Sighted Listening 
Tests, and Other Interesting Things” AES Journal. årgång 94. s. 1-21. 
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Liknande experiment har genomförts av R. Bentler tillsammans med andra som publicerats i 

amerikanska Ear and Hearing Journal19. Under lyssningstest fick här en grupp lyssnare 

utvärdera ljudkvalitén på två stycken hörapparater som var identiska. Man hade dock märkt 

upp den ena som en konventionell hörapparat och den andra som digital. Utav de 40 

deltagarna i testet föredrog 33 stycken den hörapparat som var märkt digital. Tre stycken 

föredrog hörapparaten märkt konventionell, medan endast fyra stycken inte kunde uppfatta 

någon auditiv skillnad. 

Både författarna till dessa experiment, liksom Toole och Olive, betonar vikten av att 

subjektiva lyssningstester utförs i form av blindtest för att minimera denna typ av visuell 

påverkan på lyssnaren. 

Terry Pennington lyfter i sin AES-publikation Perceptions of Audio Perception20 fram att vår 

uppfattning av ljud består av mer än bara hörseln. Förväntan, synintryck och tro är andra 

faktorer som har betydelse. Pennington tar upp hur enligt hans egen erfarenhet granskare av 

ljudutrustning (t.ex. recensioner i tidskrifter) ofta påverkas av vad som tidigare sagts om 

utrustningen samt vad de själva ser hos den fysiska enheten. Han menar att när dessa 

granskare vet vilken enhet de lyssnar på kan de urskilja vissa auditiva skillnader, vid blindtest 

har de dock svårt att urskilja dessa. Pennington avslutar med att säga att uppfattning är en 

modifiering av verkligheten, en modifikation som baseras på fördomar och influenser. 

Författaren har dock inte genomfört några egna experiment som stödjer dessa åsikter. Viktigt 

att poängtera är att det därför aldrig kan bli mer än bara åsikter. Dock känns publikationen 

relevant att ta upp i uppsatsens sammanhang. 

För att få en uppfattning kring hur olika ljudkodeks står sig emot varandra och framför allt hur 

genomförandet av dessa tester ser ut har jag tittat närmare på forskning som jämför diverse 

kodeks med hjälp av subjektiva lyssningstester. 

Oh L. Eunmi och Kim JungHoe har i en studie jämfört ljudkvalité på standard-ljudkodeks, 

Resultaten redovisas i forskningspublikationen Comparisons of de-facto and MPEG standard 

audio codecs in sound quality21. De har genomfört sina lyssningstester enligt ITU-R 

                                                
19 Bentler R. Niebuhr D. Johnson T. Flamme G: “Impact of Digital Labeling on Outcome Measures” Ear and 
Hearing Journal. årgång 03. s. 215–224. 
20 Pennington, Terry: ”Perceptions of Audio Perception” AES Journal. årgång 85. s. 1-12. 
21 Eunmi, L. Oh; JungHoe, Kim: ”Comparisons of de-facto and MPEG standard audio codecs in sound quality” 
AES Journal. årgång 02. s. 1-3. 
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Recommendation BS.111622 för att uppnå ett så objektivt resultat som möjligt. I testerna som 

utfördes med kodeks i bithastigheterna 64 och 96 kbps jämfördes de enskilt vid sidan av en 

icke komprimerad PCM-referens. Resultaten de tydligt lyfter fram gäller testerna där 96 kbps 

varit den använda bithastigheten. Där visar det sig att AAC tydligt överträffar MP3 vad gäller 

den genomsnittliga ljudkvalitén. 

Annan forskning som stärker Oh L. Eunmi och Kim JungHoes resultat är Subjective 

Evaluation of State-of-the-Art 2-channel Audio Codecs23 från 1998. Denna forskning, utförd 

av Gilbert A. Soulodre med flera, jämför också stereo-kodeks mot CD-referens. Även denna 

forskning lyfte fram AAC som bäst presterande kodek. Vid bithastigheten 128 kbps var ingen 

annan kodek på samma nivå. MP3 (MPEG Layer-3) och AC-3 var andra kodeks som också 

utvärderades i testerna. Alla testdeltagare hade antingen musikalisk eller ljudteknisk 

bakgrund. Lyssningstesterna genomfördes noggrant mot ITU-R Recommendation BS.111624. 

Lyssnarna själva välja mellan att lyssna i hörlurar eller via högtalare. Enligt denna 

rekommendation får dock inte både hörlurslyssning och högtalarlyssning vara tillgängligt i 

samma test. Därigenom motstrider lyssningstesterna den följda standarden på vissa punkter. 

Av den tidigare forskningen kan tydligt ses att flera studier tyder på att vi blir påverkade av 

att vi ser det vi utvärderar. Flera forskare förespråkar blindtester till följd av detta25. Som sagt 

har ingen enligt min vetskap jämfört resultat mellan ett blindtest och ett öppet test i 

utvärdering av ljudkodeks. Alla tester där ljudkodeks utvärderats som redovisats tidigare har 

varit av blindtestform. Dessa har också varit grundade på lyssningstest där ljudkodeks 

bedömts mot tydliga referenser.  

                                                
22 ITU-R Recommendation BS.1116 - Methods For The Subjective Assessment Of Small Impairments In Audio 
Systems Including Multichannel Sound Systems, 1997. 
23 Gilbert A. Soulodre, Theodore Grusec, Michel Lavoie, Louis Thibault: ”Subjective Evaluation of State-of-the-
Art 2-channel Audio Codecs” AES Journal. årgång 98. s. 1-24. 
24 ITU-R Recommendation BS.1116 - Methods For The Subjective Assessment Of Small Impairments In Audio 
Systems Including Multichannel Sound Systems, 1997. 
25 Toole, E. Floyd, Olive, E. Sean: ”Hearing is Believing vs. Believing is Hearing: Blind vs. Sighted Listening 
Tests, and Other Interesting Things” AES Journal. årgång 94. s. 16; Bentler R. Niebuhr D. Johnson T. Flamme 
G: “Impact of Digital Labeling on Outcome Measures” Ear and Hearing Journal. årgång 03. s. 215–224. 
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3 Metod 
Nedan beskrivs genomförandet av det lyssningstest som ligger till grund för resultatet. Här 

redovisas också testpersonerna som medverkade. För att få en bättre uppfattning kring 

detaljerna i testet ges en närmare förklaring till de tekniska aspekterna vilket även inkluderar 

testpersonernas lyssning samt etiska aspekter. Betygsskalan som användes hämtades från en 

av ITUs rekommendationer och redovisas tillsammans med den svenska översättning som 

gjordes för just detta test. Hur sammanställning och analys av källmaterialet genomförts 

beskrivs också. Avslutande för kapitlet är en metodkritik som även tar upp synpunkter och 

kritik från personerna som genomförde testet. 

