Ljudnivåhantering i svensk
television

Fredrik Liljeqvist
Marcus Liljeqvist

Kandidatexamensarbete
inom Medieteknik
Grundnivå, 15 hp
Stockholm, Sverige 2014

Sammanfattning
De flesta klagomål TV-bolag får in från tittare handlar om den upplevda ljudnivåskillnaden mellan
program och kanaler. Speciellt irriterande är övergången mellan program och reklam/trailers. Därför har
detta examensarbete studerat de svenska TV-kanalerna SVT1, TV3, TV4 och Kanal 5 i avseende att
belysa detta problem och dess orsaker. Arbetet har utgått ifrån The European Broadcasting Unions
mätstandard för ljudnivånormalisering: loudness recommendation EBU R128. Denna innefattar
algoritmer för hur den perceptuella ljudnivån bör mätas och riktlinjer för hur dessa nivåer bör hanteras.
I utredningen har intervjuer, mätmetoder och användartester genomförts för att besvara hur kanalerna
förhåller sig till ljudnivånormalisering enligt EBU R128 samt om kanalernas nuvarande
ljudnivåbehandling är tillfredsställande för tittarna.
Resultatet visar att ingen kanal ännu implementerat EBU R128. Däremot har TV4 inlett en
ljudnivånormalisering enligt standarden men frångått riktlinjerna för hur mätvärdena ska hanteras.
Företagen är eniga om att en överenskommelse mellan kanalerna krävs för att en implementation ska
genomföras. Detta eftersom standarden innebär en sänkning av kanalernas nuvarande ljudnivå. Vidare
visar resultatet tendenser på att den ljudnivåbehandling kanalerna använder idag inte alls är
tillfredsställande för tittaren på någon av kanalerna. Dessutom visar mätresultat att detta skulle
förbättras av en implementation av EBU R128. Samtidigt framkommer diverse problemområden inom
EBU R128 som lämnar rum för förbättring av standarden. Materialet finns för att lösa problemet, nu
krävs bara att TV-bolagen kommer överrens om att använda dem.

Abstract
The majority of complaints TV-companies receive from viewers are about the difference in perceived
sound level between shows and channels. Especially irritating are the transitions from programmes to
commercials/trailers.  Therefore,  this  bachelor’s  thesis  has  studied  the  Swedish  TV-channels SVT1, TV3,
TV4 and Kanal 5 in order to map out this problem and its causes. The investigation has proceeded from
The  European  Broadcasting  Union’s  standard  of  loudness normalization: Loudness recommendation EBU
R128. This includes algorithms for how the perceptual sound level should be measured, and guidelines
as to how these levels should be managed.
The investigation uses interviews, measurement methods and user-tests in order to answer what the
approach of these channels is to level normalization according to EBU R128, and if the present sound
level treatment of these channels is satisfying to the viewers.
The results show that none of the channels have yet implemented EBU R128. However, TV4 have
started normalizing their sound levels according to EBU R128, but abandoned the guidelines as to how
the measurement values should be managed. The companies are unanimous in that an agreement
between the channels is necessary for an implementation to take place. This is because the standard
means a lowering  of  the  channel’s  present  overall  sound  level.  Furthermore the results show tendencies
that the present sound level treatment is not satisfying to the viewer on any channel. The results of the

measurements show that this would be improved by an implementation of EBU R128. Meanwhile,
different problem areas are apparent within EBU R128 which leave room for an improvement of the
standard. The material for solving these problems exists, now all that is needed is for the TV-companies
to agree on using them.
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1. Inledning
I Sverige visar många TV-kanaler reklam under sändning. Dessa reklamer kan bestå av utomstående
produkter eller egna program. För denna typ av kanal är det vanligaste klagomålet relaterat till just
reklam och den upplevda ljudnivåskillnad som infinner sig då distributionen skiftar mellan program och
reklam/trailers (EBU 2011a). Tester visar att konsumenter ofta ser det som irriterande och problematiskt
när ljudnivån skiftar kraftigt, vilket resulterar i att tittaren avskräcks snarare än intresserar sig för den
marknadsförda produkten. Exempelvis är tysta reklamer ofta mer intressanta för tittaren (Moore et. al
2003).
Detta arbete undersöker problemet med upplevd ljudnivåskillnad mellan program och reklam på
svenska TV-kanalerna SVT1, TV3, TV4 och Kanal 5. Detta görs utifrån intervjuer med ansvariga
företagen, ett användartest, två ljudnivåmätningar (enligt EBU R128) där den ena mätningen görs
korttids-material för att jämföras med den perceptuella uppfattningen i användartestet, samt
långtidsmätning för att övergripande jämföra kanalerna.
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1.2 Bakgrund
Ljudtekniker inom musikbranschen har under lång tid arbetat med att höja den upplevda ljudnivån i ett
musikstycke. Detta sker genom att applicera olika typer av kompression så att det dynamiska omfånget
minskar. The Loudness war omtalades först av Robert Orban i en artikel 1979 där han tog upp jakten på
mer komprimerade låtar som ett problem som föder en strävan hos ljudtekniker att ytterligare
komprimera musiken för att få en högre ljudbild eftersom det attraherar fler lyssnare (Vickers 2010).
Således kan loudnesskriget kort beskrivas som en strävan mellan konkurrerande bolag och ljudtekniker
att få ut en produkt med högst upplevd ljudnivå för att stycket ska vara mer framträdande vid
distributionen. E. Vickers diskuterar i sin text The Loudness War (2010) loudnesskrigets inverkan på tvreklam, där samma konkurrensfenomen som inom musiken framläggs som ett potentiellt skäl till TVreklamens ökade perceptuella ljudnivå (Vickers 2010). För att råda bot på detta problem har The
European  Broadcasting  Union  utvecklat  en  standard  “loudness  recommendation  EBU  R128”,  där  hänsyn  
tas till de perceptuella fenomen som inverkar på hur vi människor uppfattar nivån av ett ljud. Av EBU
rekommenderas att standarden implementeras på alla TV-bolag runt om i Europa. Exempelvis införde
Schweiz, Tyskland och Österrike förändringar redan 2012. Detta påbörjade en TV-distribution enligt
mätstandarden EBU R128 som resulterat i en en sänkning av reklamprogrammens ljudnivå med 8 dB
(Andersson 2012).
Någonting som alla mänskliga sensoriska funktioner har gemensamt är hur mottagarens uppfattning av
stimulit (i detta fall ljudvågor) förändras med tiden. Receptorerna i hjärnan utsatta för ljudvågor vänjer
sig efter en viss tid av kontinuerligt ljud kring en specifik ljudnivå. Detta medför att drastiska och
plötsliga förändringar i stimulits ljudnivå uppfattas som av större magnitud än vad exempelvis en
ljudtrycksnivå-mätare skulle ge utslag för (Moore 2013).
Eftersom det dynamiska omfånget på ljudet i TV varierar mellan programmen uppstår även här ett
potentiellt problem för lyssnaren. Ett stort dynamiskt omfång innebär en stor skillnad i ljudnivå mellan
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där ljudet är som tystast, och där den låter mest - medan ett litet dynamiskt omfång innebär en mer
konsekvent ljudnivå. Exempelvis hörs den stora ljudnivåskillnaden tydligt mellan en dialog och
ljudeffekter i form av explosioner i en actionfilm med stort dynamiskt omfång, men om kompression via
minskat dynamiskt omfång införs kan dialogen och explosionen uppfattas som av samma nivå. Därav
höjs den perceptuella ljudnivån eftersom den högst tillåtna maxnivån fortfarande ligger på samma
amplitud medan det övriga ljudets nivå höjts, vilket resulterar i ett energirikare ljud som låter högre.
Problemet är alltså att visst material som kräver ett större dynamiskt omfång (som en actionfilm) måste
blandas med material som inte kräver detta (en reklamfilm) och det är här problemet blir som mest
uppenbart. Enligt EBU ska alltså även detta problem åtgärdas med hjälp av EBU R128.
I nuläget utgår SVT och TV3 ifrån den nordiska skalan vid mätning av ljud i deras program. Denna
standard tar ingen direkt hänsyn till loudness och människans perception annat än att mäta
ljudtrycksnivån i filen. Mätstandarden för EBU kommer att förklaras ytterligare i detalj i teoriavsnittet av
denna uppsats för att påvisa de praktiska åtgärder loudnessnormalisering innebär.

