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Abstract 
 
Denna uppsats undersöker hur symmetrisk respektive asymmetrisk distorsion skiljer sig från 

varandra och dess påverkan på intermodulationsdistorsion. Undersökningen görs genom 

lyssningstest med en lyssningspanel av erfarna lyssnare samt spektrumanalyser av signaler. 

Det visade sig att användandet av sinustoner vid spektrumanalyser ger en missvisande bild av 

gitarrdistorsion. Spektrumanalyserna visade på liten skillnad mellan klippningsformerna vid 

verkliga gitarrsignaler som ledde till att undersökningsdeltagarna hade svårt att beskriva 

skillnaderna. Intermodulationsdistorsionen var mer påtaglig i asymmetrisk klippning, dock 

tyder inget på att detta märkbart skulle påverkat lyssnaren.    
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1 Inledning 
Distorsion har blivit en del av elgitarrens klangfärg och idag även en fundamental byggkloss i 

en mängd genrer. Alla gitarrister strävar självklart dock inte efter samma typ av distorsion och 

idag finns en riklig tillgång av olika typer och tillvägagångsätt att uppnå dem. I samband med 

rockmusikens utveckling under 1970- och 80-talet strävade gitarrister efter mer distorsion än 

vad deras förstärkare kunde uppnå. Det fanns en lösning på detta, detta var en så kallad 

overdrive-pedal. Dessa användes för att överstyra gitarrens signal innan den nådde 

förstärkaren och på sätt uppnå mer distorsion. Overdrive-pedaler eller distorsion-pedaler som 

det även kallas är fortfarande populärt, trots att förstärkarutvecklingen har gått framåt och det 

länge har tillverkas Hi-gain-förstärkare som är konstruerade för att kunna ge mer distorsion. 

Idag finns det internet-communities av pedalbyggare och entusiaster där det diskuteras allt 

som cirkulerar runt ämnet. En återkommande diskussion är symmetriskt respektive 

asymmetrisk klippning och hur detta påverkar signalen. Åsikterna är många och referenserna 

hamnar ofta hos två klassiker som Ibanez Tube Screamer med symmetriskt klippning och 

Boss OD-1 med asymmetriskt. I denna uppsats analyseras dessa två klippningsformer och hur 

de kan påverka lyssnares upplevelse.                      
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1.1 Syfte 
 
Som musikproducent, ljudtekniker eller gitarrist kan en del av arbetsuppgiften bestå av att 

kunna framställa ett tillbörligt gitarrljud. För detta kan ett rikligt teknisk kunskapskapital bli 

till hjälp. Syftet med denna uppsats är att skapa ny kunskap om gitarrdistorsion och bidra till 

att fylla de luckor som finns inom vetenskapen huruvida symmetrisk respektive asymmetrisk 

klippning påverkar lyssnarens upplevelse. Vidare är syftet också att undersöka hur 

intermodulationsdistorsion påverkas av dessa två klippningsformer, symmetrisk respektive 

asymmetrisk, och hur det påverkar lyssnaren.     

 

1.2 Frågeställning 
 
För att fullfölja syftet har följande frågeställningar sammanställts: 
 

• Hur påverkas intermodulationsdistorsionen av symmetrisk respektive asymmetriskt 
klippning? 
 

• Hur ser sambandet ut mellan lyssnarens upplevelse och spektrumanalyser av samma 
signaler? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Eftersom uppsatsen skrivs inom ämnet ljud- och musikproduktion har matematiska serier och 

funktioner inte behandlats. Sådant kan användas för att kalkylera icke-linjära funktioner och 

visualisera distorsion i grafer. Denna uppsats har istället valt ett alternativt tillvägagångsätt 

som ligger närmre ljud- och musikproduktion. Detta genom att fokusera på frekvensinnehåll 

och lyssnarens upplevelse istället för matematiska funktioner.      

2 Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet behandlas kunskapsområdet och hur det ser ut idag. Det kommer börja brett 

för att ge en överblick över begreppet distorsion och dess faktorer för att sedan gå in mer 

specifikt på betydelsefulla beståndsdelar för forskningsfrågorna. Eftersom distorsion är något 

vi har känt till i lång tid är det ett stort tidsomfång inom forskningen. Dock har det inte 

kommit något banbrytande förändring inom den analoga distorsionen vilket gör att den äldre 

forskningen kan vara relevant även idag.        
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2.1 Distorsion 
 

Ordet distorsion kommer från latin och betyder förvridning (Nationalencyklopedin). I 

praktiken syftar detta på när det sker en förändring i en signal utifrån den grundläggande 

vågformen eller frekvensförhållandet. En ren amplitudförändring av en signal räknas dock 

inte som distorsion (Encyclopædia Britannica, 2017).     

 

Ett sätt att beskriva hur distorsion uppstår är när en sinuston skickas igenom någon form av 

elektronisk utrustning och utsignalen innehåller fler frekvenser än den rena sinustonens 

frekvens. Detta betyder att utrustningens påverkan, genom sin konstruktion, i någon 

utsträckning är ickelinjärt och resultatet av utrustningens påverkan på ljudet är alltså det som 

vi benämner som ickelinjär distorsion. Inom matematiken finns bland annat Fourierserien 

som visar att varje signal kan brytas ner till ett visst antal sinusvågor. Till och med en 

fyrkantsvåg kan alltså brytas ner till ett visst antal sinustoner (Cabot, 1984). Det existerar 

även linjär distorsion men detta är inget som kommer behandlas, detta på grund av att det 

betraktas som irrelevant för denna studie då det inte berör gitarrdistorsion.   