3.1 Metodval 
För att besvara frågeställningarna genomfördes ett lyssningstest. I detta test fick deltagarna 

bedöma kvalitetsförsämringen av fyra perceptuellt kodade versioner jämfört med en CD-

referens för två musikstycken. För att undersöka hur deltagarna påverkas av ett så kallat öppet 

test (där deltagarna känner till vad de bedömer/jämför) jämfört med ett blindtest, bestod 

lyssningstestet av två delar. Bägge delarna utformades på samma sätt förutom att lyssnarna i 

den andra delen hade tillgång till information om kodektyp och bithastighet. 

3.2 Testprocedur 

Innan deltagarna genomförde testet fick de en kortare introduktion till testets upplägg och 

syfte. De fick dock ingen information om det öppna testet/blindtestet, eftersom detta 

eventuellt skulle påverkat deras bedömningar. Deltagarna fick endast veta att testet bestod av 

två delar, där de skulle jämföra kvaliteten hos olika kodade versioner mot en referens. De blev 

också instruerade att de inte fick gå tillbaka till del ett efter att de börjat med del två. 

Instruktion om lyssningstestets upplägg fanns också på svarsformulärets första sida. I testet 

bedömde deltagarna den upplevda kvalitetsförsämringen av kodningen där alla auditiva 

faktorer fick räknas in i bedömningen. 

Deltagarna blev informerade om vad de skulle lyssna till vid bedömningen som till exempel 

skillnad i; klarhet/upplösning, dynamik, efterklang samt icke-harmoniska högfrekventa ljud 

som till exempel cymbaler. 

Först genomfördes del ett (blindtestet) av lyssningstestet. De fyra kodade versionerna 

(namngivna som version ett till fyra) var där sorterade i olika ordning för de två ljudexemplen 

för att undvika systematiska fel, som att lyssnarna känner igenom kodeks på grund repeterad 
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uppspelningsordning. Detta påpekar Jan Berg26 brukar vara den vanligaste felkällan vid 

lyssningstester och menar därför att slumpvis uppspelningsordning är av högsta prioritet.  

Deltagarna fick på en femgradig skala bedöma kvalitetsförsämringen hos de kodade 

versionerna (se vidare 3.5 Betygsskala). Del två (öppna testet) genomfördes därefter på 

samma sätt, dock var uppspelningsordningen för de fyra kodade versionerna här likadan för 

de båda ljudexemplen eftersom deltagarna i förväg visste vilken kodek och bithastighet som 

använts vid kodningen. 

Lyssnarna fick under testets gång anteckna sina bedömningar i ett svarsformulär via internet, 

för fullständig version av svarsformuläret se bilaga 2. På sista sidan av svarsformuläret fick 

deltagarna svara på några allmänna frågor, där de även kunde lämna synpunkter på 

lyssningstestet (se vidare 3.7 Synpunkter från deltagare). 

Lyssningstestet genomfördes vid två tillfällen. Första genomförandet hade tre deltagare, 

medan det vid andra tillfället var sex stycken. 

3.3 Val av försökspersoner 

Inriktningen för denna undersökning har varit på lyssnare med ljudteknisk bakgrund. Delvis 

för att göra uppsatsarbetet mer hanterbart, men först och främst för att det är dessa lyssnare 

som med sin kunskap har möjlighet att ta fram de mest initierade resultaten. En ovan lyssnare 

som inte känner till skillnaden mellan de olika kodningsteknikerna påverkas antagligen inte 

av vetskapen om vilken kodningsteknik som denne avlyssnar. 

Totalt genomförde nio stycken personer lyssningstestet. Varav åtta män och en kvinna som 

alla studerade en ljud- och musikproduktionsutbildning på högskolenivå. Lyssnarna hade 

tidigare ljudteknisk bakgrund och har vana vid kritisk lyssning. Åldern på deltagarna 

varierade från 21 till 25 år. Av de nio deltagarna hade sju stycken god vana av att lyssna på 

musik i form av perceptuella kodeks, en lyssnade till största del på förlustfria kodeks medan 

en angav annat alternativ (förmodligen motsvarar detta LP-skivor). 

Ingen hänsyn togs till huruvida deltagarna var av manligt eller kvinnligt kön eftersom det i 

tidigare forskning påvisats att kön inte nämnvärt påverkar resultatet i lyssningstester. Särskilt 

inte när det gäller lyssnare av liknande bakgrund.27 

                                                
26 Ternhag, Gunnar & Wingstedt, Johnny (red.): På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt 
kunskapsområde, 2012, s. 208. 
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3.4 Etiska aspekter 

Innan lyssningstestet startade informerades deltagarna att de när som helst fick avbryta testet. 

Det fanns alltså inget tvång att slutföra hela testet när de påbörjat. Om något skulle inträffa en 

lyssnare under testet (direkt kopplat till testet eller via andra faktorer) kan de alltså lämna 

lyssningsrummet. 

För att undvika risken för oavsiktliga hörselskador hos lyssnarna ställdes den utgående 

ljudvolymen på deltagarnas datorer ner till strax över minimum innan testet startade. 