1.3 Syfte
Syftet är att undersöka hur de svenska TV-kanalerna SVT1, TV3, TV4 och Kanal 5 förhåller sig till
ljudnivånormalisering enligt mätstandarden EBU R128, samt huruvida resultatet av kanalernas
nuvarande ljudnivåbehandling är tillfredsställande för tittaren.
Problemet berör de flesta TV-tittare i det svenska samhället men även TV-bolagen då klagomålen
relaterade till problemet tillhör de allra vanligaste. Därför hoppas vi att denna utredning ska vara
relevant för alla inblandade parter.

1.4 Problemformulering
Hur förhåller sig de svenska TV-kanalerna SVT1, TV3, TV4 och Kanal 5 till ljudnivånormalisering enligt
mätstandarden EBU R128; och är resultatet av kanalernas nuvarande ljudnivåbehandling
tillfredsställande för tittaren?
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1.5 Hypoteser
Kompression vid mastring av ljud leder till minskat dynamiskt omfång (ljudnivåskillnaden från det lägsta
till det högsta ljudet) vilket gör att man kan höja ljudnivån för hela inslaget. Därav kan parallellerna dras
till reklam i TV där den snävare kompressionen under reklaminslag (jämfört med film eller andra
program) resulterar i ett ljud som upplevs som mycket starkare. Vi tror att ljudnivåskillnaden uppstår
eftersom reklamer antagligen inte behöver eller använder lika stort dynamiskt omfång som exempelvis
filmer, därför blir deras ljud mer pressat och upplevs som högre.
Att problemet kvarstått tror vi kan härledas till konkurrensen TV-bolagen emellan. Eftersom EBU R128
innebär en sänkning av den upplevda ljudnivån från de tidigare mätstandarder som funnits i branschen,
är ingen ensam kanal villig att vara först med att sänka sin övergripande ljudnivå då detta skulle göra
dem ljudnivåmässigt underlägsna gentemot konkurrenterna. Hypotesen är alltså att arbetet med
ljudnivå på TV-kanalerna går långsamt framåt eftersom ingen kanal ensam är villig att ta steget in i en
ljudbild som uppfattas som lägre än konkurrenternas.
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2. Teori
I detta kapitel introduceras till en början centrala begrepp och loudnessmått. Sedan presenteras de
teorier som ligger till grund för utredningen.

2.1 Centrala begrepp
2.1.1 Loudness
Loudness är den av människan upplevda ljudnivån. Storheten beskrivs som ett mått på en ljudupplevelse
där ljudet kan sorteras på en skala från lågt till högt (Moore 2013). Det är således ett subjektivt mått. I
den här studien används begreppet loudness även för alla mätmetoder enligt nedan.

2.1.2 ITU BS. 1770
International Telecommunications Union (ITU) presenterade 2006 en metod för hur loudness bör
beräknas för att överensstämma med den perceptuella upplevelsen. Den heter ITU BS.1770.

2.1.3 EBU R128
“Loudness  recommendation  EBU  R128”  är  en  standard  som  talar om hur TV- och radiodistributörer kan
mäta och normalisera ljud med loudnessmätare. Standarden innehåller riktlinjer för vilka ljudnivåer som
bör användas. Mätmetoderna är baserade på ITU BS. 1770.

2.1.4 Program
En individuell och självständig ljud- och bildupplevelse skapad för att presenteras i TV-sändning som inte
är en reklam eller trailer.

2.1.5 Korta program
Korta program är reklam & trailers. EBU definierar detta som program mindre än 30 sekunder långa
(EBU 2011d).

2.2 Loudnessmått
2.2.1 LUFS, LU.
Enheter som beskriver loudness för en ljudsignal (EBU 2011a)
●

●

LUFS (Loudness Units Full Scale) beskriver loudness uppmätt enligt ITU BS. 1770 och relativt
fullt möjligt utslag. Skalan på ett mätinstrument som anger LUFS skall gå som mest från -59 LUFS
till -5 LUFS där -59 LUFS är den lägsta nivån och -5 LUFS den högsta.
LU (Loudness Units) beskriver loudness enligt ITU BS. 1770 men utan referens till fullt utslag.
Den är med andra ord relativ och beskriver skillnaden mellan två nivåer. Exempelvis är
skillnaden mellan -23 LUFS och -22 LUFS = 1 LU.

2.1.2 Programme Loudness
Beskriver den övergripande upplevda ljudnivån över ett program. Mäts i LUFS (EBU 2011a). Kan även
refereras till som integrated loudness över ett specifikt program.
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2.1.3 Loudness Range (LRA)
Beskriver det allmänna ljudomfånget av ett program, från de tystaste delarna till de högsta. Mäts i LU
(EBU 2011a).

2.1.4 True Peak Level
True peak indikerar maxvärdet av signalens vågform i den kontinuerliga tidsdomänen. Mäts i dBTP
(decibel True Peak)(EBU 2011a).

2.2 Loudnessnormalisering
Nedan beskrivs mätstandarden och riktlinjerna för loudnessnormalisering enligt EBU R128 och ITU BS.
1770. Först beskrivs algoritmen för mätning av loudness som är utformad av ITU. Sedan beskrivs EBU
R128 som är baserad på denna algoritm.

2.2.1 ITU BS. 1770
International   Telecommunication   Union   lanserade   2006   standarden   ITU   BS.1770,   där   “BS”   står   för  
Broadcast Sound. Denna standard har sedan dess utvecklats och lanserats i tre nya uppdaterade
versioner. Den senaste versionen släpptes 2012 och benämns som ITU BS.1770 men med en tillagd trea
på slutet - ITU BS.1770-3. Den tillagda siffran på slutet beskriver alltså vilken uppdatering av ITU BS.1770
det är. Standarden specificerar algoritmer för hur mätning av loudness och true peak i ljudmaterial till
television och radio ska gå till (ITU 2012). Den fullständiga algoritmen har fyra komponenter:
●

K-weighting - två efter varandra följande frekvensfilter för att kompensera för de mänskliga
faktorer som väger in vid perceptionen av ljudnivå.

●

Medelvärdesberäkning av varje kanal - medelvärdesberäkning för varje kanal efter k-vägning.

●

Vägd summation av alla kanaler - Vid surroundljud vägs kanalerna olika innan de summeras i
och med att ljud som infaller bakifrån kan upplevas som högre än ljud som infaller framifrån.
LFE kanalen utesluts helt.

●

Gate - Fungerar som en port som utesluter ljud som har lägre loudness än ett bestämt
tröskelvärde och släpper igenom ljud som har högre loudness än tröskelvärdet.