 

När det alstras fler deltoner kallas detta för harmonisk distorsion. Distorsionen beskrivs 

relativt till dess fundamentala frekvens, antingen i decibel eller procent. Exempelvis om den 

fundamentala frekvensen ligger på 100 dB och den 2:e deltonen ligger på 44 dB beskrivs den 

som -56 dB. Den totala harmoniska distorsionen brukar förkortas THD och är ett mått som 

beskriver all harmonisk distorsion i en signal (Davis & Jones, 1989 s.81).    

 

Med harmonisk distorsion kommer även intermodulationsdistorsion. Detta fenomen uppstår 

när två eller flera frekvenser i signalen interagera med varandra och skapar deltoner som ofta 

inte klingar väl. Intermodulationsdistorsionens produkter skapas av summan och differensen 

av de fundamentala frekvenserna. Exempelvis om två sinustoner vid frekvenserna 1000 Hz 

respektive 1100 Hz äntrar en ickelinjär förstärkare kommer det uppstå distorsionsprodukter 

vid 2100 Hz och 100 Hz. Detta är alltså den 2:e distorsionsprodukten med formeln 𝐹1 +

𝐹2, 𝐹2 − 𝐹1. Vidare finns 3:e produkten som då utrycks 2𝐹2 − 𝐹1, 2𝐹1 + 𝐹2 osv (Davis & 

Jones, 1989 s. 85).        

 

Tillverkare av ljudteknisk utrustning strävade länge efter att minimera distorsion i utrustning 

som till exempel gitarrförstärkare och det var först under 1960-talet gitarrister började 
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överstyra sina förstärkare och distorsion blev en del av elgitarrens klangfärg, speciellt inom 

rock (Östberg & Hartman, 2015). Distorsionen skapas ofta med överstyrning av elektronrör 

eller transistorer i gitarrförstärkare. I pedaler är det vanligare med operationsförstärkare, 

dioder och transistorer. Den typ av distorsion som förekommer i gitarr-pedaler och -

förstärkare kallas för klippning. Detta på grund av att topparna på signalen klipps av när de 

nämnda komponenterna överstyrs. När dioder används för detta avseende klipps vanligtvis 

signalen när den överstiger 0,7 volt, detta kallas för diodens framspänningsvärde (Hallerbo, 

2013 s. 31). Detta är särskilt relevant eftersom den här studien analyserar ljud som påverkats 

av utrustning som använder en diodbaserad teknik och just detta klargörs tydligare längre 

fram i texten under metodavsnittet. 

 

De första tidiga inslagen av gitarrdistorsion i inspelningar berodde många gånger på misstag 

och trasig utrustning. Exempel på detta är låten Rocket 88 av Jack Brenston och Ike Turner då 

gitarrförstärkaren gick sönder på väg mot studion. Detta resulterade i att gitarren lät orenare 

vilket behagade gitarristen, detta var 1951. Tio år senare spelade Marty Robbin in låten Dont 

Worry. I denna inspelning kan det första inslaget av fuzz höras, det alstrades av en trasig 

kanal på mixerbordet. Efter detta försöktes denna effekt efterliknas och 1962 lanserade 

Gibson Maestro FZ-1 som blev den första fuzz-pedalen på marknaden. Det var denna pedal 

som senare skulle ligga till grund för det legendariska gitarrljudet i Rolling Stones (I Can't 

Get No) Satisfaction. Efter detta började en mängd företag producera olika typer av 

distorsionspedaler och förstärkarutvecklingen gick framåt (Anselmi, 2017).  

 

2.2 Symmetrisk respektive asymmetrisk klippning 

och intermodulations distorsion  
 

Skillnaden rörande förutsättningarna för dessa två klippningsformer, symmetrisk respektive 

asymmetrisk klippning, kan illustreras grafiskt (Figur 1B & 1C). För att tydligt skildra detta 

framställs även en sinusvåg som referenspunkt (Figur 1A). Den symmetriskt klippta 

ljudvågen (Figur 1B) visar att både den negativa och positiva halvan av perioden klippts 

jämlikt medan den asymmetriska klippta ljudvågen (Figur 1C) klipper mer av den negativa 

och ser därför inte likadan ut i den övre och nedre delen av vågrörelsen.   
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    Figur 1A Sinusvåg 

 
      Figur 1B Symmetrisk               Figur 1C Asymmetrisk  

 

 

Med hjälp av olika grafiska analyser och mätningar gjorde Ciro Scotto (2017) en djupdykning 

i gitarrdistorsionens betydelse och struktur inom hårdrock. Han menar att verktygen som 

användes underlättar intersubjektiva överenskommelser mellan teoretiker, analytiker och 

artister. Detta på grund av en standardisering av mätningar som möjliggör kategorisering, 

jämförelse och synlighetsgöra distorsionen förändringar och struktur i en komposition.         

 

Vad skillnad mellan symmetrisk respektive asymmetrisk arbetssätt i en gitarrförförstärkare 

kan resultera i har Dempwolf, Holters, Möller och Zölzer (2009) studerat. Genom att förenkla 

och modellera en gitarrförstärkare i en mjukvara, har de sedan med hjälp av en teknik vid 

namn Exponential Sweep Technique mätt det harmoniska innehållet. Deras resultat visar att 

den symmetriska kurvan de presenterar visar starka udda och svaga jämna deltoner. Den 

asymmetriska visar dock mindre skillnad mellan de udda och jämna deltonerna. Den 

fundamentala frekvensen skiljer sig dock inte mellan de två.  