För att av etiska skäl undvika att avslöja lyssnarnas synpunkter är deltagarnas bedömningar 

anonyma. Detta blev deltagarna också informerade om på förhand. 

3.5 Lyssning och programmaterial (stimuli) 
Deltagarna genomförde lyssningstestet på varsin dator i samma rum. Lyssnarna blev 

placerade med ett avstånd på minst två meter från varandra. All lyssning genomfördes via 

hörlurar på grund av praktiska skäl. Alla deltagare blev instruerade att ta med sig egna 

hörlurar till testet för att känna sig så vana med sin lyssning som möjligt. Två av de nio 

deltagarna som inte hade egna hörlurar fick genomföra lyssningstestet med ett par 

Beyerdynamic DT 150. 

All lyssning sköttes av deltagarna själva i programvaran Pro Tools 9, där två olika projekt 

motsvarade lyssningstestets två huvuddelar. Deltagarna fick fritt ställa volymen för 

lyssningen till vad som passade dem bäst samt växla mellan de olika ljudspåren på eget 

bevåg. De perceptuellt kodade ljudfilerna låg på samma ljudstyrka som dess referenser. 

Programmaterialet bestod av utdrag ur två stycken musikverk namngivna som exempel 1 och 

exempel 2 under testet. Följande musikstycken användes: 

• Exempel 1: Dire Straits – Walk of Life (rock), längd ca 31 sekunder. 

• Exempel 2: Händel – The Arrival of the Queen of Sheba (klassiskt), längd ca 35 

sekunder. 

Dessa ljudexempel togs direkt ifrån CD-skivor i WAV format och kodades sedan med hjälp 

av perceptuella kodeks. Kodningen gjordes med hjälp av programvaran Audio-Converter. 

Båda dessa musikstycken kodades i fyra versioner, MP3 och AAC i 96 samt 128 kbps 

respektive. 
                                                                                                                                                   
27 Toole, E. Floyd, Olive, E. Sean: ”Hearing is Believing vs. Believing is Hearing: Blind vs. Sighted Listening 
Tests, and Other Interesting Things” AES Journal. årgång 94. s. 9. 
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Motiveringen till användningen av detta programmaterial som stimuli kommer från tidigare 

forskning28. Ofta används material från Dire Straits som ljudexempel för pop eller rock 

(kommer dock definieras som genren rock i denna uppsats), likasom det ofta förekommer ett 

klassiskt stycke. Klippen från de kompletta låtarna gjordes för att underlätta uppgiften för 

lyssnarna. Lyssningstest ska helst inte ta längre än cirka 20 minuter att genomföra för att hålla 

fokus uppe hos deltagarna29, på grund av detta användes endast två ljudexempel. 

3.6 Betygsskala 
Lyssnarna fick bedöma de kodade versionerna av ljudexemplen jämfört med en känd referens 

i WAV-format. För varje version fick de på en 5-gradig skala bedöma kvalitetsförsämringen 

enligt egen uppfattning. Betygsskalan som användes hämtades från ITU-R Recommendation 

BS.1284-130 och kan ses nedan i tabell 1 tillsammans med den svenska översättningen som 

tillämpades för just detta test. Denna betygsskala är utformad för bedömning av mindre 

försämringar i ljudkvalité, vid exempelvis perceptuell kodning. 

 

 Impairment Försämring/försvagning 

5 Imperceptible Ohörbar 

4 Perceptible, but not annoying Hörbar, men inte störande 

3 Slightly annoying Något störande 

2 Annoying Störande 

1 Very annoying Mycket störande 

Tabell 1: Tabell över den betygsskala som användes i lyssningstestet. 

  

                                                
28 Gilbert A. Soulodre, Theodore Grusec, Michel Lavoie, Louis Thibault: ”Subjective Evaluation of State-of-the-
Art 2-channel Audio Codecs” AES Journal. årgång 98; Eunmi, L. Oh; JungHoe, Kim: ”Comparisons of de-facto 
and MPEG standard audio codecs in sound quality” AES Journal. årgång 02.  
29 Bech, Søren & Zacharov, Nick: Perceptual Audio Evaluation. Theory, Method and Application, 2006, s. 301-
302. 
30 ITU-R Recommendation BS.1284-1 - General methods for the subjective assessment of sound quality, 2003. 
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3.8 Sammanställning och analys av källmaterial 
I och med ett lyssningstest ligger till grund för undersökningen består följaktligen 

källmaterialet av svarsformulären deltagarna fyllt i. All sammanställning och uträkning av 

data samt skapandet av tabeller och diagram gjordes i programvaran Microsoft Excell 2011. 

För fullständig resultatredovisning och analys, se vidare 4 Resultat och analys. 

Deltagarnas bedömningar sammanställdes i två stycken separata stapeldiagram, ett för 

ljudexemplet rock och ett för klassiskt. Här räknades de fyra perceptuellt kodade versionernas 

medelvärden ut både för blindtestet och det öppna testet. Varje medelvärde avrundades till två 

decimaler och representerade varsin stapel i diagrammet. Medelvärdena för blindtestet och det 

öppna testet parades ihop i diagrammen för att enkelt visa eventuella skillnader i betyg. För 

varje medelvärde räknades en standardavvikelse ut för att visa på hur lyssnarnas bedömningar 

avvikit från medelvärdena. Standardavvikelsen är en form av spridningsmått vilket hjälper till 

när man vill se hur två stycken närliggande medelvärden skiljer sig från varandra. 

För att ytterligare testa huruvida skillnaderna i medelvärdena mellan blindtesterna och de 

öppna testerna verkligen var skilda, vad man kallar statistiskt signifikanta genomfördes 

uträkningar med en analysmetod kallad t-test. T-test även kallat Students t-test är en metod för 

att undersöka huruvida en statistisk skillnad mellan två medelvärden är tillräckligt stor för att 

räknas som ett riktigt resultat. Enligt denna metod ska de två medelvärdena vara signifikant 

skilda på 95 % -nivån (t-testvärde = 0,05) för att skillnaden ska räknas som ett resultat. Man 

kan då med 95 % säkerhet säga att två medelvärden är skilda. Är t-testvärdet större räknas 

skillnaden som slumpmässig.31 De uträknade t-testvärdena redovisades i denna uppsats 

avrundade till två decimaler i två separata tabeller, en för varje ljudexempel. 

