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Abstrakt
Den här uppsatsen undersöker de estetiska, sociala och tekniska konsekvenserna av att 
populärmusik – till följd av loudnesskriget – överprocesserats för att uppnå större 
upplevd ljudstyrka. Uppsatsen är en litteraturstudie som genom systematiserad 
granskning av forskningsläget belyser både effekten av loudnessnormalisering som 
såväl hyper-kompression på det populärmusikaliska musikklimatet. Enligt resultatet har 
hyper-kompression gett upphov till både problematik i form av hälsorisker och minskad 
känslomässig inverkan hos musikkonsumenter, men också förbättrat lyssnarupplevelsen 
i stort miljöbuller. Loudnessnormaliseringen verkar ha främjat dynamisk musik, men 
mycket tyder på den hyper-komprimerade ljudbilden kommer att leva kvar av estetiska 
skäl. 
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loudness, loudnessnormalisering, dynamic range compression, hyper-kompression, 
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1  Inledning

Kampen om relativ ljudstyrka, även kallat loudnesskriget, har sedan 1980-talet gjort att 

den upplevda ljudvolymen hos populärmusik ökat i takt med den tekniska utvecklingen. 

Digital teknologi och spridningen av CD-skivan gjorde att mastringstekniker, på 

skivbolagens order, i allt större utsträckning överanvände ”dynamic range 

compression”(DRC) och limitering i samband med mastringen av kommersiell musik 

för att uppnå konkurrenskraftiga resultat i form av starkare upplevd ljudstyrka i relation 

till andra låtar (Milner 2009, s. 268). Tendensen att processa musik på det här sättet 

föddes av kommersiella och kapitalistiska skäl, men innehåller även en estetisk 

dimension (Granville-Fall 2015, s. 14). Oavsett om den typ av överprocessering varit av 

estetiska eller kommersiella skäl, så kvarstår det faktum att det medfört en hel del 

problematik. Många hävdar att denna trend på många sätt är skadlig för lyssnares hörsel 

(Vickers 2010, s.13), att den gör musiken livlös och förvanskar dess inneboende 

ljudkvalitet (Ronan, Sazdov & Ward 2014, s. 2-3). Trots detta fortgår loudnesskriget än 

idag.

Det engelska begreppet ”loudness” har kommit att bli en centralt term inom 

musikproduktion, där strävan efter ljudstarka mixar och mastringar i allt större 

utsträckning format vårt sätt att både skriva låtar och producera musik. Loudness 

baseras på vår subjektiva uppfattning av ljudstyrka och är därför svår att mäta. 

Innebörden av loudness är mer komplex än vad det vid första anblick kan verka och det 

råder därav vissa missförstånd kring de praktiker och metoder kopplade till begreppet 

(Granville-Fall, 2015, s. 4). Min intention med denna uppsats är därför att sprida ljus 

över begreppet loudness, för att ge en tydligare bild av hur det påverkat vår tids musik 

och dess konsumenter. Vilka fördelar och nackdelar finns kopplade till användningen av 

hyper-kompression och hur medvetna är dagens utövare om dess konsekvenser?

1.1  Syfte

I följande del kommer uppsatsens syfte samt tillhörande frågeställning att presenteras 

som sedan prövas i uppsatsen. 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att klargöra innebörden av begreppet loudness samt 

att undersöka hur loudnesskriget påverkar de konstnärliga och tekniska aspekterna av 
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musikproduktion. För att belysa de delar av ämnet som är mest relevanta för dagens och 

framtidens musikskapare har jag valt två stycken huvudfrågor att att fokusera på:

• Vilka är konsekvenserna av att musik överprocesseras till följd av 

loudnesskriget? 

• Hur påverkas loudnesskriget av streamingplattformarnas 

loudnessnormaliesering?