K-vägning består som bekant av två frekvensfilter för att efterlikna mänskliga faktorer. Figur 1, som visar
frekvenssvaret av det första filtret, tar hänsyn till huvudets akustik där huvudet modellerats som en
statisk sfär. Den visar hur ljudnivån av högre frekvenser höjs för att motsvara effekten av det mänskliga
huvudet.
Figur 2 visar det andra filtret i K-vägning. Detta är ett högpass-filter som implementeras för att motsvara
den mänskliga uppfattningen av ljudnivå beroende av ljudets frekvens. Datan som ligger till grund för
dessa filter kommer från tidigare omfattande utredningar där testpersonerna fått justera ljudnivån på
olika ljud till där de uppfattas som av samma nivå. Således har ljud med lägre frekvens sänkts i ljudnivå
för att motsvara vår uppfattning av att ljud med lägre frekvens låter som av lägre nivå (ITU 2012).
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Figur 1. Frekvensåtergivning av filter 1 i K-weighting.

Figur 2. Frekvensåtergivning av filter 2 i K-weighting.

Efter att signalen genomgått k-weighting räknas ett rullande tidsmedelvärde ut för varje enskild kanal
innan den separata kanalvägningen. I denna kanalvägning har surround kanalerna vänster- och höger
surround höjts med 1.5dB eftersom dessa upplevs som av högre ljudnivå än övriga kanaler. LFE kanalen
är helt utesluten i beräkningarna. Efter vägningen summeras sedan kanalerna vilket ger oss uppmätt
loudness i LUFS.
Den sista delen av algoritmen består av en gate. Vid mätning av loudness används en gate för att
beräknad loudness inte ska påverkas för mycket av tysta passager i ljudfilen. Enligt ITU BS.1770-3 består
denna gate av två delar. Den första delen är en absolut gate med ett fixt tröskelvärde på -70 LUFS (vilket
anses vara nivån av total tystnad). Den andra delen är en relativ gate med ett tröskelvärde som förhåller
sig till medelvärdet för uppmätt loudness (enligt tidigare processning) under varje 400ms intervall.
Tröskelvärdet skall ligga -10 LU under detta medeltal. Det vill säga, om uppmätt loudness för ett 400ms
intervall med en absolut gate är -23 LUFS kommer tröskelvärdet för vår relativa gate vara -33 LUFS.

2.2.2 EBU R128
I EBU R128 föreslås att ljudet skall normaliseras efter loudness istället för efter den högst samplade
nivån i ljudfilen. Detta eftersom den perceptuella ljudnivån inte återges i enstaka sample-värden.
För att karaktärisera en ljudsignal rekommenderas att begreppen programme loudness, loudness range
och maximum true peak skall användas. Vidare för att mäta programme loudness skall signalen mätas i
sin helhet, oberoende av specifika element så som tal, musik och ljudeffekter. Loudnessmätaren skall
förutom att vara förenlig med ITU BS.1770 även överensstämma med specifikationerna  för  “EBU  mode”  
som beskrivs nedan i avsnitt 2.2.3.
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Rekommendationen anger att programme loudness för ett program skall normaliseras till en nivå av 23.0 LUFS där en avvikelse på inte mer än ± 1.0 LUFS är rekommenderad. Detta innebär att alla olika
program justeras så att den övergripande upplevda ljudnivån är densamma (-23 LUFS) för samtliga. EBU
R128 anger även att den högst tillåtna true peak nivån (max true peak) under produktion får uppgå till 1.0 dBTP för att signalen inte skall klippa.
I slutet av dokumentet tillägs en not om att vid publikationsdatumet av denna rekommendation (Augusti
2011) har mätinstrument förenliga med ITU-R BS.1770 och EBU R128 nyligen blivit tillgängliga. Därför
kommer en omväxlingsfas antagligen vara nödvändig för vissa bolag innan rekommendationen kan
implementeras fullständigt. Målet bör dock vara att göra detta byte så snabbt som är praktiskt möjligt
(EBU 2011b).

2.2.3 EBU Mode
EBU har utförmat specifikationer för vilka egenskaper och inställningar en loudnessmätare skall ha för
att loudnessmätningen ska ske enligt rekommendationen EBU R128. När dessa specifikationer är
uppfyllda  säger  man  att  mätaren  är  i  ”EBU  mode”.  Specifikationerna  beskrivs  i  ett  dokument  kallat  “EBU  
tech   doc   3341”   (EBU   2011b).   Dessa   specifikationer är tekniska och berör därmed ej det grafiska
gränssnittet. Nedan följer specifikationerna som beskriver en mätning av loudness i EBU mode.
Mätaren skall ha tre tidsskalor tillgängliga men dessa behöver inte nödvändigtvis kunna visas samtidigt.
De tre tidsskalorna är:
●

Momentary  Loudness,  förkortas  “ML”.

●

Short-term  Loudness,  förkortas  “SL”.

●

Integrated  Loudness,  förkortas  “IL”.

Momentary loudness (ML) är den kortaste skalan med en integrationstid på 0.4 sekunder. Denna
mätning utesluter den gate som beskrivs i ITU BS. 1770-3 eftersom alla värden signalen antar måste
kunna visas. En mätare i EBU mode ska även kunna visa max värdet av momentary loudness under en
mätning.
Den mellersta tidsskalan är short-term loudness (SL). Denna har en integrationstid på 3 sekunder och
kräver en uppdateringsfrekvens av 10Hz för live-mätare (mätare som visar signalen när den sker). Även
denna tidsskala utesluter den gate som beskrivs i ITU BS. 1770-3. Short-term loudness mätningen ger en
bra uppfattning av hur ljudnivån upplevs över tid.
Följande tidsskala, integrated loudness (IL), är integrationen över ett helt program eller av användaren
inställd integrationstid. När IL-mätningen görs tillämpas en gate enligt ITU-R BS.1770-3.
Uppdateringsfrekvensen för live-mätaren skall vara minst 1Hz. Integrated loudness mätningen skall
alltså indikera den upplevda ljudnivån över ett helt program. Integrated loudness är därför samma sak
som programme loudness om mätningen görs enligt EBU R128 på hela programmet.
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Vidare ska en mätare i EBU mode tillåta användaren att starta, pausa och återuppta mätningen av
Integrated loudness och loudnessrange (förklaras mer i detalj i kapitel 2.3.5) samtidigt, dvs byta mellan
kör och vilo-läge. Användaren ska även kunna återställa mätningen oavsett om mätaren arbetar eller är i
viloläge.
Loudnessrange är ett supplement till den längsta tidskalan, integrated loudness. En mätare i EBU mode
ska därför kunna beräkna en loudnessrange som korresponderar till den integrerade mätningen.
Mätaren ska även vara kapabel till att mäta true peak nivån.
Loudnessmätaren kan antingen visa loudness numeriskt eller grafiskt på en skala. När den visas grafiskt
finns det två skalor att välja mellan. Den ena går från -18LU till +9LU (-41 LUFS till -14 LUFS) och
benämns   ”EBU   +9   skalan”.   Den   andra   skalan   går   från   -37LU till +18LU (-59 LUFS till -5 LUFS) och
benämns  ”EBU  +18  skalan”.  Av  dessa  två  ska  EBU  +9  skalan  användas  som  förinställt  värde.    Skalan  kan  
antingen vara en absolut skala och därmed visas i LUFS, eller vara relativ och visas i LU. Vid användning
av den relativa skalan sätts ett värde (i LUFS) som nollpunkt. Signalen som sedan visas blir då relativ till
det inställda nollvärdet. I EBU mode blir därför -23 LUFS nollvärdet, enligt EBU R128. Mätaren skall dock
erbjuda både den relativa och absoluta skalan. I Figur 3 visas den absoluta skalan i LUFS till vänster (den
blå stapeln) och den relativa skalan i LU med -23 LUFS som nollpunkt till höger (den blå stapeln).