För att skaffa en uppfattning kring hur de enskilda deltagarna påverkats av det öppna testet i 

sin bedömning sammanställdes alla lyssnares bedömningar i en tabell per ljudexempel. I 

dessa tabeller kan också de perceptuellt kodade versionernas lägsta och högsta betyg utläsas. 

Slutligen jämfördes påverkan på lyssnarna av det öppna testet jämfört med blindtestet för de 

båda genrerna rock och klassiskt. Detta redovisades i ett stapeldiagram där varje stapel 

motsvarade skillnaden mellan medelvärdena för blindtestet och det öppna testet för varje 

kodad version. Staplarna parades ihop två och två så att denna skillnad kan jämföras mellan 

rock och klassiskt för varje version. Ett positivt värde på y-axeln motsvarar en skillnad i betyg 
                                                
31 Urdan, C. Timothy: Statistics In Plain English, 2005, s. 89; Ternhag, Gunnar & Wingstedt, Johnny (red.): På 
tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde, 2012, s. 206-209. 
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där en perceptuellt kodad version på fått högre betyg i blindtestet, medan ett negativt värde 

motsvarar en skillnad där det öppna testet resulterat i ett högre betyg. 

3.9 Metodkritik 
Att ta upp deltagarnas lyssningsutrustning i metodkritiken blir oundvikligt. Deltagarna hade 

olika hörlurar vilket medförde olika förutsättningar. Dock prioriterades att deltagarna skulle 

känna sig vana med lyssningen framför att de alla skulle ha samma lyssning. 

Valet av stimuli är en påverkande faktor för lyssnarnas bedömningar vilket gäller för alla 

tester av denna typ. För att kunna jämföra resultaten användes material som ansågs återspegla 

tidigare genomförd forskning på ett bra sätt. Programmaterial i flera genrer skulle dock vara 

att föredra. För denna uppsats omfattning fanns tyvärr inte tiden för att testa fler genrer än 

rock och klassiskt. Att genomföra samma test med bra högtalare istället för hörlurar hade 

också det varit en fördel. 

En annan eventuell felkälla är att lyssnarna rent teoretiskt kan ha brutit mot regeln att de inte 

fick gå tillbaka och lyssna på ljudexemplen eller ändra sina betyg i del ett av testet efter att de 

påbörjat del två. 

Även om lyssnarna satt placerade på relativt långt avstånd ifrån varandra kan man inte 

utesluta att försökspersoner skulle kunnat titta på andra deltagares datorskärmar, detta skulle 

potentiellt ha påverkat deras egna bedömningar. 

3.10 Synpunkter från deltagare 

En av deltagarna påpekade att programmaterial med mer högfrekventa ljud som till exempel 

cymbaler hade underlättat vid utvärderingen av de olika kodningarna. En annan lyssnare 

kände att det klassiska ljudexemplet kunde haft ett lite lugnare tempo, då det blev jobbigt att 

lyssna på i längden. 

En påminnelse saknades i början av del 2 om att lyssnaren ska byta Pro Tools-projekt ansåg 

en deltagare samtidigt som denne tyckte den muntliga genomgången inför lyssningstestet var 

tillräcklig. En annan framförde att ljudfilerna i Pro Tools-projekten kunde ha varit tydligare 

namngivna.  
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4 Resultat och analys 
Resultaten från de nio testdeltagarna redovisas nedan. Både i sammanställd form som 

diagram/tabeller men även i form av förklarande text som på ett mer utförligt sätt går igenom 

lyssnarnas omdömen. Betygen motsvarar värdet på ljudkvaliteten jämfört med 

okomprimerade referenser där högre betyg motsvarar bättre ljudkvalité. 

Kvalitetsförsämringen kan ses som skillnaden mellan det högsta betyget på skalan (5) och det 

givna betyget. T-tester32 genomfördes också för att undersöka resultatets statistiska 

signifikans. Slutligen genomförs en jämförelse mellan resultaten för de två genrerna; rock och 

klassiskt. Alla figurer (diagram/tabeller) i detta kapitel är skapade av Joel Airaksinen Ahlsén. 

4.1 Ljudexempel 1 - rock 
I figur 1 redovisas lyssnarnas bedömning av ljudexemplet rock från lyssningstestet. I 

diagrammet visas medelvärdet för de kodade versionerna sett över alla deltagarna. Både 

resultatet från blindtestet och det öppna testet finns med för att enkelt visa eventuella 

skillnader. Varje medelvärde finns också specificerat under staplarna i diagrammet där de 

avrundats till två decimaler. Standardavvikelsen, det vill säga hur deltagarnas bedömningar 

avviker från medelbetyget finns också definierade för varje stapel. 

Figur 1 – Sammanställda medelvärden för ljudexempel 1 – rock i lyssningstestet. 

Standardavvikelsen för bedömningen av varje kodad version redovisas också.  
                                                
32 T-test: även kallat Students t-test är en metod för att undersöka huruvida en statistisk skillnad mellan två 
medelvärden är tillräckligt stor för att räknas som ett resultat eller om slumpen lett fram till denna skillnad. 
Enligt denna metod ska de två medelvärdena vara signifikant skilda på 95 % -nivån (t-värde = 0,05) för att 
skillnaden ska räknas som ett resultat. Man kan då med 95 % säkerhet säga att de två medelvärdena är skilda. 

MP3	  96	  kbps	   MP3	  128	  kbps	   AAC	  96	  kbps	   AAC	  128	  kbps	  
Blindtest	   4,11	  	  	  	  	   4,44	  	  	  	  	   1,22	  	  	  	  	   3,89	  	  	  	  	  
Öppet	  test	   3,67	  	  	  	  	   3,89	  	  	  	  	   1,22	  	  	  	  	   3,89	  	  	  	  	  
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I figur 1 visas att de två kodade versioner som inte fick särskiljande resultat för blindtestet och 

det öppna testet var AAC vid 96 och 128 kbps. Dock kan man se att spridningen på 

betygssättningen var aningen större för blindtestet i båda fallen. 