 

Att intermodulationsdistorsion skiljer sig emellan en transistor- och rörbaserade 

gitarrförstärkare är något Rutt (1984) har studerat. I slutsatsen förklaras att 

transistorförstärkare ofta använder hård klippning som resulterar i en oönskad 

intermodulationsdistorsion. Dock att Rutt använder ordet oönskad kan kritiseras då det är 
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subjektivt och han har inte samlat in några data ifrån till exempel lyssningstest utan studien 

baseras helt på mätningar.  

 

I en studie av Barbatis och Serafinis (2002) diskuteras skillnaden mellan symmetrisk och 

asymmetriskt klippning. De menar att på grund av att asymmetrisk till skillnad från 

symmetrisk klippning även skapar jämna deltoner anser många att den asymmetriska är mer 

musikaliskt. Detta på grund av deltonerna lägger sig på oktavavstånd. Men de kontrar med att 

eftersom att asymmetrisk klippning skapar fler deltoner kan det frambringa mer 

intermodulation distorsion. Det i sin tur kan resultera i att utsignalen upplevs mer smutsig och 

förvirrande som de själva beskriver det. Deras data dokumenteras dock inte speciellt väl vilket 

gör att reliabiliteten kan kritiseras.  

 

Dissonansens betydelse i aggressiv musik som Bellinghausen (2012) själv benämner det, 

behandlas i hans psykologiskt inriktade studie. Han menar att dissonans som inte avleder en 

tons igenkännande kan resultera i ett rikare och aggressivare ljud. Vidare riktar han in sig på 

intermodulationsdistorsion. Han menar att det kan gynna elgitarrs ljud vid enklare ackord så 

länge det inte tar fokus från grundtonen och nämner ett kvintackord som exempel. Värt att 

nämna angående denna studie är att den endast är publicerad på Academia.edu hemsida, de 

har en olik syn på referentgranskning. Detta kan göra att undersökningens giltighet kan 

ifrågasättas.           

 

Modifikationer på en Boss DS-1 som är en vanlig förkommande distorsionspedal har 

Schneiderman och Sariski (2009) genomfört en studie om. De gjorde ett flertal modifikationer 

och lät gitarrister spela dem både före och efteråt. En av ändringarna var att klippningen blev 

asymmetrisk. Data från gitarristerna skilde sig något då det är subjektivt men många ansåg att 

det var bättre strängdynamik och ett större distorsionsomfång. Eftersom pedalen innehöll ett 

flertal modifikationer går det dock inte peka på om detta endast berodde på asymmetrin i 

klippningen eller någon annan faktor.       

 

Även Karlsson (2010) har studerat transistor- och rörförstärkare och genomförde 

lyssningstest. I studien nämns det att den asymmetriska klippningen i rörförstärkare ligger till 

grund till ett varmt och fylligt ljud på grund av de jämna deltonerna. Detta nämns dock endast 

som hastigast och studien är inte särskilt avgränsad. Karlssons genomför ett lyssningstest med 

4 olika förstärkare varav 2 transistorförstärkare och 2 rörförstärkare. Resultat av 
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lyssningstestet där värme är en kategori som deltagarna ska ranka för varje förstärkare stödjer 

inte tidigare påstående fullt ut. Förstärkaren som deltagarna tyckte ansåg innehålla mest 

värme var nämligen en transistorförstärkare. Dock påpekar Karlsson att värme är en subjektiv 

variabel som kan upplevas på olika sätt från person till person.     

 

Under en rubrik i Hamms (1973) studie om transistor- respektive rörförstärkare behandlade 

Hamm upplevelsen av de olika deltoners musikaliska funktioner. Han menar att den 

elektroniska distorsionen parallellt med musikaliska toners förhållande spelar en viktig roll i 

skillnaden mellan transistor- och rörförstärkare. Hamm refererar sedan till Schaefer (1971), en 

studie som behandlas i det följande teoriavsnittet. 

3 Teori 
 

För att kunna förstå och förklara ens egna empiriska data kommer en teori bidra till 

undersökningen. Teorin som valts är relevant för denna studie eftersom den behandlar 

människors uppfattning av deltoner.   

 

I en studie om elektronisk design av elorglar av Schaefer (1971) behandlar han en teori om 

deltoners påverkan på upplevelsen av ljud. Schaefer förklarar att den primära karaktäristiken 

av ett instrument präglas av de första få deltonerna. Den 3:e och den 5:e deltonen, det vill 

säga de udda skapar ett stopped och covered ljud som han beskriver det själv. Medan den 2:e, 

4:e och 6:e, alltså de jämna skapar en mer sjungande karaktär. Den 2:e som befinner sig en 

oktav upp ifrån den fundamentala är knappt hörbar men den tillbringar ändå kropp och får det 

att låta fylligare. En påtaglig 3:e delton gör dock ljudet mjukare. De höga deltonerna beskrivs 

som skarpa och att de tillför bett. Om ljudet är påtagligt skarpt kan det efter ett ihållande 

lyssnade bli påfrestande. Detta trots att dessa deltoner knappt hörs men de skapar ett 

bakgrundsbrus som undermedvetet färgar de låga deltonerna. Dock kan dessa deltoner även 

hjälpa till att fånga örats uppmärksamhet.      
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4 Metod 
 
Här redovisas vilka metoder som har valts för att samla in data. Det presenteras två olika 

metoder som kommer användas för datainsamlingen, spektrumanalys och lyssningstest. Båda 

går dock under kategorin experiment.     