Figur  3.  “Nugen  Audio  VisLM”  loudnessmätar-plugin. Den blå stapeln visar hur en ljudsignal mäts och
visas på den absoluta (vänster) och relativa (höger) skalan.

2.2.4 Loudness range
Loudnessrange,   förkortat   “LRA”,   beskriver   som   tidigare   nämnt   variationen   av   loudness   under  
mätningens totala längd. Med andra ord beskriver den variationen på en makroskopisk tidsskala. LRA
definieras som skillnaden mellan den 10e och 95e percentilen av loudnessdistributionen. Svaga ljud som
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är lägre än den 10e percentilen, som till exempel en uttoning av en låt, tas bort för att förhindra för stor
påverkan på LRA måttet. Ljud som ligger över den 95e percentilen, som till exempel ett högt pistolskott
under en film, tas också bort för att inte ge en missvisande värde.

2.2.5 Speciella krav för korta program
I och med att reklamen står för de största klagomålen från konsumenter och är en helt egen genre
nämns det i EBU tech doc 3343 ytterligare rekommendationer för just denna typ av korta program. För
denna typ av program är inte måttet på LRA särskilt lämpligt eftersom uträkningen baseras på shortterm loudness värdena (3 sekunders intervall). Detta innebär att det blir för få mätvärden för att få ett
fullständigt representativt LRA värde (EBU 2011c).
Istället rekommenderas att ta hänsyn till max momentary loudness och/eller max short-term loudness
under de korta programmen för att förhindra missbruk av loudnessnivåerna och dynamiken. EBU
rekommenderar en möjlig begränsning av +8 LU för max ML och +3LU för max SL. Dock är dessa endast
initiala riktlinjer. Användare av EBU R128 uppmanas att använda individuella begränsningar för max ML
eller max SL för korta program och rapportera deras erfarenheter (EBU 2011c).
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3. Metod
I detta kapitel ges en överblick över hur vi gått tillväga för att genomföra denna utredning. Sedan ges en
mer djupgående beskrivning för utredningens delmoment, hur vi genomfört dem och varför.

3.1 Tillvägagångssätt
Metoden vi använt för att besvara problemformuleringen består av fyra delmoment:
●

●

●

●

Intervju
Intervjuer genomfördes för att undersöka hur ledningen för de olika kanalerna förhåller sig till
loudnessnormalisering enligt EBU R128.
Långtidsmätning
Långtidsmätningen gjordes för att kartlägga skillnader i loudness mellan kanalerna och hur de
individuella kanalernas loudness beter sig över en längre tid.
Användartest
Användartestet utfördes för att svara på om resultatet av TV-bolagens nuvarande
ljudbehandling är tillfredställande för tittaren.
Korttidsmätning
Korttidsmätningen gjordes enligt EBU R128 på de ljudfiler vi använt oss av i användartestet för
att få mätvärden direkt jämförbara med användartestets resultat.

3.2 Intervju
För att få en objektiv bild av våra utvalda kanalers (SVT1, TV3, TV4 & Kanal 5) inställning till
loudnessnormalisering och eventuell implementation av EBU R128 utfördes intervjuer med Johan
Lindroos på SVT, Johan Andersson och Stefan Hammarlund på MTG (TV3) och Leif Thuresson på TV4.
Dessa personer hittades efter kontakt med personer inom företaget som ansåg dem kapabla att svara
på våra frågor. Tyvärr hade ingen på Kanal 5 tid för intervju. Intervjuerna var semi-strukturerade i syfte
att vara så öppna som möjligt eftersom vi innan intervjuerna inte hade någon insyn i företagens
ljudnivåhantering. Fundamentet för intervjuerna utgordes av dessa frågeställningar:
●
●

Är ni medvetna om problemet med upplevd ljudnivåskillnad mellan program och reklam/trailers?
Har ni implementerat EBU R128? Varför/varför inte?

Utöver att få en inblick i kanalernas inställning till loudnessnormalisering och implementation av EBU
R128 ville vi alltså även få en inblick i hur problemet med ljudnivåskillnader upplevs från företagens
perspektiv.

3.2.1 SVT - Johan Lindroos
Intervjun på SVT genomfördes med Johan Lindroos, utvecklingsingenjör inom ljud sedan 3 år på SVT.
Johan Lindroos var vid intervjutillfället involverad i och en drivande motor i arbetet för en
implementering av EBU R128, som ännu endast var i begynnelsefasen. Han var även i kontakt med och
medveten om tittarnas åsikter/klagomål angående loudnesskillnaderna för SVT. Vi fick i samband med
intervjun en rundtur på företaget vilket gav oss inblick i hur ljudhantering och produktion går till på SVT.
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3.2.2 MTG (TV3) - Johan Andersson & Stefan Hammarlund
Vid besöket på MTG Broadcast, som bland andra kanaler sänder ut TV3, intervjuades Johan Andersson Technical Engineer och Stefan Hammarlund - Site Manager. Mötet inleddes med en rundtur av båda
vilket här gav oss inblick i MTGs ljudhantering och produktion. Mötet avslutades sedan med att Johan
Andersson intervjuades.

3.2.3 TV4 - Leif Thuresson
Intervjun på TV4 gjordes med sändningschef Leif Thuresson. I rollen som sändningschef sedan 2006 har
Leif under en längre tid varit i nära kontakt med loudnessproblemets utveckling och tittarnas
åsikter/klagomål angående detta.

3.3 Långtidsmätning
Syftet med långtidsmätningen var att kartlägga hur ljudnivåerna skiljer sig mellan kanalerna (och hur
ljudets dynamik skiljer sig mellan olika program). För att ta fram mätdata för våra utvalda kanaler tid har
vi fått hjälp av Johan Lindroos (SVT). Johan har startat och avslutat mätningarna på överenskomna
datum så att mätningarna skulle ske under samma tid som vi spelade in programmen till vårat
användartest. Dessa mätdata har sedan sparats ned i microsoft excel-dokument och mailats till oss.
Mätdata består av loudness, maximum true peak, loudness range och max momentary loudness under
10 sekunders intervall. Denna data har tagits fram för att mätningen skall vara i enlighet med EBU R128.
Mätningarna  gjordes  med  loudnessmätaren  “Dolby  LM100”  ställd i EBU mode.
Av praktiska skäl har två olika digitalboxar använts för att mätningar skulle kunna genomföras. För SVToch TV4-mätningarna användes en Nokia 150T. För TV3- och Kanal 5-mätningarna användes en Humax
BXR-HD. Resultatet förväntas dock inte skilja sig på grund av digitalboxarna eftersom ljudet är digitalt
och referensnivån inte förändras. Ett detaljerat schema av hur mätningarna gjorts för varje kanal
presenteras i Tabell 1.
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Tabell 1. Tekniskt schema över mätningar till långtidsmätning.
Kanal

Digitalbox

SVT1
(SD)

Starttid

Sluttid

Ljudformat
IN

Ljudformat
UT

Integrationstid (s)

Nokia 150T 25/3-14
Kl. 17:07:50

26/3-14
Kl.09:37:02

DTTV
MPEG-1
Layer II

PCM
(S/PDIF)