1.2  Metod och material

Den digitala teknikens spridning under 1980-talet bidrog till en dramatisk förändring i 

hur musik processerades. Tävlingen om relativ ljudstyrka inom den kommersiella 

populärmusiken har pågått sedan dess och pågår fortfarande, trots 

loudnessnormaliseringens uppkomst. Min studie är avgränsad till hur vår musikflora 

och olika studiopraktiker har påverkats av den typ av processering som förknippas med 

loudnesskriget, samt vilket inflytande loudnessnormalisering har haft på denna 

utveckling. 

Studien utgår från kvalitativ textanalys (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wägnerud 2017, s. 211-213), där systematiserande undersökningar av vetenskapliga 

artiklar och tidskrifter, om såväl hyper-kompression som loudnesskrigets historia, som 

syftar till att belysa vårt förhållningssätt och den problematik som råder kring hyper-

komprimerad populärmusik idag. Konkret innebär metoden att de väsentliga aspekterna 

av materialet lyfts fram och förklaras genom att ett antal preciserade frågor ställs till 

innehållet. Frågorna som formuleras och ställs är av yttersta vikt eftersom de blir det 

ledande elementet för metoden, och de formuleras kring centrala teoretiska begrepp för 

att säkerställa studiens validitet. Loudness är det mest centrala begreppet i den här 

undersökningen, och återkommer i flera olika former. 

Jag kommer även att vända mig till journalistiska artiklar och texter för att analysera 

och studera hur yrkesverksamma utövares relation till loudness tar sig uttryck i dessa 

medier. Det finns exempelvis ett stort utbud av intervjuer och artiklar av framstående 

utövare inom området musikproduktion som tar upp loudness ur ett mindre 

vetenskapligt perspektiv, men som belyser problematiken med loudnesskriget och hur 

det påverkar dagens musikflora. Även vissa av dessa kommer att analyseras i denna 

uppsats.
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2  Bakgrund och tidigare forskning

2.1  Loudnesskriget

I över hundra år har en ständig kamp mellan ljudkvalitet, teknologi och sound 

utkämpats. De tidiga ljudmediernas teknologiska brister gjorde att brus och oönskade 

artefakter var oundvikliga i inspelningar. Ljudstarka inspelningar ökade signal till 

brusförhållandet och maskerade inte bara dessa missljud utan även miljöbuller (Ronan, 

Sazdov & Ward, 2014. s. 4). En kapprustning om vem som kunde reproducera starkast 

ljudnivåer uppkom redan på fonografen och grammofonbolagens tid (Granville-Fall, 

2015, s. 3, 9). Ett helt sekel senare, på 1960-talet, har teknologin kommit ikapp och 

brusproblematiken näst intill eliminerats. En ny anledning till ljudstarka inspelningar 

föddes dock när de stora skivbolagen insåg att de ljudstarkaste låtarna i jukeboxar och 

radio också var de som fick störst uppmärksamhet (Sredhaar 2017; Vickers 2010, s. 3).

Spridningen av den digitala inspelnings- och uppspelningsteknologin på 1980-talet 

gjorde att både möjligheten och jakten på relativ ljudstyrka hastigt växte. Ljudstyrkan 

från olika artister blev nu lättare att jämföra, när hi-fi-ljudsystem introducerades med 

möjlighet att snabbt byta mellan olika CD-skivor (Granville-Fall 2015, s. 10). 

Användningen av DRC, limitering och multibands-kompression blev allt mer vanligt 

förekommande i mastringsstadiet av skivproduktioner för att minska signalens 

dynamiska omfång och öka signalens upplevda ljudvolym i relation till andra skivor 

(Deruty & Tardieu 2014, s. 54). Loudnesskriget, eller kriget om relativ ljudstyrka hade 

fötts.

Idag är strömningstjänsterna starkt etablerades på musikmarknaden och vårt sätt att 

lyssna på musik har revolutionerats. En majoritet av vårt musiklyssning sker idag 

genom strömningstjänster som Spotify, Apple Music och Tidal, där samtliga av 

tjänsterna använder sig av så kallad loudness-normalisering. Alla låtar justeras 

automatiskt för att upplevas lika volymstarka, oavsett hur processad mastringen är 

(Granville-Fall 2015, s. 24). Trots att ny teknik gjort att det inte längre finns något brus 

att maskera och inte heller något kommersiellt vinst med att hyper-komprimera musik, 

så fortgår ändå kriget.
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2.2  Tidigare forskning

Jag kommer nedan att presentera den litteratur som haft störst inflytande på mitt arbete 

med uppsatsen och som lagt grunden för min förståelse för ämnet. 