 

För att samla in relevant data på ett strukturerat vis har experiment valts som mest lämpad 

metod. Definitionen av ett experiment kan ses på olika sätt, och idag finns det även ett antal 

underkategorier, dock finns det ett återkommande kännetecken vid utläggningarna vilket är 

kontroll av behandlingen. Detta kan man även finna i Yaremko, Harari, Harrison, och Lynns 

(1986, s.72) definition där de menar att ett experiment kännetecknas genom att en eller fler 

oberoende variabler manipuleras för att iaktta deras effekt på en eller fler beroende variabler. 

I denna studie är det alltså klippningen som kommer agera som oberoende variabel och 

ingångssignalen som beroende. Detta experiment hamnar under kategorin 

laboratorieexperiment.  

 

Styrkan med denna metod är dess förmåga att styrka orsakssamband (Shadish, Cook & 

Campbell, 2002 s.18). En annan fördel är att de är artificiella, alltså att experimentet tar form i 

en tillgjord situation av forskaren istället för en naturlig (Webster & Shell, 2007, s.22). Detta 

gör att forskaren har större kontroll över experimentet och kan efterkonstruera det. Ett 

gammalt citat från fysikern William Thomson (1889) lyder:  

 
              When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know 

something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, 

your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind. (Thomson, 1889, s.73)    

 

4.1 Spektrumanalys 
 

Spektrumanalyserna genomfördes genom att olika signaler skickades genom en overdrive-

pedal, sedan genom en DI-box som sedan skickades in i ett ljudkort där A/D- omvandlingen 

sker för att sedan spelas in i Pro Tools (Figur 2). I Pro Tools användes sedan en FFT 

spektrumanalysator. FFT står för Fast Fourier Tranform och är alltså baserad på en algoritm 

som med en simpel förklaring bryter ner komplexa signaler till sinustoner. För att signalen 

skulle matcha pedalens ingångsimpedans används även en reamp-box som signalen passerade 
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innan pedalen. Pedalen är byggd av mig själv från en byggsats vid namn overdrive 2 av 

BOYC, detta gör att jag har goda kunskaper om denna pedal och dess krets. Pedalen har en 

omkopplare som kan växla mellan symmetrisk klippning av kiseldioder och asymmetrisk 

klippning av röda lysdioder. Dessa två diodtyper delar inte samma framspänningsvärde vilket 

gör att de klipper signalen något olika. Detta gör även att det sker en amplitudförändring när 

lysdioderna används för klippning.   

 
Figur 2: Signalkedja 

4.1.1 Spektrumanalys av sinustoner 
 

Spektrumanalyserna inleddes med rena sinustoner som stimuli. Detta för att illustrera på ett 

teoretiskt vis hur de olika formerna av klippning skiljer sig ifrån varandra. Sinustonerna 

genererades från Pro Tools egna signalgenerator och var på 165 Hz i de första 

spektrumanalyserna. Först spelades en sinuston in med pedalen i bypass-läge, pedalen är en så 

kallad true bypass vilket gör att när effekten ej är påslagen passerar signalen direkt från 

ingång till utgång utan att passera någon elektronisk komponent. Detta gjordes för att se till 

att ingen märkbar harmonisk distorsion skapades av resterande enheter i signalkedjan. Sedan 

spelades samma signal in med pedalen på i symmetriskt klippningsläge och sedan i 

asymmetriskt. Valet av 165 Hz berodde på att stimuli i lyssningstestet skulle kretsa runt noten 

E3 på gitarren som har sin fundamentala frekvens på 165 Hz. Vidare lades en sinuston vid 

247 Hz på vilket motsvarar den fundamentala frekvensen i B3, det vill säga kvinten till E. 

Dessa toner spelades in tillsammans med både symmetrisk och asymmetrisk klippning. Efter 

det spelades även 165 Hz tillsammans med 196 Hz med båda klippningstyperna, 196 Hz 

motsvarar den fundamentala frekvensen för molltersen i E. De två sistnämna spektrumanalys 

gjordes för att kunna granska produkterna av intermodulationsdistorsion.  

4.1.2 Spektrumanalys av gitarr 
 
Samma procedur genomfördes sedan med en elgitarr. Elgitarren gick först genom en DI-box 

och sedan in i ljudkortet för att spela in den rena signalen. Denna signal användes senare för 

att gå samma signalkedja som förklarades ovan. Genom att spela in den rena gitarrsignalen 
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först möjliggjordes att kunna använda exakt samma signal i jämförelserna. Alternativet skulle 

varit att spela intervallerna på gitarren för varje spektrumanalys men detta skulle resultera i att 

varje signal såg något olika ut. Först spelades ett ensamt E3 för att se vilka naturliga övertoner 

gitarren skapade. Sedan följdes samma princip som för sinustonerna. Gitarr som användes var 

en Gibson Flying V 2010 med original pickups.     

 

4.2 Lyssningstest 
 

För att komplettera de objektiva data som samlats in under spektrumanalyserna genomfördes 

även ett lyssningstest. Denna typ av test ingår även inom kategorin experimentella metoder 

och delar alltså samma grundprincip som är förklarad ovan. Med ett lyssningstest möjliggörs 

datainsamling angående personernas egna upplevelser och av ljudet (Berg, 2012 s.199). 