10

TV4
(SD)

Nokia 150T 26/3-14
Kl 17:58:45

27/3-14
Kl 08:13:25

DTTV
MPEG-1
Layer II

PCM
(S/PDIF)

10

TV3
(SD)

Human
BXR-HD

27/3-14
Kl 19:04:22

28/3-14
Kl 08:54:02

DTTV
MPEG-1
Layer II

PCM
(S/PDIF)

10

Kanal 5 Human
(SD)
BXR-HD

28/3-14
Kl 18:10:53

31/3-14
Kl 08:04:45

DTTV
MPEG-1
Layer II

PCM
(S/PDIF)
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För att graferna vi sammanställt över långtidsmätningarna i resultatdelen skulle ha samma tidsspann för
samtliga kanaler använde vi oss endast av mätdata från klockan 19:00 till 02:00 för samtliga kanaler.
Detta eftersom de använda programmen till användartestet infanns i detta tidsintervall för alla kanaler.
(Dessutom utfördes mätningarna med olika längd, exempelvis utfördes Kanal 5-mätningen på en 3dagars period medan de andra kanalerna uppmättes under endast 1 dag, vilket hade resulterat i ett
empiriskt ojämförbart resultat.)

3.4 Användartest
För att svara på hur loudnesskillnaden uppfattas av tittaren, när distributionen skiftar från program till
reklam/trailers, har ett användartest utförts. Materialet för testet bestod av inspelade ljudfiler av olika
program från SVT1, TV3, TV4 och Kanal 5. Ljudfilerna spelades in så att de bestod av 3 minuter program
som sedan övergick till 2 minuter reklam för varje kanal. På så sätt fångade vi övergången mellan
program och reklam för att kunna utvärdera den eventuella loudnesskillnaden mellan dessa.
Specifikationerna för dessa ljudinspelningar presenteras i Tabell 2.
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Tabell 2. Tider och datum för TV-sändning av de inspelade filerna till Korttidsmätningen.
Program
Tid
Datum
SVT1 Rapport
19:30-20:00
25/3-2014
SVT1 Ryttareliten
20:00-21:00
25/3-2014
TV3 Blacklist
21:00-22:00
27/3-2014
TV4 Nyheterna
22:00-23:00
26/3-2014
TV4 House
01:00-02:00
27/3-2014
Kanal 5 Criminal Minds 22:30-23:30
30/3-2014
Anledningen till att vi valt just Ryttareliten, Blacklist, House och Criminal Minds är för att dessa program
har en liknande drama-genre vilket innebär att ljudet borde ha en dynamik som påminner om varandra.
Nyhetsprogrammen SVT1 Rapport och TV4 Nyheterna valdes också av samma anledning, men eftersom
ingen av de andra kanalerna visar nyhetsprogram blev dessa de enda programmen av livekaraktär som
användes i testet.
Alla program spelades först in
direkt från sändning till
hårdisken
på
en
TiVo
(digitalbox). Figur 4 beskriver
kopplingschemat för att spela
in dessa ljudfiler. Ljudet
spelades in från TiVo via optisk
toslink, in via ljudkort (RME
Fireface 800) och sedan in i
datorn via firewire. Allt detta
skedde i digitalt format för att
Figur 4. Kopplingsschema över programinspelningarna.
behålla den ursprungliga
referensnivån som respektive TV-kanal arbetat med. Från var och ett av dessa ljudfiler valdes ett 5
minuter långt ljudklipp ut som innehöll 3 minuter program program och två minuter reklam (eller
trailers i SVTs fall). Detta för att testpersonen skulle hinna vänjas vid den perceptuella ljudnivån i
programmet innan det övergick till reklam/trailers.
Testet utfördes med vår närvaro för att fastställa att ljudkvalitén var korrekt, och att försökspersonen
var bekväm med den enligt instruktioner inställda ljudnivån vid uppspelningen av ljudfilerna. Ljudfilerna
spelades upp via HDMI från en dator till TV för att de inbyggda TV högtalarna skulle kunna användas. Vid
testets början fick testpersonen en enkät innehållandes instruktioner samt tillhörande frågor för varje
ljudexempel (se Bilaga 1). Först var det viktigt att fastställa om testpersonen i fråga hade någon
hörselnedsättning, och i så fall vilken. Parametrar för kön och ålder används för att peka på potentiella
tendenser i resultatet. Därefter fick personen följa instruktionerna i enkäten och skatta ljudfilerna, en
efter en. Testet utfördes på sammanlagt 10 personer.
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De parametrar som testpersonen bedömde i enkäten var:
Upplever du att reklamens ljudvolym är starkare än programmets? (1-5),   där  1   motsvarade   “inte  alls”  
och  5  “väldigt  mycket”.  Denna  parameter  är  relevant,  tillsammans  med  de  andra  parametrarna, för att
besvara huruvida tv-kanalernas ljudbearbetning i dagsläget uppfattas som tillfredsställande eller ej.
Anledningen till en 5-gradig skala på frågorna är för att, så noggrannt som möjligt, återge tittarens
reaktion utan att förvirra testpersonen med för många alternativ.
Hur pass irriterande anser du att detta är? (1-5),   där   1   motsvarade   “inte   alls”   och   5   “väldigt”.   Denna  
parameter är relevant i samband med den ovan beskrivna parametern eftersom en ljudnivåskillnad kan
upplevas som stor utan att den anses vara särskilt irriterande.
Är det så starkt att du vill sänka volymen? (1-5),   där   1  motsvarade   “inte   alls”  och  5   “väldigt   mycket”.  
Parametern beskriver ännu en aspekt av om tittaren är medveten om den upplevda ljudnivåskillnaden
eller inte - och om ljudnivåskillnaden upplevs som irriterande nog att aktivt motverkas eller inte.

3.5 Korttidsmätning
För att få uppmätt loudnessdata som är direkt jämförbar med användartesternas data utförde vi
mätningar på respektive inspelad ljudfil var för sig. Detta genomfördes med hjälp av ett loudnessmeter
plug-in till Pro Tools vid namn VisLM av Nugen Audio. Mätningarna utfördes i EBU mode med den
absoluta skalan. Mätningarna gjordes på 2 minuter för varje program samt en enskild mätning av den
första efterföljande reklamen (inklusive kanalens jingar). Anledningen till att mätningen inte gjordes på
hela användartestets ljudfiler (3 min program + 2 min reklam) var för att överensstämma med EBU R128
och definitionen av programme loudness. För varje enskild ljudfil som mätts beskrivs reklamens innehåll
i Tabell 3.
Tabell 3: Beskrivning av innehållet i varje programs tillhörande reklam.
Program
Reklam
SVT Rapport
Trailer
TV3 Blacklist
"Programmet presenteras av..." + Reklam
TV4 Nyheterna
Jingel + Jingel + Reklam
Kanal 5 Criminal Minds
“Programmet  presenteras  av…”  +  Jingel  +  Reklam
SVT Ryttareliten
Trailer
TV4 House
Jingel + Reklam
De variabler som uppmättes var integrated loudness, loudness range (LRA) samt max true peak (MTP).
Dessutom, eftersom LRA som tidigare nämnts inte lämpar sig väl vid mätning av korta program, har vi
vid korttidsmätningen mätt upp max ML och max SL för reklaminslagen för att få bättre översikt på
dynamiken.
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4. Resultat
Detta kapitel redovisar resultaten av intervjuerna, långtidsmätningen, användartestet och
korttidsmätningen.