För de andra två versionerna, närmare bestämt MP3 i 96 och 128 kbps skilde medelbetyget 

mellan blindtestet och öppna testet. MP3 i 96 kbps hade på 0,44 betygsgrader högre i 

blindtestet jämfört med öppna testet. Samma sak gällde för MP3 i 128 kbps där blindtestet 

gav denna version 0,55 betygsgrader högre. 

AAC kodat med bithastigheten 96 kbps var den kodade version som avvek mest från övriga 

med ett lågt betyg i närheten av 1 (mycket störande). De andra tre versionerna hade alla ett 

betyg kring 4 (hörbar, men inte störande) för bägge testerna. 

Värt att notera genom att se på standardavvikelsen för alla versionerna är att spridningen på 

betygen överlappar varandra för de båda testerna vilket försvårar att fastställa statistisk 

signifikans. För att testa huruvida dessa skillnader är korrekta genomfördes ett t-test, resultatet 

kan ses nedan i tabellen. 

 

Tabell 2 – T-testvärden för betygsskillnaden 

mellan blindtestet och det öppna testet för 

ljudexemplet rock. 

För att skillnaden mellan testerna ska räknas som resultat måste värdet vara 0,05 eller mindre. 

Av denna tabell kan ses att de två kodningarna som visade på skillnader i betyg inte hade 

tillräckligt låga t-testvärden. MP3 med bithastigheten 96 kbps var dock den version som låg 

närmast med 0,10.

Kodning T-test 
MP3 96 kbps 0,10 
MP3 128 kbps 0,21 
AAC 96 kbps 1,00 
AAC 128 kbps 1,00 
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Nedan i tabell 3 kan varje lyssnares individuellt satta betyg av ljudexemplet pop/rock åskådas 

tillsammans med lägsta och högsta betygen de olika kodningarna har fått i både blind- och det 

öppna testet. 

  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 Lägsta Högsta 

MP3 96 kbps (blindtest) 4 5 4 3 4 5 4 5 3 3 5 

MP3 96 kbps (öppet test) 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 

MP3 128 kbps (blindtest) 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 

MP3 128 kbps (öppet test) 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 

AAC 96 kbps (blindtest) 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

AAC 96 kbps (öppet test) 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

AAC 128 kbps (blindtest) 5 5 3 3 1 4 5 4 5 1 5 

AAC 128 kbps (öppet test) 5 5 3 2 3 4 5 4 4 2 5 
Tabell 3 – Tabell över lyssnarnas individuella omdömen av ljudexempel 1 – rock i både 

blindtestet och det öppna testet. 

Ur tabellen ovan ses att majoriteten av lyssnarna ändrade sitt omdöme med endast en grad 

(ex. vis från 5 till 4) i betygsskalan mellan blindtestet och det öppna testet. Undantag är dock 

lyssnare 5 som vid två tillfällen ändrade sitt betyg mellan de båda testtyperna med två 

betygsgrader. Även lyssnare 1 och 9 hade betygsskillnad på två grader vid utvärdering utav en 

av kodningarna. Lyssnare 3 och 4 är de som minst blivit påverkade av det öppna testet då 

deras omdömen för alla kodade versioner är identiska testerna emellan bortsett från 

utvärderingen av en version, de båda hade dock där endast hade en betygsgrad i skillnad. 

Den version som fick mest spridda svar var AAC i 128 kbps som fick betyg mellan 1-5 samt 

2-5, blindtestet och det öppna testet respektive. 

4.2 Ljudexempel 2 - klassiskt 

Nedan i figur 2 redovisas lyssnarnas bedömning av ljudexemplet - klassiskt från 

lyssningstestet på samma vis som för rock i figur 1. Det vill säga staplarna motsvarar 

medelvärdet avrundat till två decimaler. Även här finns standardavvikelsen angiven. 
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Figur 2 – Sammanställda medelvärden för ljudexempel 2 – klassiskt i lyssningstestet. 

Standardavvikelsen för bedömningen av varje kodad version redovisas också. 

I figur 2 kan även här skillnader i bedömningen mellan de två typerna av lyssningstester 

utläsas. För detta ljudexempel skiljde sig resultatet mellan blindtestet och det öppna testet för 

alla fyra kodade versionerna. Dock har inte skillnaderna samma trend som för ljudexemplet 

rock där alla versioner (som redovisade skillnad) visade på ett högre betyg i blindtestet. Här är 

det istället 50/50. MP3 i 96 kbps och AAC i 128 kbps visade sig få ett högre betyg i det öppna 

testet medan MP3 i 128 kbps och AAC i 96 kbps fick ett högre betyg under blindtestet. 

AAC i 96 kbps hade även denna gång det lägsta betyget både för blindtestet och det öppna 

testet. Denna kodade version av originalet var också den som gav den mest utmärkande 

skillnaden mellan de två testtyperna. En hel betygsgrad i skillnad där som tidigare nämnts 

blindtestet fick det högre betyget. Vid blindtestet låg betyget nära 3 vilket motsvarar något 

störande, öppna testet å andra sidan låg nära betyget 2 vilket motsvarar störande. 

För de andra tre kodade versionerna var skillnaderna mellan blindtestet och det öppna testet 

mindre än de för ljudexemplet rock. MP3 i 96 och 128 kbps hade båda 0,22 betygsgrader i 

skillnad, medan AAC i 128 kbps endast hade en betygsskillnad på 0,11 grader. 

Även ljudexemplet klassiskt visar via standardavvikelsen på att spridningen av betygen 

överlappar varandra de båda testtyperna emellan. Även här genomfördes ett t-test för att 

undersöka betygsskillnadernas statistiska signifikans. Nedan i tabell 4 kan detta åskådas. 