Lyssningstestet som genomfördes kan beskrivas som ett så kallat diskrimineringstest vilket 

innebär att undersökningsdeltagarnas uppgift i ett sådant test är att detektera skillnader mellan 

två eller fler produkter (Bech & Zacharov 2006, s.126). Finns även ett flertal underkategorier 

för dessa test och i denna studie används AB-test eller XY-test som det även kallas.       

 

4.2.1 Design av lyssningstestet 
 
Testet designades på så sätt att de stimuli som användes är de samma gitarrinspelningar som 

användes i spektrumanalyserna. Därför har det alltså varit möjligt att samla in både objektiv 

och subjektiv data kopplade till exakt samma ljudsignal. Deltagarna har alltså fått höra ett E3 

tillsammans med B3 (Kvintackord) och E3 tillsammans med G3 (mollters) i både symmetrisk 

och asymmetrisk klippning. För att lyssningsmaterialet skulle låta verklighetsanknutet lades 

även en förstärkaremulator med högtalarkabinett till i Pro Tools. Förstärkaremulatorn ställdes 

in så att ingen märkbar harmonisk distorsion lades på, finns även frekvensspektrumanalys av 

detta. 

 

Testet utformades som ett så kallat blindtest där deltagarna inte var medvetna om hur de olika 

stimuli som användes som lyssningsmaterial skiljde sig ifrån varandra. Deltagarna fick endast 

veta att de skulle lyssna på exempel A och exempel B och alltså inte veta vilken teknisk 

skillnad det är mellan olika stimuli. Dock gavs information om att testet handlade om 

symmetrisk respektive asymmetrisk klippning. Deltagarna fick själva navigera sig mellan 
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spåren och ingen tidsgräns var satt, detta i syfte att sänka eventuell felmarginal då lyssnarna 

själva fick bestämma hur många gånger de olika spåren skulle spelas upp. Denna design är 

direkt hämtad från tidigare liknande undersökningar (Berg, 2012 s.207).      

 

I samband lyssningstesten fyllde deltagarna i en blankett. Den var konstruerad på så sätt att de 

först fick förklara med egna ord hur de upplevde skillnaderna. Sedan följde tre frågor som 

deltagarna besvarade genom att kryssa i ett av de tre alternativen. Dessa frågor är direkt 

baserade på Schaefers (1971) teori och handlar om hur deltagarna förknippar olika adjektiv 

till de stimuli som användes som lyssningsmaterial.  

4.2.2 Reproduktionssystem 
 
För att alla undersökningsdeltagare skulle ha samma lyssningsförutsättningar användes 

samma slutna hörlurar för samtliga deltagare. Denna strategi förväntas att minimerade 

störningar från omgivningen och även gett deltagarna förutsättningarna för att ha samma 

lyssningsposition. Även rummets påverkan uteslöts genom denna design (Berg, 2012 s.206). 

Dock resulterade detta i att endast en person kunde genomföra testet åt gången. Detta ledde i 

sin tur till potentiellt färre deltagare var med i lyssningspanelen på grund av testet blev mer 

tidskrävande. Dock hade detta beaktas men övervägs för att behålla giltigheten. Hörlurarna 

som användes var ett par Beyerdynamic DT770 och Pro Tools har använts som 

uppspelningsprogram från en Macbook Pro. 

 

4.2.3 Urval 
 
Urvalsgruppen bestod av gitarrister som har som vana att spela med distorsion men även 

studenter inom ljud- och musikproduktion. Gitarristerna skulle vara erfarna och spelat minst i 

3 år. Dessa populationer är relevanta då de har erfarenhet av att lyssna kritiskt. Detta i sin tur 

har troligtvis lett till större precision i de data som har genererats. Denna design ansluter till 

liknade tidigare undersökningar (Berg 2012, s.203).  

 

4.2.4 Etiska överväganden 
 

Studien har följt vetenskapsrådet etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i 

lyssningspanelen informerades om studiens syfte och att de anonymt kommer presenteras. 

Deltagarna informerades även om att testet var frivilligt och de fick avbryta vid obehag.      
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5 Resultat och analys 
 
I detta avsnitt presenteras data som samlats in av spektrumanalyserna och lyssningstestet. Det 

ska klargöras att den asymmetriska klippningen har starkare amplitud på grund av 

lysdiodernas framspänningsvärde, just detta beskrivs mer utförligt i metodavsnittet. Därför 

har exemplen normaliserats till samma amplitudnivå för att lättare se förhållanden mellan 

dem, detta gjordes även vid lyssningstestet.    

 

5.1 Spektrumanalys av sinustoner  
 
Ingen synlig harmonisk distorsion visades när en sinuston vid 165 Hz passerade signalkedjan 

med pedalen i bypass-läge (Figur 3). Detta påvisar att resterande utrustning i signalkedjan 

inte alstrade harmonisk distorsion vilket skapade bättre förutsättningar för resterande 

spektrumanalyser. 

    

Figur 3: sinuston på 165 Hz genom signalkedjan med pedal i bypass 
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Vidare passerade en sinuston med samma frekvens signalkedjan med pedalen påslagen med 

symmetrisk klippning (Figur 4A) och sedan med asymmetrisk (Figur 4B). 

Figur 4A: 165 Hz Symmetrisk 
 
 

 
Figur 4B: 165 Hz Asymmetrisk 
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Här visas (figur 4) tydligt att den symmetriska klippningen alstrar ojämna deltoner medan den 

asymmetriska även innehåller jämna. De jämna deltonerna ligger dock några decibel under de 

ojämna.  