4.1 Intervju
4.1.1 SVT1 (24/3)
SVT är medvetna om problemet med skillnader i loudness både inom program och mellan dem, men har
ännu inte implementerat EBU R128. Detta, menar Johan Lindroos, är för att SVT inte vet hur pass bra
EBU R128 fungerar i praktiken. SVT   var   dock,   vid   vårt   besök,   mitt   uppe   i   ett   “Loudness-projekt”   som  
bland annat innefattade utplacering av loudnessmätare enligt EBU R128 vid varje station för
ljudbearbetning. Johan trodde även att andra kanaler inte var villiga att vara först med att implementera
EBU R128 fullt ut eftersom det skulle innebära att kanalen blir ljudnivåmässigt lägre än konkurrenterna.

4.1.2 TV3 (28/3)
Under rundturen kom det fram att MTG ännu inte officiellt börjat bekymra sig om EBU R128.
Loudnessmätare med EBU Mode tillgänglig fanns utplacerade vid de flesta bord för ljudbearbetning men
användes inte för något annat än att visa den nordiska skalan. Därför menar Johan Andersson att
övergången från nuvarande situation till EBU R128 inte borde vara ett så stort hinder rent tekniskt, då
hårdvaran på plats klarar av att utföra det som krävs för en förändring. Vidare berättar Johan att han vid
seminariet Loudness Summit 20121 fick en inblick i vad övriga europeiska länder har åstadkommit, och
att Sverige i loudnessavseende ligger väldigt långt efter. Lösningen, enligt Johan Andersson, ligger i ett
sammarbete kommersiella kanaler emellan, där en gemensam standard bestäms och införs snarast
möjligt.

4.1.3 TV4 (10/3)
På TV4 är nu EBU R128 implementerat på förinspelade filer som levererats till rikssystemet. Dessa
ljudfiler har dock höjts med 2 LUFS igen eftersom den gamla standarden låg 2 LUFS högre än EBU R128 (23 LUFS). Det här betyder således att riktlinjerna för EBU R128 inte används. Även Leif Thuresson
påpekade att TV4 är beredda att gå över till EBU R128 helt och hållet om övriga svenska aktörer gör
detta samtidigt.

1

Seminarie där ljudtekniker runt om i Europa möts för att diskutera loudnessnormalisering i olika former.

15

4.2 Långtidsmätning
Här redovisas data från den längre mätningstiden (19:00-02:00) Johan Lindroos genomfört. I de följande
figurerna presenteras uppmätt loudness för varje 10-sekunders intervall i blått, Max True Peak värdet i
rött, medelvärdet av loudness över hela mätningsperioden i ljusgrönt samt det rullande medelvärdet i
grönt. Längs Y-axeln visas mätningens resultat i LUFS (dBTP för Max True Peak) och X-axeln visar tiden.
I Figur 5 kan man läsa ut att medelvärdet av SVT1 över perioden var -23.2 LUFS. Man ser även att
integrated loudness (blå grafen) för SVT1 varierar kraftigt. En naturlig följd av detta blir då att även
värdena för max true peak variererar kraftigt. Dock överskrids aldrig gränsen för max true peak nivån på
-1 dBTP i någon av figurerna.
Resultat av TV3 finns i Figur 6. Övergripande kan det läsas ut att långtidsmätningen på TV3 gav ett
resultat med oerhört varierande loudness med ett medelvärde på -22 LUFS och även en varierande Max
True Peak.
I Figur 7 ser man att medelvärdet av loudness för TV4 under den uppmätta perioden är, som den gula
linjen visar; -19,7 LUFS. Detta är betydligt högre än för SVT1 (-23.2 LUFS) och TV3 (-22 LUFS). Samtidigt
visar den blå grafen att loudnessdistributionen varierar betydligt mindre än för SVT1. Samma gäller för
Max True Peak-värdena - liten variation.
Figur 8 visar resultatet av mätningen på Kanal 5, som visade sig ha ett medelvärde på -25 LUFS och med
relativt liten varierande loudness mellan program och detsamma för dess Max True Peak.
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Figur 5. Långtidsmätning: SVT1

Figur 7. Långtidsmätning: TV4

Figur 6. Långtidsmätning: TV3

Figur 8. Långtidsmätning: Kanal 5

Sammantaget ur resultatet redovisat i figur 5-8 har Kanal 5 lägst medelvärde och TV4 högst. Störst
variation står TV3 och SVT1 för, medan TV4 och Kanal 5 har en något jämnare integrated loudness
över mätperioden.
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4.3 Användartest
Här har ett medelvärde beräknats utifrån svaren från de 10 testdeltagarna. (På så vis visar detta på de
samband parametersvaren givit för respektive programs övergång till reklam/trailer.) Detta medelvärde
beräknades som summan av en frågas samlade svar dividerat med antalet försökspersoner - och
redovisas för respektive parameter i Figur 9.
Enligt Figur 9 ser man att för drama-genren upplevdes TV3 Blacklist och Kanal 5 Criminal Minds ha de
största skillnaderna i loudness i övergång till reklamblocket. Därefter följer TV4 House som också fick ett
dåligt resultat och sedan SVT ryttareliten som presterade bäst i användartestet. För nyhetsprogrammen
upplevdes SVT Rapport som något värre än TV4 Nyheterna.

Figur 9. Medelvärdet av användartesterna för alla program och parametrar.
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4.4 Korttidsmätning
Figur 10 visar resultatet av korttidsmätningarna där blå representerar Integrated loudness (programme
loudness) i programmet och röd representerar integrated loudness i respektive reklam.
I Figur 10 ser man att SVT Rapport, TV3 Blacklist och Kanal 5 Criminal Minds har det största hoppet i
integrated loudness mellan program och reklam, medan SVT Ryttareliten, TV4 Nyheterna och TV4 House
ligger betydligt lägre (reklamen på TV4 blir till och med lägre än det föregående programmet). I Bilaga 2
visas även en tabell innehållandes skillnaden mellan varje program och dess respektive efterföljande
reklam, för att klargöra differensen.

Figur 10. Integrated loudness över alla program enligt Korttidsmätningen.
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Figur 11 visar reklamens Max Momentary Loudness (ML) och Max Short-term Loudness (SL) i relation till
respektive programs Integrated Loudness enligt Figur 10. Dessa värden är endast i relation till
programmets Integrated loudness, alltså de blå staplarna i Figur 10, inte till reklamens Integrated
loudness (de röda staplarna).
I Figur 11 ser man att max ML och max SL-värdena för reklamerna överskrider respektive programs
integrerade loudness markant i alla fall förutom för TV4 House. För drama-genren har TV3 Blacklist
högsta max ML (7.3 LU) och max SL (4.3 LU) i relation till det föregående programmets integrated
loudness.
Nyhetsprogrammen verkar ha en liknande max ML (kring 4-5 LU) medan max SL varierar något där
Rapport ligger på 3.5 LU och TV4 Nyheterna på 1.9 LU.