MP3	  96	  kbps	   MP3	  128	  kbps	   AAC	  96	  kbps	   AAC	  128	  kbps	  
Blindtest	   3,67	  	  	  	  	   4,33	  	  	  	  	   3,11	  	  	  	  	   4,56	  	  	  	  	  
Öppet	  test	   3,89	  	  	  	  	   4,11	  	  	  	  	   2,11	  	  	  	  	   4,67	  	  	  	  	  
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Tabell 4 – T-testvärden för betygsskillnaden 

mellan blindtestet och det öppna testet för 

ljudexemplet klassiskt. 

I tabell 4 kan ses att endast en av versionerna visade på en skillnad stor nog för att räknas som 

resultat, nämligen AAC i 96 kbps vilken fick 0,01 i t-testet. Denna version kan därför med 95 

% säkerhet konstateras få ett högre betyg på en betygsgrad i blindtestet jämfört med det öppna 

testet. De andra tre versionernas betygsskillnader kunde räknas som slumpmässiga. 

På samma vis som för ljudexemplet rock, kan de individuella bedömningarna för 

ljudexemplet klassiskt nedan i tabell 5 åskådas. Lägsta och högsta betygen de olika 

kodningarna har fått i både blind- och det öppna testet redovisas också. 

 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 Lägsta Högsta 

MP3 96 kbps (blindtest) 4 2 5 3 4 5 4 5 1 1 5 

MP3 96 kbps (öppet test) 4 4 5 4 2 5 3 4 4 2 5 

MP3 128 kbps (blindtest) 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 5 

MP3 128 kbps (öppet test) 5 4 5 4 2 5 5 4 3 2 5 

AAC 96 kbps (blindtest) 3 2 5 3 5 1 1 4 4 1 5 

AAC 96 kbps (öppet test) 2 1 4 2 2 1 1 3 3 1 4 

AAC 128 kbps (blindtest) 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 5 

AAC 128 kbps (öppet test) 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 5 
Tabell 5 - Tabell över lyssnarnas individuella omdömen av ljudexempel 2 – klassiskt både i 

blindtestet och det öppna testet. 

Genom avläsning ur ovanstående tabell kan ses hur majoriteten av lyssnarna även för 

ljudexemplet klassiskt endast hade en betygsgrad i skillnad mellan blindtesterna och öppna 

testerna. Värt att notera är att lyssnare 5 även här hade de största betygsskillnaderna 

testtyperna emellan, liksom för rock. 

Lyssnare 3 var även för ljudexemplet klassiskt tillsammans med lyssnare 1, 6 och 7 en av dem 

hade minst variation på sina bedömningar mellan blindtesterna och öppna testerna. Endast en 

betygsgrads skillnad mellan blindtestet och det öppna testet vid en av versionerna. 

Den kodning där betygsskillnad mellan blindtestet och öppna testet var minst för lyssnarna 

var AAC i 128 kbps. Sex av lyssnarna gav kodningen 5 på båda testerna. Två lyssnare gav 

den en betygsgrad lägre i det öppna testet. Den som avviker från de andra i bedömningen av 

denna version är lyssnare 9 som gav kodningen betyget 2 i blindtestet och sedan 5 i det öppna 

testet.  

Kodning T-test 
MP3 96 kbps 0,68 
MP3 128 kbps 0,45 
AAC 96 kbps 0,01 
AAC 128 kbps 0,78 
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4.3 Jämförelse mellan genrerna rock och klassiskt 

För att på ett tydligt sätt redovisa hur lyssnarna i testet gjort sina bedömningar blindtestet och 

det öppna testet respektive för genrerna rock och klassiskt har betygsskillnaderna mellan 

testtyperna sammanställts. I figur 3 visas jämförelsen. Positivt värde motsvarar en skillnad där 

blindtestet fått det högsta betyget. Följaktligen innebär ett negativt värde en betygsskillnad 

där det öppna testet fått det högsta betyget. Positiva och negativa värden har alltså ingen 

annan roll än att visa vilken testtyp som fått det högsta betyget. Skillnaderna är tagna från 

medelvärdena ur tidigare figur 1 och 2. 

    
Figur 3 – Diagram över hur lyssnarna har påverkats av det öppna testet jämfört med 

blindtestet, rock och klassiskt jämfört. 

Ovanstående diagram visar att lyssnarna har ändrat sina omdömen olika beroende på 

programmaterialet. Endast vid bedömningen av MP3 i 128 kbps gav lyssnarna samma testtyp 

högst betyg, för båda genrerna ansågs kodningen nämligen vara bättre i blindtestet. MP3 i 96 

kbps gav annan statistik. För rock fick kodningen högst betyg i blindtestet och för klassiskt 

gav det öppna testet högst betyg. 

För AAC i 96 och 128 kbps existerar ingen stapel för genren rock i och med att 

bedömningarna i de båda testtyperna var identiska. Klassiska exemplet ger dock AAC i 128 

kbps ett marginellt högre betyg (0,11 betygsgrader) för det öppna testet. 

Den störst utmärkande skillnaden mellan genrerna rock och klassiskt var AAC vid 96 kbps. 

Rock resulterade i identiska betyg mellan testerna, medan genren klassiskt gav kodningen en 

skillnad på en hel betygsgrad till fördel för blindtestet.  

MP3	  96	  kbps	   MP3	  128	  kbps	   AAC	  96	  kbps	   AAC	  128	  kbps	  
Pop/rock	   0,44	   0,55	   0	   0	  
Klassiskt	   -‐0,22	   0,22	   1	   -‐0,11	  

-‐0,4	  
-‐0,2	  
0	  

0,2	  
0,4	  
0,6	  
0,8	  
1	  

1,2	  

Be
ty
gs
gr
ad
er
	  i	  
sk
ill
na
d	  

Jämförelse	  rock/klassiskt	  



22 
 

5 Slutsatser 
Undersökningen låg till grund för att besvara följande frågor: 

1) Hur påverkas den relativt vana lyssnarens bedömning av ljudkvalitet för olika 

kodningstekniker av ett öppet test jämfört med ett blindtest? 