 

Vidare lades en sinuston vid 247 Hz till tillsammans med 165 Hz i symmetrisk klippning 

(figur 5A). Till skillnad från föregående spektrumanalyser uppstådde det frekvenser under de 

fundamentala frekvenserna och även innehåll runt 412 Hz. Detta är produkter av andra 

ordningens intermodulationsdistorsion. Detta går även att framställas med ekvationen.  

 

F2 – F1 = 247 Hz – 165 Hz = 82 Hz 

F1 + F2 = 165 Hz + 247 Hz = 412 Hz  

 

Figur 5A: 165 Hz + 247 Hz i symmetrisk klippning 

 

Samma signal drogs även genom asymmetrisk klippning (figur 5B). Då framställdes det att 

intermodulationsdistorsionen hade skapat samma produkter även där, dock var de mer 

påtagliga då förhållandet mellan de fundamentala frekvenserna och produkterna hade minskat 

med ungefär 6 dB.         
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Figur 5B: 165 Hz + 247 Hz i asymmetrisk klippning 

 

Sedan byttes 247 Hz ut mot 196 Hz istället och gick genom symmetrisk klippning (figur 6A), 

de fundamentala frekvenserna hade då flyttats närmre varandra och spektrumanalysatorn 

visualiserade frekvenserna som en bredare och avrundad topp istället för två självständiga. 

      
Figur 6A: 165 Hz + 196 Hz symmetrisk klippning 
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Dock var inte intermodulationsdistorsionen lika påtaglig i detta exempel, ekvation visar att 

andra ordningens produkter placeras vid 31 Hz respektive 361 Hz.  

 

F2 – F1 = 196 Hz – 165 Hz = 31 Hz 

F1 + F2 = 165 Hz + 196 Hz = 361 Hz  

 

Produkten vid 31 Hz syns ej i spektrumanalysen, detta troligtvis på grund av att den ligger så 

pass svagt vilket gör att analysatorn inte regerar på den. Den bedöms dock som icke relevant 

då den befinner sig så pass långt ner i frekvensspektrumet där få kan uppleva det som hörbart, 

speciellt inte med utrustning lämpad för gitarr. Denna produkt syns dock i asymmetrisk 

klippning (Figur 6B) men vid ytterst svag nivå där troligtvis ingen frekvens är hörbar. I 

asymmetrisk klippning syns även produkten vid 361 Hz mer tydligt än i symmetrisk.    

 

Figur 6B: 165 Hz + 196 Hz asymmetrisk klippning 
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5.2 Spektrumanalys av gitarr 
 
Första spektrumanalysen med gitarr var endast tonen E3 (165 Hz) som slogs an med pedal i 

bypass-läge (Figur 7).  Detta visade att gitarrens naturliga klangfärg innehåller både jämna 

och ojämna deltoner.  

 

 
Figur 7: E3 genom signalkedjan med pedal i bypass-läge 
 

 

På grund av detta blir skillnaden mellan symmetrisk och asymmetrisk klippning inte lika 

påtaglig med gitarr som med sinustoner. Detta kan granskas när samma gitarrssignal passerar 

signalkedjan i symmetrisk respektive asymmetrisk klippning (Figur 8A & 8B). I dessa figurer 

redovisas att frekvensinnehållet är det samma i båda spektrumanalyserna. Skillnaden är 

istället att förhållandet mellan de jämna och de ojämna deltoner krymper med den 

asymmetriska klippningen då de jämna deltonerna förstärks.  
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Figur 8A: E3 symmetrisk klippning 

 

 
 Figur 8B: E3 asymmetrisk klippning 

 

När kvinten lades på (Figur 9A & 9B) sågs även intermodulationsdistorsionens produkter som 

uppstod och som visades i tidigare spektrumanalyser med sinustoner. Förhållandet mellan de 
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fundamentala frekvenserna och intermodulationsdistorsionsprodukterna följde fortfarande 

mönstret som presenterades vid ovanstående spektrumanalyser.  

Figur 9A: Kvintackord med E3 & B3 i symmetrisk klippning 

Figur 9B: Kvintackord med E3 & B3 i asymmetrisk klippning 

 

Förhållandet mellan de jämna och ojämna deltonerna följer fortfarande samma princip som 

presenterades i spektrumanalysen med endast E3. Vidare byttes kvinten ut mot E3:s mollters 

G3 (Figur 10A & 10B). Gitarrens naturliga frekvensrespons för E3 innehöll en stark jämn 

delton en oktav upp, med andra ord vid 330 Hz (Figur 7). Detta gör att 
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intermodulationsdistorsionsprodukten som skapas vid 361 Hz ligger så pass nära att 

analysatorn endast visar en självständig topp. Denna frekvens ligger huruvida mellan de 

fundamentala frekvenserna för F4 och F#4, dessa toner tillsammans med ett E3 skulle skapa 

dissonans.          

 
Figur 10A: E3 & G3 (mollters) i symmetrisk klippning  

Figur 10B: E3 & G3 (mollters) i asymmetrisk klippning 
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5.3 Slutsats av spektrumanalys 
 
Efter dessa spektrumanalyser har det klargjorts åter en gång att symmetrisk klippning alstrar 

ojämna deltoner medan asymmetrisk även alstrar jämna. Dock kan denna förklaring bli 

missledande då det handlar om gitarrsignaler, som det merendels gör vid diskussioner runt 

overdrivepedaler. Till skillnad från en symmetrisk sinuston är inte en gitarrsignal symmetrisk 

och kan innehålla både jämna och ojämna deltoner i sin naturliga klangfärg. Detta gör att det 

kommer finnas innehåll av både ojämna och jämna deltoner i båda klippningsformerna. 