Figur 11. Skillnaden mellan programmens IL och reklamens Max ML/SL.
I Bilaga 2 återfinns både LRA- och Max True Peak-mätningar. Där kan det utläsas att programmen i
drama-genren SVT Ryttareliten, TV4 House, TV3 Blacklist och Kanal 5 Criminal Minds har större LRA än
nyhetsprogrammen.
Noterbart är även att Loudness Range över reklamen verkar ligga runt 3 LU för alla program och kanaler,
dock kan denna siffra vara missvisande eftersom mättiden är kortare än 30 sekunder.
Figuren som visar Max True Peak över alla program enligt korttidsmetoden visar på att SVT Rapport, TV3
Blacklist och TV4 House ligger på högst peak motsvarande -1.3, -1.3, -1.1 dBTP. Reklamerna ligger lägre
med den högsta peaken för TV4 House på -2.9 LU. Ingen överskrider således gränsen på -1 dBTP.
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5. Analys och Diskussion
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten av intervjuerna, långtidsmätningen, användartestet
och korttidsmätningen var för sig och i förhållande till varandra. Inledningsvis diskuteras även de
hypoteser författarna hade vid studiens början - utifrån de resultat som fåtts.

5.1 Hypoteser
Den första av de två hypoteser som inledde arbetet (se kapitel 1.5) var att den perceptuellt högre
ljudnivån i reklam/trailers kommer från kompression av det dynamiska omfånget. I Korttidsmätningen
ser vi att alla reklamer har en LRA kring 3LU, vilket i alla fall utom de livesända nyhetsprogrammen
innebär en stor sänkning av LRA jämfört med det föregående programmet. Detta kommer delvis av en
betydande kompression av reklam-materialets dynamiska omfång och i detta avséende stämmer
hypotesen. Ett lågt LRA värde behöver dock inte betyda att kompressionen är hög. Som tidigare nämnt
kan ett lågt LRA värde likväl indikera att dynamiken inte är stor, oberoende av om materialet är kraftigt
komprimerat eller inte. Men just i reklamernas fall tror vi det beror på kraftigare kompression eftersom
musik ofta spelas i samband med reklamen.
Den andra hypotesen var att anledningen till varför de undersökta TV-kanalerna inte implementerat EBU
är för att det innebär en sänkning i loudness av allt innehåll jämfört med tidigare mätstandarder, vilket
för den första kanalen att implementera standarden skulle innebära ett lägre kanal-ljud jämfört med
andra och således leda till färre tittare. Från intervjuerna kan vi se att detta stämmer mycket bra på
åtminstone TV3 och TV4, där de båda intervjuade instämmer om att en bransch-standard av något slag
krävs för att standarden ska implementeras fullt ut.

5.2 Intervjuer
Resultatet visar att ingen av de intervjuade TV-kanalerna har implementerat EBU R128 till fullo, även om
de är fullt medvetna om dess existens och potentiella positiva inverkan på problemet med
loudnesskillnaden mellan program och reklam. Den implementering TV4 gjort på förinspelat material i
rikssystemet kan ha inverkan på dess mer jämna loudness över tid, som illustrerats i Figur 5 av
Långtidsmätningen, men ligger ändå utanför EBU R128s rekomendationer av en programme loudness på
-23 LUFS. Alla intervjuade kanaler är dessutom tekniskt beredda på en standardisering enligt någon
slags loudnessmodell. Således verkar tiden EBU avsatt för teknisk apparatur kapabel att mäta enligt EBU
R128 att nå företagen vara förbi. Från informationen vi fick ut av intervjuerna är det uppenbart att ett
bättre sammarbete mellan kanalerna behövs. De intervjuade var vid intervjutillfället omedvetna om hur
implementationen och framväxten av loudnesshanteringen såg ut på konkurrenternas kanaler.

5.3 Långtidsmätning
Resultat från långtidsmätningen visar att det råder stora skillnader mellan kanalerna, både med
avseende på variation av integrated loudness och medelvärdet över hela den uppmätta perioden.
Utifrån 10-sekundersintegreringen (den blå grafen i Figur 5-8) kan man utläsa kanalens varierande
loudness, vilket är intressant utifrån ett perspektiv av loudnessnormalisering. De kanaler med mest
varierande loudness under den uppmätta perioden är SVT1 och TV3 medan Kanal 5 och TV4 verkar ligga
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på en jämnare nivå. I SVT1s fall verkar det handla främst om programmässig skillnad där loudness vid
varje programskifte märkbart förändras under den timme programmet sänds. I TV3s fall ser man att de
har en nästan periodiserad kurva, med stor sannolikhet kopplad till reklaminslagen på kanalen, där
reklaminslagen ligger med jämna mellanrum på en högre loudness än programmen som omgärdar dem.
Detta bekräftas i korttidsmätningen och användartestet.
Eftersom TV4 inlett en ljudnivånormalisering med mätmetoder från EBU R128 kan detta förklara
kanalens jämnare loudness överlag. Samtidigt visar medelvärdet på att kanalen ligger för högt i
förhållande till programme loudness specificerat i EBU R128.
Eftersom vi inte lyckades nå Kanal 5 för intervju är vi inte helt säkra på om de implementerat EBU R128
eller ej. Dock ser de, utifrån Långtidsmätningen, ut att ha en bättre hantering av ljudnivå än exempelvis
TV3 - men sämre än TV4. Således kan vi med ganska stor säkerhet säga att Kanal 5 inte implementerat
EBU R128 vid tiden för mätningen.

5.4 Korttidsmätning och användartest
5.4.1 Användartestet
Användartestet visar på ett genomgående missnöje gentemot alla kanaler och program utom SVT
Ryttareliten. Dessutom nämns det i metoden att vi valt att ta med parametrar som kön och ålder som
potentiella attribut att diskutera kring, men eftersom inget av relevans kan utläsas av dessa parametrar
har vi valt att bortse från dem. Även parametern för hörselnedsättning blev redundant då det visade sig
att ingen av de 10 testpersonerna hade några nämnvärda problem med hörseln.

5.4.2 Integrated Loudness
Resultatet visar att integrated loudness över programmet är lägre än reklamens för SVT, TV3 och Kanal 5
men högre för TV4 (se Figur 11).
Enligt EBU R128 är en maximal avvikelse på +/- 1 LUFS från -23LUFS det rekommenderade. Bortser vi
från den rekommenderade loudness -23LUFS och endast tittar på relationen mellan program och reklam
för våra ljudexempel var för sig ser vi att SVT Rapport, TV3 Blacklist, Kanal 5 ligger utanför denna
avvikelse på +/- 1 LUFS. Användartestet visade även på att dessa 3 ljudexempel hade den högst
upplevda skillnaden i loudness mellan program och reklam.

5.4.3 LRA
Enligt resultaten från mätningarna av loudness range mellan program och reklam ser vi en tydlig
skillnad. Programmen har en högre LRA än Reklamen. Här måste vi dock ha i åtanke vad som tidigare
sagts i kapitel 2.2.5 om att LRA för korta program inte är fullständigt representativ. Våra mätningar visar
dock på att reklamen tycks ha en LRA som ligger på 3 LU för samtliga kanaler. Detta betyder att
reklamen har en övergripande konsekvent ljudnivå jämfört med programmens som varierar betydligt
mer. För att utsäga om detta är en konsekvens av loudnesskriget hade det behövts en utredning av
reklamtillverkarna. Dock visar resultatet någonting som skulle kunna härledas till den kompression som
omtalas i samband med loudnesskriget. Det komprimerade dynamiska omfånget i reklamerna bidrar här
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starkt till att reklamen upplevs som högre än programmet eftersom örat vänjer sig vid programmets
varierande ljudnivå och plötsligt utsätts för reklamens konsekvent höga ljudnivå.