2) Hur inverkar programmaterialets karaktär på denna lyssnarpåverkan? 

 

Utifrån resultatet kan följande slutsatser dras:  

1. Påverkan ett öppet test har på lyssnarens bedömning av ljudkvalité är högst 

individuell. 

2. För att minska påverkande faktorer på lyssnaren bör lyssningstest genomföras i 

blindtestform. 

Testsvaren visade inte på tillräckligt stor statistisk signifikans i bedömningen av ljudkvalité, 

blindtestet och det öppna testet emellan för att göra det möjligt att dra generella slutsatser 

utifrån. Skillnaderna i medelvärde bör betraktas som slumpmässiga. I individuella 

bedömningar kan ses att vissa lyssnare ändrat sitt omdöme mer än andra de båda testtyperna 

emellan. Dessutom ger vissa lyssnare högre betyg antingen i blindtestet eller öppna testet 

medan andra gör samma bedömning för de båda testerna. På grund av detta bör också 

blindtest vara testmetoden att föredra för pålitligast resultat. 

3. Huruvida programmaterialet var av genrerna rock eller klassiskt går inte att sätta i ett 

tydligt samband med påverkan på lyssnarens bedömning. Dock kan följande 

iakttagelser för just dessa lyssnare presenteras: 

a. Lyssnaren tenderar att ge AAC i 96 kbps ett högre betyg i blindtest för 

programmaterial av klassisk karaktär. 

b. Lyssnarens bedömning av ljudkvalité påverkas inte av ett öppet test jämfört 

med ett blindtest vid utvärdering av AAC i 96 och 128 kbps för 

programmaterial av genren rock. 

 

Även om svaren på frågeställningarna inte var av den tydligaste karaktären har uppsatsens 

syfte uppnåtts. Hur den relativt vana lyssnarens bedömning av ljudkvalité hos digitala 

ljudkodeks skiljer sig mellan blindtest och öppna test har undersökts. Eventuella 

resultatskillnader för programmaterial av olika karaktär har även det testats i form av en 

jämförelse mellan genrerna rock och klassiskt.  
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6 Diskussion 
Här förs en diskussion kring metoden, d.v.s. lyssningstestet. Varför resultatet ser ut som det 

gör diskuteras också. Resultaten från detta lyssningstest jämförs avslutningsvis mot den 

tidigare forskningen för att belysa eventuella skillnader och likheter. 

6.1 Metod och resultat 

För att resultatet från detta lyssningstest skulle uppnå en högre validitet och reliabilitet skulle 

en korrekt testmetod enligt ITUs rekommendationer, till exempel ITU-R Recommendation 

BS.1284-133 följas. Lyssningstester som följer dessa rekommendationer fullt ut genomförs 

oftast av större företag/organisationer, som har tid och pengar för detta. Resurserna för detta 

fanns tyvärr inte tillgängliga inom ramen för denna undersökning. Testet har till viss del följt 

ITU-R Recommendation BS.1284-134, exempel på detta är betygsskalan. Att lyssnarna enbart 

får lyssna genom hörlurar eller högtalare är ett annat exempel på regel som följts enligt 

samma rekommendation. 

Nio deltagare var i minsta laget. Fler deltagare som medverkar ger högre trovärdighet åt 

testet. Enligt ITU-R Recommendation BS.1284-135 är minimum för ett lyssningstest 10 

expertlyssnare eller 20 ”vanliga” lyssnare. De lyssnare som deltog i mitt test hamnar 

någonstans mellan dessa två kategorier. Enligt Søren Bech och Nick Zacharov36 räcker det 

med fem till femton deltagare för att ge resultatet en tillräcklig tyngd. Detta gäller för tränade 

lyssnare vilket mina inte var. Lyssnarna hade dock ljudteknisk bakgrund samt vana att lyssna 

kritiskt. Av detta drar jag slutledningen att ett minimum på 15 testdeltagare varit önskvärt för 

mitt lyssningstest. 

I resultatet kan ses hur lyssnarna blev påverkade i det öppna testet. Påverkan på lyssnarna i 

det öppna testet var överlag liten jämfört med blindtestet och kunde i alla fall utom ett i ett t-

test räknas som slump. Varför påverkades inte lyssnarna mer av att de såg vilka de kodade 

versionerna var? Detta kan bero på flera orsaker. En av dem är helt enkelt att just de lyssnarna 

som genomförde testet var mycket bra på att förhålla sig objektiva. En annan är att lyssnarna 

var väl införstådda med hur digital kodning påverkar ljudkvalitén och att de inte hade några 

                                                
33 ITU-R Recommendation BS.1284-1 - General methods for the subjective assessment of sound quality, 2003. 
34 Id. 
35 Id. 
36 Bech, Søren & Zacharov, Nick: Perceptual Audio Evaluation. Theory, Method and Application, 2006, s. 112-
113. 
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förutfattade meningar. Detta kan hänga ihop med att de flesta av dem var vana att lyssna på 

perceptuellt kodade ljudfiler i vanliga fall. 

Genren klassiskt bedömdes överlag med högre betyg än genren rock. Detta kan bero på att det 

klassiska stycket inte innehöll lika mycket högfrekvent ljud (cymbaler o.s.v.) samt inte heller 

lika starka impulsljud. Ljud som blivit komprimerat kan lätt visa ljudmässiga skillnader på 

dessa plan. 