I avhandlingen The Mastering Loudness War: Can The Effects of Hyper-Compression 

and Increasing Loudness In Commercially Released and Broadcast Music Be Reduced?

(2015) undersöker Nicholas Granville-Fall 32 mastringsteknikers förhållningssätt till 

loudness för att se om det går att hitta tecken på att tendensen till hyper-kompression 

kan minska. Han redogör för loudnesskrigets historia och olika orsaker till krigets 

uppkomst.  

I en studie av Earl Vickers benämnd The Loudness War: Background,

Speculation and Recommendations (2010) talar han om konsekvenserna av att allt mer 

aggressiv dynamic range compression används till följd av loudnesskriget och om 

effekten den har på musik. Vickers presenterar även fakta om hur ljudstyrka påverkar 

oss människor och kommer med rekommendationer för hur vi kan lösa de problem som 

uppstått till följd loudnesskriget. 

Ronan, Sazdov och Ward fokuserar i sin artikel Loudness Normalisation: Paradigm 

Shift or Placebo for the Use of Hyper-Compression in Pop Music? (2014) på olika 

konsekvenser av loudnessnormaliseringen. En av frågorna som ställs är om 

normaliseringen kan främja musikkonsumenternas intresse för ljudkvalité. De diskuterar 

även om loudnesskrigets relevans minskar i takt med att normaliseringsalgoritmerna blir 

allt vanligare och bättre.

Den sista studien som jag vill presentera är About Dynamic Processing in Mainstream 

Music (2014) genomförd av Emmanuel Deruty och Damien Tardieu. De har studerat 

förändringen av ljudnivån och dynamiskt omfång hos musik från 1967 till och med 

2011 genom att titta på hur musiken påverkas av kompression och limitering. Här finns 

intressanta paralleller mellan de utvecklingen av de praktiker som förekommer i en 

studiomiljö och mängden dynamisk processering som använts. 

4



3  Analys

3.1  Loudness

Loudness kan som tidigare nämnts definieras som vår subjektiva upplevelse av 

ljudstyrka. Det finns ett antal faktorer som påverkar hur vi upplever ljudstyrka som inte 

är direkt kopplade till energinivån, även kallat Sound Pressure Level (SPL), i en 

ljudsignal. Signalens intensitet, frekvensomfång, frekvens, varaktighet och även vilka 

andra ljud som är närvarande är några av dessa och en mätning som tar hänsyn till 

samtliga faktorer är svår att genomföra (Granville-Fall, 2015, s. 4). Mekaniken hos vår 

hörsel och det sätt som vår hjärna uppfattar ljudstyrka stämmer mer överens med den 

genomsnittliga energinivån, kallad root mean square (RMS), än med ljudsignalens 

toppvärde (peak level)(ibid, s. 4). Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är crest factor 

(Deruty 2011, s. 149-150). Den beskriver skillnaden mellan peak nivån och RMS-värdet 

och en liten crest factor brukar oftast innebära en större upplevt ljudstyrka. Limitering 

och DRC används främst för att minska det dynamiska omfånget hos en ljudkälla, 

genom att reducera signalens peaknivå. Detta minskar i regel ljudsignalens crest factor 

samt ökar signalens RMS-värde och därav ljudets upplevda ljudstyrka. 