5.4.4 Max Momentary Loudness och Max Short-term Loudness
Enligt resultatet ser vi att ingen av max ML för kanalernas reklam överstiger +8 LU som enligt EBU är en
godtagbar riktlinje.
Riktlinjen för max SL enligt EBU ligger på +3 LU och här ser vi i Figur 11 att SVT Rapport (3.5 LU), TV3 (4.3
LU) och Kanal 5 (4 LU) har en max SL som ligger över denna riktlinje. Gemensamt för dessa kanaler är att
de presterade sämst i användartestet.
TV4 Nyheterna och TV4 House fick i användartestet ett dåligt resultat medan SVT Ryttareliten klarade sig
bäst. Tittar vi på data för integrated loudness, max momentary loudness och max short-term loudness
enligt figurer 10 & 11 för dessa tre ljudfiler och jämför ser vi dock att TV4 har bättre data. Anledningen
till varför TV4 upplevs som sämre av tittarna trots de bättre mätvärdena tror vi beror på vilken typ av
reklam som inleder reklamblocket för TV4. Till exempel uppmäts max ML värdet för TV4 Nyheterna och
TV4 House direkt när första jingeln spelas upp. Här sker alltså en hög loudnessförändring direkt i
övergången till reklam vilket bevisligen irriterar tittarna. Detta blir även mer påtagligt om programmet
innan jingeln avslutar med någon sekunds tystnad, eller en uttoning av ljudet, eftersom jingeln då
upplevs som en plötslig snabb loudness höjning (kan liknas vid ett högt pistolskott till följd av ett tystare
parti). Det här är ett exempel på att även om datan stämmer överens med EBUs riktlinjer betyder det
inte att ett perfekt resultat har uppnåtts. EBU poängterar att det är viktigt att komma ihåg att använda
öronen vid mixning och produktion och inte helt förlita sig på siffrorna till hundra procent, örat är den
viktigaste referensen. Således betyder detta att, även om man följer riktlinjer funna i EBU R128 kan
resultatet vara otillfredsställande för tittaren.
Hur övergången till reklam kommer uppfattas kommer naturligtvis även bero på de olika programmens
natur. Bryts exempelvis ett program mitt i en actionscen för att övergå till reklam kommer inte
reklamens loudness upplevas som så mycket högre än det föregående programmets. Sker övergången
från en tystare stund av filmen blir dock skillnaden mer påtaglig. I fallen Kanal 5 Criminal Minds och TV3
Blacklist, som båda fick sämst respons vid användartestet, var detta en påtaglig faktor i övergången - att
programmet avslutades tyst med exempelvis en dialog innan reklamen tog fart. Även om max ML eller
max SL i detta fall inte inföll under de första sekunderna av reklamen betydde programmets tysta avslut
att steget till reklamen blev irriterande för testpersonerna. Även detta är ett problem som behöver ses
över innan loudnessnormalisering och tittarnas perception blir förenliga. Exempelvis skulle gränserna för
max ML och max SL kunna öka under reklamens gång så att maximal loudness inte infaller direkt som en
chock,  utan  reklamen  “smygs”  in  något  för  att  motverka de två problemen beskrivna ovan.
Mätningarna vi gjort visar på att EBUs mätmetoder är att föredra framför den aktuella ljudbehandling
våra utvalda kanaler använder sig av idag. Dock kommer inte ett helt perfekt resultat uppnås endast för
att EBU R128 implementeras. Människans öra och övergripande roll i upplägg av program och
övergångar spelar fortfarande en stor roll. En eventuell implementation av EBU R128 skulle dock
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innebära en allt jämnare nivå. Inte bara inom den individuella kanalens ramar utan även kanalerna
emellan.

5.5 Metodkritik
För att ge en opartisk och rättvis bild av EBU R128s implementering i TV-branschen krävs att alla TVbolag intervjuas och tas med i utredningen eftersom de är konkurrerande företag med olika orsaker till
varför problemet finns. Därför är det beklagligt att alla kanaler inte var tllgängliga för en intervju. Dock
kunde vi med relativt stor sannolikhet säga att inte heller Kanal 5 hade implementerat EBU R128 fullt ut
vid tiden för mätning (30-31 Mars 2014) vid jämförelse med de andra kanalerna som, enligt uppgift, inte
hade gjort det.
Enligt EBU mäts Integrated loudness egentligen över hela programmen, vilket är beskrivet som
Programme Loudness. I vår Långtidsmätning har vi en integrated loudness på 10 sekunder, medan den
under Korttidsmätningen låg på 2 minuter. Istället hade hela programmet kunnat mätts vid
korttidsmätningen, men eftersom vi endast hade tillgång till de minuter vi spelat in valde vi att använda
oss av en approximation av Programme Loudness utspridd på ett 2-minuters intervall isället - vilket kan
ha modifierat resultatet av korttidsmätningen något jämfört med om hela programmet uppmätts. Dock
förväntas inte användartestet ha påverkats av detta eftersom perceptionen vid övergång från program
till reklam hade varit densamma.
Under användartestet var ordningen i vilken kanalerna utvärderades densamma för alla testpersoner.
Detta kan ha resulterat i att främst den första kanalens uppskattning av parametrarna blivit influerade
av det faktum att användarna inte riktigt var vana vid uppgiften och inte fått någon känsla för vad som
eftersöktes. För att ha uppnått mer empiriska resultat borde testet istället utförts på slumpmässigt
ordnade kanaler och program för att kunna räkna bort denna potentiella felkälla. Dessutom valde vi att
redovisa för testpersonen (innan ljudfilen gått igång) vilken kanal de nu lyssnade till, vilket kan ha givit
tespersonen positiva eller negativa konnotationer till utbudet av program som den specifika kanalen har
- vilket således kan ha influerat personen till att uppskatta parametern annorlunda.
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6. Slutsats
Utredningen har lett fram till följande slutsatser som svarar på problemformuleringen:
●

●

TV-kanalernas nuvarande ljudbehandling är inte tillfredställande för tittaren. Intervjuerna visade
på att många klagomål om ljudnivåskillnader kommer in till TV kanalerna och användartesterna
visade på en irritation gentemot samtliga kanalers hantering av ljudnivåerna.
En branchstandard/överrenskommelse kanalerna emellan måste etableras för att
implementationen och övergången till loudnessnormalisering enligt EBU R128 skall ske så
snabbt som möjligt under samma villkor för samtliga kanaler. Detta eftersom ingen kanal i
nuläget, förutom möjligtvis SVT, är villig att lägga sig ljudnivåmässigt under konkurrenterna
vilket en implementation av EBU R128 innebär. Den tekniska apparaturen finns tillgänglig för ett
skifte vilket betyder att samtliga kanaler kan inleda implementeringen så fort en
överenskommelse träder i kraft.
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Bilaga 1
Denna bilaga visar frågorna och resultatet av användartestet. SVT del 1 motsvarar Rapport och del 2
motsvarar Ryttareliten medan TV4 del 1 motsvarar Nyheterna och del 2 motsvarar House.

27

28

29

30

31

32

33

Bilaga 2
Denna bilaga visar de grafer som inte ansågs tillräckligt uppenbart relevanta för att medhavas i
uppsatsens resultatdel.

Figur 12. Korttidsmätningens Max True Peak-mätning av alla kanaler och respektive reklam.
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Tabell 4. Reklamens LU med föregående program som referens.
Program
Skillnad i LU
SVT Rapport
+2.8 LU
SVT Ryttareliten
+0.8 LU
TV3 Blacklist
TV4 Nyheterna
TV4 House
Kanal 5

+3.2 LU
-0.5 LU
-1 LU
+2.2 LU

Figur 11. Loudness Range (LRA) över alla program enligt Korttidsmätningen.
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