Skillnaden är istället endast förhållandet mellan deltonerna som krymper i asymmetrisk 

klippning. Med dessa spektrumanalyser gjorda kan studien av Dempwolf, Holters, Möller och 

Zölzers (2009) metod att endast använda sig av Exponential Sweep Technique kritiseras då 

detta inte representeras en verklig gitarrsignal som utrustningen i slutändan är till för.  

 

Spektrumanalyserna visade även att produkterna från intermodulationsdistorsionen låg närmre 

de fundamentala frekvenserna i asymmetrisk klippning och är därför mer påtagliga. Hur 

många decibels skillnad beror dock på vid vilka frekvenser produkterna hamnar, om de 

placeras vid en jämn delton försträcks dessa i asymmetrisk klippning medan produkterna vid 

ojämna deltoner skiljer sig mindre mellan klippningsformerna. Detta kan ses i kvintackorden 

(Figur 9) då produkten vid 82 Hz skiljer sig runt 6 dB mellan klippningsformerna i 

förhållandet till 165 Hz, 82 Hz blir en jämn delton i detta fall. Medan det skiljer 3 dB i 

förhållande till 165 Hz mellan klippningsformerna vid produkten 412 Hz, som blir en ojämn 

delton.   

5.4 Lyssningstest 
 
Vid uppspelning av kvintackordet använde fyra deltagare ordet fylligare vid beskrivning av 

skillnaden mellan klippningsformerna, de ansåg att den symmetriska var den fylligare. Vid 

kryssningsfrågan om de upplevde någon av exemplen mer fyllig kryssade sju stycken i den 

symmetriska medan tre stycken ansåg att ingen av dem passade in på beskrivningen. Ingen 

deltagare upplevde den asymmetriska klippningen som fyllig. Ordval som vassare, brightare 

och krispigare användes för att beskriva den asymmetriska klippningen. En deltagare nämnde 

även att den asymmetriska innehöll högre frekvenser. Sex stycken kryssade i den 

asymmetriska som svar på om den ena lät mer skarpt eller hade mer bett. En deltagare ansåg 

att inga av orden passade in på exemplen medan de tre resterande kryssade i den symmetriska. 

Sju av deltagarna tyckte också att den symmetriska lät mer sjungande medan två ansåg den 
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asymmetriska. Den resterande deltagaren kryssade för ingen av vardera. Alla nämnde även att 

det var mer sustain i den symmetriska klippningen. 

 

Vid intervall 2 som var E3 med dess mollters G3 framhävde ett flertal deltagare att denna 

intervall ansågs vara svårare att höra skillnad på mellan klippningsformerna. Åsikterna gick 

även mer isär vid detta intervall, fyra stycken tyckte den symmetriska var fylligare medan 

fyra andra tyckte motsatt. Två ansåg att ingen av dem passade in med adjektivet. Vid frågan 

om skarphet och bett kryssade fem deltagare i för asymmetrisk, fyra stycken för symmetrisk 

och en för ingen vardera. Uppfattningen om någon av klippningsformerna upplevdes mer 

sjungande svarade fem stycken för den asymmetriska, tre för symmetrisk och två för ingen 

vardera.   

 

Många av deltagarna framhävde muntligt att de ansåg att skillnaderna var små och att det var 

komplicerat att beskriva skillnaderna.   

 

5.5 Slutsats av lyssningstest 
 
Resultatet visar att deltagarnas åsikter gick något isär i en del frågor. Trots detta hade ofta en 

majoritet samma åsikt angående klippningsformerna. Att den symmetriska upplevdes som 

mer fyllig och att ingen ansåg den asymmetriska som detta var ett oväntat resultat. Detta på 

grund av att intermodulationsdistorsionens produkt på 82 Hz som låg 6 dB starkare vid 

kvintackordet i asymmetriskt klippning inte tvunget leder till en fylligare ton. Att den 

symmetriska istället upplevdes mer fyllig kan förslagsvis bero på avsaknaden på de högre 

jämna deltoner. Detta kan göra att deltagarna upplevde den symmetriska klippningen 

tydligare då det inte är lika jämlikt mellan deltonerna, vilken i sin tur kan göra att den kan 

vara lättare att ta till sig. Resultatet visar sig inte följa principen som Karlsson (2010) nämner 

där asymmetrin påstods ligga som grund för fylligheten i en rörförstärkare. En rörförstärkare 

skiljer sig dock mycket ifrån en overdrive-pedal i elektroniken och arbetar på annorlunda sätt. 

Studiens resultat påvisar ändå att enbart asymmetrisk klippning inte nödvändigtvis leder till 

ett fylligare gitarrljud.  

 

Att den asymmetriska ansågs innehålla mer bett och lät mer skarpt var inte lika oväntat då 

klippningsformen innehåller en intensivare frekvensrespons i det högre registret. Att tre 

deltagare ansåg den symmetriska mer passande i denna fråga kan förslagsvis bero på samma 
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anledning som i ovanstående stycke. Då symmetrisk klippning inte har samma intensiva 

frekvensrespons kan den förslagsvis upplevas tydligare för vissa deltagare och i sin tur även 

upplevas som skarpare.    