För att förstå hur vår uppfattning av ljudstyrka varierar beroende frekvens upprättade 

Harvey Fletcher och W. A. Munson år 1933 ett experiment där man spelade en ren 

sinuston som referens vid 1000Hz följt av en sinuston vid en annan frekvens och 

justerade den tonens SPL så att den upplevda ljudstyrkan var densamma som den hos 

referenstonen. Man upprepade detta för frekvenser över hela det hörbara 

frekvensspektrumet och med varierande ljudstyrka hos referenstonen (Fletcher & 

Munson 1933). Det man fann var ett antal grafer, så kallade the equal-loudness 

contours, som visar vilka frekvensområden våra öron är mest känslig för. Experimentet 

har senare upprepats och förfinats av bland annat Robinson och Dadson och deras 

resultat har år 2003 kommit att bli en internationell standard (ISO 226)(Everest & 

Pohlmann 2009, s. 46). Figur 1 visar örats genomsnittliga frekvenssvar. 

Man kan tydligt se att vår upplevelse av ljudstyrka inte direkt korrelerar med  

volymamplitud och signalstyrka. Låga och höga frekvenser uppfattas svagare vid 

samma signalstyrka och vi är allra mest känsliga för frekvenser mellan 3 och 6 kHz. För 

att få musik att uppfattas starkare kan den del av signalen som örat är minst känslig för 
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höjas i volym. Detta får våra hjärnor att uppfatta musiken som starkare (Granville-Fall 

2015, s. 4).

Fig. 1 Equal loudness curves (efter D.W. Robinson och R.S. Dadson, 1956)

(Bild hämtad från: https://www.researchgate.net/publication/228

682  953  _A_Brief_History  _of_Auditory  _Models)

Vi kan med hjälp av the equal loudness curves i figur 1 se att frekvenskurvorna blir mer 

linjära ju högre uppspelningsvolymen är. Genom att öka volymen vid uppspelning av en 

ljudsignal gör att vi lättare kan uppfatta detaljer i det höga och låga frekvensregistret. 

Det här gör i sin tur att om två likadana ljudinspelningar spelas upp efter varandra, där 

den ena spelas upp på högre volym, så kommer den starkare av de två att uppfattas som 

bättre (Vickers 2010, s. 4). Det här är anledningen till den vedertagna uppfattningen att 

”louder sounds better” fått fäste i musikindustrin. 

Blesser diskuterar i sin artikel The Seductive (Yet Destructive) Appeal of Loud Music, 

funktionen av ljudstark musik. Titeln talar för artikelns innehåll och Blesser visar på att 

ljudstark musik oftast förändrar lyssnares beteende och humör på ett lustbetonat sätt, 

men att den, som med all lust, kommer med viss risk. Ljudstark musik kan förbättra 

gruppsammanhållning, stimulera våra hjärnors produktion av endorfiner och ge oss 

känslor av eufori, men en överdriven exponering kan permanent skada vår hörsel, 

stressa vårt immunsystem och göra oss psykologiskt desorienterade. Ljudstark musik är 

stimulerande likt koffein, socker, alkohol och sex. De kan alla njutas av i måttliga 
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mängder men kan få negativa konsekvenser om det överanvänds eller missbrukas 

(Blesser 2007).

Vi kan varken stänga av eller välja när vi ska höra och vår hjärna är ständigt uppkopplad 

mot vår hörsel. Vi är därför styrda av de ljud som finns omkring oss. Enligt både Blesser 

och Granville-Fall har starka ljud under vår evolution kopplats samman med stor fysisk 

ansträngning eller kraftfulla naturfenomen, vilket för vår överlevnad automatiskt tagit 

vår uppmärksamhet (ibid, s. 3). Ljudstyrka har i vår tid inte lika stor betydelse för vår 

överlevnad som förr, men dessa system lever fortfarande kvar och kan aktiveras av 

exempelvis ljudstark musik, men då i form av upphetsning snarare än skräck (Granville-

Fall 2015, s. 5). Annonsörer i radio och TV känner väl till dessa och exploaterar 

ljudlandskapet runt om oss med ljudstarka reklammeddelanden för att stjäla vår 

uppmärksamhet och sälja sina produkter. 