6.2 Jämförelse med tidigare forskning 

Jämfört med Tooles och Olives37 undersökning av blindtest och öppna test vid utvärderingen 

av olika högtalare gav inte denna undersökning lika tydliga resultat. Viktigt att påpeka är 

dock att lyssnarna i Tooles och Olives tester hade fler faktorer som potentiellt påverkande 

deras bedömning när de fick se högtalarna. Exempel på sådana faktorer är tillgång till 

information om prisklass/modell och att de kan misstänkas känna viss lojalitet mot 

högtalartillverkaren de var anställda hos. I Tooles och Olives tester jämfördes högtalarna 

inbördes mot varandra. Mitt lyssningstest var dock upplagt på annorlunda vis. Här jämfördes 

de perceptuellt kodade versionerna enskilt mot en referens, inte mot varandra. Hade lyssnarna 

fått utvärdera kvalitén på ljudfilerna mot varandra utan given referens hade påverkan på 

lyssnarna kanske varit annorlunda. 

Det experiment som R. Bentler38 tillsammans med flera genomförde på identiska hörapparater 

märkta som antingen konventionell eller digital visade att 33 av 40 föredrog den märkt digital. 

Även här var deras lyssningstest upplagt på ett helt annat sätt än mitt och blir därför svårt att 

jämföra resultatet mot. Hade jag haft ett lyssningstest där lyssnarna endast fick välja mellan 

två perceptuellt kodade filer, ange vilken de föredrog (både som blindtest och som öppet test) 

skulle eventuellt mitt resultat också visa på en tydligare påverkan på lyssnarna. 

Varför test utan tydlig referens visar på en tydligare påverkan på lyssnaren i ett öppet test kan 

diskuteras. Min uppfattning är att objektiviteten hos lyssnarens bedömning ökar när en känd 

referens närvarar under testet. Referensen sätter en standard för hur det ”ska” låta, denna 

uppfattning delar alla lyssnare. Finns ingen känd referens blir uppfattningen kring vad som 

låter ”bäst” inte lika tydlig sett över alla lyssnare. Alla lyssnare har förmodligen inte samma 

ljudideal vilket gör hela bedömningen mindre trovärdig. Viktigt att poängtera är att huruvida 
                                                
37 Toole, E. Floyd, Olive, E. Sean: ”Hearing is Believing vs. Believing is Hearing: Blind vs. Sighted Listening 
Tests, and Other Interesting Things” AES Journal. årgång 94. s. 1-21. 
38 Bentler R. Niebuhr D. Johnson T. Flamme G: “Impact of Digital Labeling on Outcome Measures” Ear and 
Hearing Journal. årgång 03. s. 215–224. 
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forskare väljer att använda kända referenser eller inte ofta beror på syftet med 

undersökningen. 

Liksom tidigare forskare delar jag uppfattningen att lyssningstest bör genomföras i form av 

blindtest. Mitt lyssningstest visade som tidigare nämnts inte på en lika tydlig påverkan på 

lyssnarna som tidigare forskningen, trots detta visar testet inte någon fördel med öppna test. 

Öppna test kan dock vara bra i forskning där målet är att undersöka påverkan på lyssnare, 

snarare än till bedömning av exempelvis ljudkodeks eller högtalare. 

Trots att fokus för undersökningen inte ligger i utvärderingen av ljudkodeks kan det ändå vara 

värt att ta uppföljande; tidigare forskning pekar på att AAC är en bättre presterande kodek 

framför MP3 i bithastigheter upp till 128 kbps. Mitt lyssningstest motstrider detta. Resultaten 

av mitt lyssningstest visar istället att MP3 låter bättre i dessa bithastigheter. Undantaget som 

styrker tidigare forskningen är AAC i 128 kbps som för ljudexempel 2 klassiskt fick ett 

marginellt högre betyg än MP3 vid samma bithastighet. 
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7 Förslag på fortsatt forskning 
De som kan vara intresserade av dessa resultat kan till exempel vara kvalitetsansvariga på 

musiktjänsten Spotify. I nuläget kan användarna av tjänsten inte se information angående 

bithastighet hos ljudfilerna. Spotify skulle via resultat från min undersökning eller liknande 

(helst genomförd med Ogg Vorbis i 160 och 320 kbps som tjänsten använder) kunna se ifall 

de vill att användarna ska ha tillgång till denna information, eller om ljudkvalitén uppfattas 

som sämre av om de delar med sig av detta. Exempelvis kanske liknande forskning visar på 

att användarna uppfattar den lägre bithastigheten (160 kbps) som sämre än den högre (320 

kbps), dock endast i det öppna testet. I blindtestet uppfattar de ingen skillnad. Detta ger 

kvalitetsansvariga på Spotify belägg för att fortsätta dölja information om bithastighet för 

användarna i och med att ljudkvalitén på deras tjänst kan uppfattas som bättre. 

För att tydligare visa på eventuella skillnader, vad gäller påverkan på lyssnaren, kan tester 

genomföras i flera genrer. Metal samt någon form av akustisk gitarrmusik hade varit 

intressant att se resultatet från. Enskilda instrument samt solosång a cappella är även det 

intressant programmaterial att testa. 

Intressant för framtida forskning skulle vara att en jämförelse mellan vana och ovana lyssnare 

liknande Toole och Olives lyssningstester. Kanske ännu mer intressant skulle vara en 

jämförelse mellan lyssnare med ljudteknisk/ljudproduktion som bakgrund och lyssnare från 

hifi-kretsar. Där skulle eventuella fördomar och inställningar till de kodade ljudfilerna kunna 

jämföras och identifieras mellan de två grupperna. 

För att undersöka hur korrekta produkttester i populärtidsskrifter är kan där blindtester och 

öppna tester jämföras. Här skulle en uppfattning kring hur mycket prisklass och tidigare 

bedömning av en produkt påverkar dessa recensenter. 

Vidare forskning kring vikten av att använda referenser i lyssningstest skulle vara intressant. 

Här skulle en jämförelse mellan test med och utan kända referenser kunna utföras.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Statistik från lyssningstester: ”Hearing is Believing vs. Believing is 

Hearing: Blind vs. Sighted Listening Tests, and Other Interesting Things” 

AES Journal, årgång 94.
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9.2 Bilaga 2 – Svarsformulär använt vid lyssningstest genomfört den 3e dec 

2012. 
Nedan redovisas sidorna ur svarsformuläret i den ordning de presenterades under testet: 
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