From an evolutionary perspective, we still respond to loudness as if it represented a big 

event that was relevant to our survival. Loudness gets our attention. (Blesser 2007, s. 3)

Loudness har, enligt Granville-Fall kommit att bli ett kommersiellt verktyg för att 

dominera vår begränsade uppmärksamhet och det ljudutrymme som finns omkring oss 

(Granville-Fall 2015, s. 5).

3.2  Vapen i loudnesskriget

DRC och limitering har, till följd av loudnesskriget, använts i allt större 

utsträckning av både mix- och mastringstekniker för att pressa inspelningar till att 

upplevas allt starkare. Kritiken mot överkomprimerad och allt för ljudstark musik 

är stor, men trots det fortsätter strävan efter ljudstyrka.

3.2.1 Kritik mot överprocessering

Den kanske mest uppenbara kritiken mot användandet av hyper-kompression är den 

vedertagna uppfattningen att det både är tröttsamt och i förlängningen skadligt för vår 

hörsel. När vi utsätter öronen för ljudstark och överkomprimerad musik, där RMS-

värdet är högt och majoriteten av signalens momentana intensitet är stor, ökar risken för 

hörselskador (Vickers 2010, s. 9; Granville-Fall 2015, s. 22). Effekten av hyper-

kompression är inte bara fysiskt ansträngande för vår hörsel, utan kan även trötta ut oss 
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psykiskt. Granville-Fall förklarar hur våra hjärnor, för att identifiera olika element i en 

komplicerad ljudsignal, förlitar sig på den information som finns elementens transienter. 

När transienter plattas till av kompression eller limitering krävs större koncentration och 

mental ansträngning för att urskilja de olika ljuden i signalen, vilket i förlängningen kan 

bli mentalt tröttsamt (Granville-Fall 2015, s. 21). 

Hyper-kompression och limitering tenderar att reducera musikalisk dynamik och få 

ljudbilden att låta ihoptryckt (Vickers 2010, s. 5). Överprocessering med dessa verktyg 

kväver dynamiken vilket lämnar lite utrymme för plötsliga förändringar i ljudstyrka. 

Detta är en stor kritik mot hyper-kompression, då dynamiska och plötsliga händelse i 

ljudbilden har direkt kognitiv inverkan på oss människor (Ronan, Sazdov & Ward 2014, 

s. 3).  

The varying loudness levels lead to an automatic emotional response and unexpected events 

provide a heightened sense of arousal followed by a cognitive appraisal. (Ronan, Sazdov & 

Ward 2014. s. 3)

Det finns alltså både fysiologiska och psykologiska förklaringar till varför vi reagerar 

som vi gör på plötsliga förändring i ljudstyrka. På samma sätt som våra hjärnor kan 

aktivera försvarsreaktioner av överraskande ljud ger kontrasten mellan svaga och starka 

partier i musik oss en känsla av intensitet och upphetsning (Vickers 2010, s. 5-6). När 

musiken berövas på dessa dynamiska förändringar har vi svårare att etablera 

känslomässiga kopplingar till innehållet vilket i förlängningen tröttar ut oss och kan få 

oss att inte vilja fortsätta lyssna (Granville-Fall 2015, s. 21). Effekten av hyper-

kompression kan därför vara en av anledningarna till att moderna inspelningar inte har 

samma livslängd som äldre, mer dynamiska inspelningar. 

Det är allmänt känt att hyper-kompression kan skada ljudkvaliteten hos en inspelning, 

och inte minst när digitala brick wall limiteringsverktyg används (Vickers 2010, s. 2). 

Många masteringstekniker förespråkar ljudkvalitet framför upplevd ljudstyrka, men är 

ofta tvungna att kompromissa ljudkvaliteten för ljudstyrka, då de blir pressade av 

artister och skivbolag att uppnå konkurrenskraftiga ljudnivåer (ibid, ss. 15, 16). Den 

kommersiella vinning som påstås komma från överdriven ljudstyrka avfärdar Vickers 

genom att sammanfatta ett antal studier som alla visar på att det inte finns en direkt 

korrelation mellan kommersiellt framgångsrika låtar och upplevd ljudstyrka. Faktum är 
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att en analys av ett antal kommersiellt viktiga album från de senaste årtiondena visar på 

att de album som sålts mest också har stor dynamik (ibid, s. 17). 

3.2.2 Funktioner och fördelar

Det finns många argument som stärker motståndet mot att överanvända 

kompression, men jag vill redogöra för att det fyller en viss funktion. 

Kompression är inte bara ett verktyg för att kontrollera det dynamiska omfånget 

hos en ljudkälla. En bieffekt av kompression används även med fördel för att 

knyta samman olika ljudkällor och få dem att låta sammanhängande. När flera 

ljudkällor grupperas och processas med kompression amplitudmoduleras samtliga 

ljudkällor lika och uppfattas då som en enhet, snarare än separata element. Det 

omvända gäller då olika källor amplitudmoduleras på olika sätt, vilket skapar 

separation mellan de individuella elementen (Ronan, Sazdov & Ward, 2014, s. 5). 

Kompression används även för att forma transienter och för att addera ”värme” till 

en ljudkälla (Izhaki 2008, ss. 316-319). 

Ett antal studier har genomförts för att undersöka hur vida vår lyssnarmiljö 

påverkar våra lyssnarpreferenser när det gäller DRC. I en studie från 2014 har 

Ronan, Sazdov och Ward visat hur våra lyssnarpreferenser förändrats i takt med att 

allt fler sedan digitaliseringen fått tillgång till portabla mediaspelare. Portabiliteten 

hos iPods, bärbara högtalare och mobiltelefoner har gjort att våra lyssnarmiljöer 

förflyttats till platser där bakgrundsljud är allt mer påtagliga (Ronan, Sazdov & 

Ward 2014, s. 4). Faktum är att den reducerade dynamiken i överkomprimerad 

musik framhäver detaljer som annars inte hade varit hörbara i mindre ljudsystem 

(Granville-Fall 2015, s. 7). Bakgrundsljud och miljöbuller har visat sig påverka 

vår relation till hyper-kompression, där starkare bakgrundsljud gör att vi i större 

utsträckning väljer en låt med högre DRC och mer begränsad dynamik framför 

samma låt med större dynamik (ibid, s. 4). Det fenomen som står bakom dessa 

resultat är maskeringseffekten, där starkt miljöbuller maskerar den del av 

musikens signal som hamnar under bullrets ljudtröskel, vilket resulterar i en 

mindre mängd hörbar information. Musik med större dynamiskt omfång kommer 

alltså att ha en större mängd signalinformation som maskeras av bakgrundsljuden 

(Ronan, Sazdov & Ward 2014, s. 4). 
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Ett annat argument för användandet av kompression är att även allt för dynamisk musik 

potentiellt kan skada lyssnares hörsel. När musikkonsumenter i miljöer med mycket 

bakgrundsljud ökar volymen i sina mediaspelare för att höra hela ljudsignalen, och 

dynamiken då är för stor, kan transienter och plötsliga nivåändringar i signalen bli 

obehagliga och potentiellt skadliga för lyssnaren. DRC möjliggör en starkare medelnivå 

på ljudsignalen, utan att de starkaste transienterna blir ohanterliga (Malachy, Sazdov & 

Ward 2014, s. 4-5). En studie utfärdad av Lund visar på att ljudkonsumenter har ett 

väldefinierat toleransområde för en ljudsignals dynamiska omfång och att allt för 

dynamiskt material lätt uppfattas som irriterande för lyssnaren (Lund 2006). I ett 

diagram visar Lund hur vårt toleransområde minskar när vi förflyttar oss till 

lyssnarmiljöer med starkare bakgrundsljud. Vi kan även se hur ljudmaterial kräver olika 

mycket dynamisk processering beroende på vilken miljö materialet är ämnat för. 

Fig 2. Toleransnivå för dynamiskt omfång för 

konsumenter i olika lyssnarsituationer. (Bild 

hämtad ur: Lund 2006, s. 57)

Vickers anser att överanvändningen av kompression i mastringsstadiet kan minimeras 

om tillverkare av uppspelningsmedium tillåter inbyggda kompressionsvalmöjligheter i 

sina produkter, framför allt de produkter som är tänkta att verka i stort miljöbuller, så 

som bilstereoapparater. Detta skulle göra att mastringstekniker inte behöver anpassa 
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mängden DRC efter olika lyssnarmiljöer utan lämnar över valet att komprimera till 

konsumenten (Vickers 2010, s. 21). 

3.3  Loudnesskrigets estetik 

Många musikgenrer har tidigare förlitat sig på det musikaliska materialets dynamiska 

skillnader för att utmärka musikens struktur. Tendensen till hyper-kompression som 

föddes ur loudnesskriget begränsar dessa möjligheter. Producenter har istället fått hitta 

andra sätt att skapa uppseendeväckande moment i musiken där förändring i 

frekvensomfång, stereovidd och instrumentering använts för att försöka efterlikna den 

effekt som förändring i upplevd ljudstyrka tidigare utgjort (Ronan, Sazdov & Ward 

2014, s. 6).

Överanvändning av kompression och limitering beskylls ofta för att vara de enskilt mest 

använda metoderna för att uppnå ljudstyrka. Distorsion och pumping är missljud som 

ofta är ett resultat av dessa och har till följd av loudnesskriget, kommit att bli 

eftersträvansvärda ljudideal. Även effekter så som clipping och aliasing finns nu i 

plugin-format för att efterlikna, vad som historiskt ansetts som ett ljudtekniskt 

misslyckande bland ljudtekniker (Vickers 2010, s. 8; Izhaki 2008, s. 454). 

3.4  Loudnessnormalisering

Loudnessnormalisering är ett sätt för strömningstjänster, mediaspelare samt tv- och 

radiobolag att analysera ljudfiler och volymjustera dessa utefter en satt referensnivå. I 

dessa medier kan ljudinnehållet variera drastiskt och dynamiken och den upplevda 

ljudstyrkan lika så. ReplayGain och Sound Check är loudnessnormaliseringslösningar 

som jämnar ut den upplevda ljudstyrkan mellan olika material, för att konsumenter 

själva inte ska behöva justera volymen. Dessa är även tänkta att eliminera de 

konkurensfördelar som en hyper-komprimerad master innebär (Ronan, Sazdov, Ward 

2014, s. 1-2). För att mäta loudness använder dessa tjänster sig av olika algoritmer, nu 

vanligast förekommande är ITU-R BS.1770-4. Processen genererar ett loudnessvärde, 

Loudness K-weighted Full Scale (LKFS), som bestämmer hur ljudmaterialet ska 

justeras för att nå plattformens referensnivån (ITU-R 2017). Hyper-komprimerat 

material med högt loudnessvärde sänks och material med lågt värde höjs. 
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Granville-Fall upprättade år 2015 en enkätundersökning där 32 mastringstekniker fick 

svara på frågor angående deras relation till loudnessnormalisering (Granville-Fall 2015). 

Mer än hälften av deltagarna svarade att de trodde att normaliseringen hjälte till att 

minska marknaden och behovet av överdrivet ljudstarka mastringar. Flera 

mastringstekniker hävdade även att de redan innan 2013 kunde se en förändring i hur 

musik både producerade och mixades(Ronan, Sazdov & Ward 2014, s. 2).

Många tror att loudness-normalisering är lösningen på loudnesskriget, men dagens 

musikklimat tyder på att loudnesskriget är mer komplext än vad det i första anblick 

verkar. Problemet handlar inte bara om ljudstyrka i sig, utan involverar även estetiska 

preferenser där den hyper-komprimerade ljudbilden allt oftare anses tilltalande oavsett 

om den låter ljudstarkare i relation till annan musik eller inte (Ronan, Sazdov, Ward 

2014, s. 5). Enligt Ronan, Sazdov och Ward kan detta bero på att normen för hur musik 

under loudnesskriget har mastrats gör att allt fler vänjer sig vid den typen av estetik. 

4  Sammanfattning och reflektion
4.1 Sammanfattning

Loudness är vår subjektiva upplevelse av ljudstyrka. För att fullt ut förstå loudness 

krävs kännedom om alla de faktorer som påverkar hur vi uppfattar ljud däribland 

frekvens, intensitet och örats mekanik. Strävan efter loudness föddes inte av en slump, 

då det finns biologiska förklaringar till att vi människor attraheras av ljudstyrka. Vår 

reaktion på starka ljud har rent evolutionärt fyllt en avgörande funktion för vår 

överlevnad, men är idag mer förknippad med lustfylld stimulans. 

Ur den tekniska utveckling som påskyndats av loudnesskriget föddes allt bättre 

signalprocessorer. Dessa tjänade ljud- och masteringstekniker i kampen om starkast 

upplevd ljudstyrka. Kapplöpningen gjorde att tendensen att överanvända dessa verktyg 

till sist blev en norm. Dynamic range compression och peak limitering är ett av 

mastringsteknikernas mest framgångsrika verktyg, men stor kritik har riktats mot denna 

typ av processering då den potentiellt är skadlig för både vår fysiska och psykiska hälsa. 

En direkt följd av dessa processer är reducerad ljudkvalitet och dynamik, vilket gör det 

svårare för oss att attraheras och bli känslomässigt investerade i musiken. Fördelen med 

begränsad dynamik är dock att den lämpar sig bra för miljöer med stort miljöbuller och 

för små ljudsystem, så som mobil- och laptophögtalare. 
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Loudnessnormalisering är ett sätt för stremingtjänster samt tv- och radiobolag att 

automatiskt justera volymen på det ljudmaterial som spelas, för att skillnaden i upplevd 

ljudstyrka mellan olika låtar och program ska vara så liten som möjligt. 

Normaliseringen jämnar ut de konkurrensfördelar som en ljudstark mastring utgör och 

gör att konsumenter inte själva behöver justera uppspelningsvolymen. 

4.2 Reflektioner

Det är både lätt och lockande att tänka att loudnessnormaliseringen kommer att utgöra 

slutet på loudnesskriget, men situationen verkar mer komplex än så. Utöver tävlingen 

om ljudstyrka finns även andra faktorer, som att allt fler har kommit att föredra den 

hyper-komprimerade ljudbilden framför den mer dynamiska. Ett fåtal tecken på att 

normaliseringen främjar trenden mot mer dynamisk musik har uppenbarat sig, men 

vidare forskning krävs på området. 

Konsekvenserna av den processering som fötts ur loudnesskriget är tydlig att se när man 

kollar på all den kritik som uttrycks i litteraturen. Hyper-kompression och annan typ av 

överprocesseringen ses i regel som ett problem, men då konst står utom alla regler 

tillkommer även en estetiska dimensionen som är svår att ifrågasätta. Trots att frågan är 

polariserad och det inte ännu verkar finnas någon konkret lösning i sikte, blir resultatet 

av den kritik som riktas mot loudnesskriget en större medvetenhet om både dess 

fördelar och nackdelar samt om det faktum att överexponering för ljudstark musik är 

skadlig. Hur banalt det än kan låta, så tror jag att spridningen av den här typen av 

kunskap och en ökad förståelse för ämnet är det bästa sättet att nå ett slut på 

loudnesskriget. Vi måste hjälpa varandra att upprätthålla en öppen diskussion för att 

göra så många som möjligt medvetna om hur våra olika verktyg påverkar musiken och 

människorna som lyssnar.

Min frågeställning har till stor del blivit besvarad, men på grund av uppsatsens tidsram 

och storlek har jag fått kompromissa med en del detaljer. Det hade till exempel varit 

intressant att titta på hur vida det finns någon direkt koppling mellan vårt allt mer 

högljudda samhällsklimat och vår besatthet med överkomprimerad populärmusik, samt 

att koppla detta till loudnesskrigets historia.
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