 

Att svararen blev otydligare med ett större spridningsmått vid molltersen som var den andra 

intervallen var inte oväntat. Eftersom detta är en dissonant intervall hade rimligtvis denna 

intervall redan från början sämre förutsättningar. Detta eftersom intervallen inte klingar lika 

väl och deltagarna troligtvis var mer bekanta med intervall 1 från start. Intermodulation 

distorsionen kan också bidragit till mer dissonans då produkterna inte hamnar vid jämna 

deltoner. Detta kan gå i linje med Bellinghausens (2012) påstående att 

intermodulationsdistorsionen kan gynna enkla ackord som kvintackord då det inte tar bort 

fokus från grundtonen men blir mer problematisk vid komplexa intervaller som en mollters.           

5.6 Sammanfattning av resultat 
 
Som svar på forskningsfrågorna påverkas intermodulationsdistorsionen av de olika 

klippningsformerna. Spektrumanalyserna visar att produkter från 

intermodulationsdistorsionen är mer påtagliga i asymmetrisk än i symmetrisk. Dock behöver 

detta inte leda till en upplevd fylligare ton, detta visades i lyssningstestet. Ett samband mellan 

deltagarnas upplevelse och spektrumanalyserna var svårare att hitta då skillnaderna mellan 

klippningsformerna inte var speciellt stor med en verklig gitarrsignal. En tes utifrån 

undersökningen lyder dock att den symmetriska klippningen möjligen kan vara enklare att 

bearbeta på grund av färre framträdande deltoner. Det viktigaste resultatet från 

undersökningen anses vara att användandet av sinustoner inte ger en verklighetstrogen bild av 

distorsion, inte vid utrustning lämpad för gitarrsignaler i alla fall.  
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6 Avslutande diskussion  
 

Syftet med denna undersökning var att bidra till kunskapsområden huruvida symmetrisk 

respektive asymmetrisk klippning påverkar lyssnaren och hur dessa klippningsformer 

påverkar intermodulationsdistorsionen. Resultatet visade att deltagarna upplevde liten skillnad 

mellan klippningsformerna och att den asymmetriska klippningen inte nödvändigtvis 

upplevdes som fylligare. Intermodulationsdistorsionen var mer påtaglig i asymmetrisk 

klippning och spektrumanalyserna visade att skillnaderna mellan klippningsformerna inte var 

speciellt stora vid en verklig gitarrsignal. Undersökningen har bidragit till kunskapsområdet 

då jag upplever en brist på undersökningar med liknande design och frågeställningar.       

 

Då denna undersökning visar oförväntat små upplevda skillnader mellan den symmetriska och 

den asymmetriska klippningen kan en viss kritik vändas mot Schaefers (1971) teori som 

användes i denna studie. Det kan vara svårt att konkret fastslå att alla människor upplever 

dessa adjektiv på samma sätt vid beskrivelse av ljud. Trots att Schaefer objektivt har kopplat 

samman dessa adjektiv med deltoners funktioner kan han inte påstå att alla människor 

upplever detta med dessa ordval, det bör dock framhävas att denna teori är textad 

engelskspråkig och översättningen till svenska kan ha haft påverkan. Det kan vara värt att 

poängtera åter en gång att studien gjordes i syfte till elorglar och inte riktad åt gitarrdistorsion. 

Användningen av teorin i studien kan nu i efterhand ifrågasättas, rent teoretisk platsar den 

men spektrumanalyserna visade senare att skillnaderna mellan klippningsformerna inte var 

speciellt stor vid en verklig gitarrsignal. Detta gjorde att teorin möjligtvis inte passade helt in i 

studien då den är tämligen konkret och något mer svart och vit än vad skillnaden mellan 

klippningsformerna var. 

 

I studiens lyssningstest bestod urvalet av erfarna lyssnare som antingen var gitarrister eller 

studenter inom ljud- och musikproduktion. Trots detta påpekade flera att skillnaderna var små 

och svåra att sätta ord på. Det vore intressant att se om resultatet skulle skilt sig om urvalets 

expertis skulle spetsats ännu mer och bestod av rikligt kunnande inom distorsion. Samtidigt är 

det den breda massan av lyssnare som troligen är den viktigaste gruppen. I Schneiderman och 

Sariski (2009) studie spelade gitarrister själva och fick sedan utrycka sig, detta vore en 

intressant aspekt att utforska om detta möjligen skulle gett rikligare data då deltagarna skulle 

tagit del av utförandet.         
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I studiens metod har lika förutsättning mellan klippningsformerna eftersträvats och 

genomförts till stor del. Dock skulle detta ytterligare kunnat preciseras och uppnå mer 

rättvisa, detta genom att använda samma typ av dioder men i olika konfigurationer för att 

uppnå önskad klippning. I studien användes lysdioder för asymmetrisk och kieseldioder för 

symmetrisk, ett förslag på ett mer rättvis genomförande kunde varit att endast använda 

kiseldioder för båda typer. I denna undersökning användes en pedal som är baserad på en 

Ibanez Tube Screamer vars klippning sker i operationsförstärkarens negativa återkoppling 

vilket gör klippningen något mjukare. Möjligtvis skulle skillnaden mellan klippningsformerna 

bli mer påtaglig vid hårdare klippning, detta skulle kunna skapas om dioderna var placerade 

efter operationsförstärkarens utgång och kopplade till jord. Användning av en analog och mer 

detaljerad spektrumanalysator skulle gett en mer detaljrik bild av de spektrumanalyser som 

genomfördes och skulle även uteslutit konverteringen till digitalt ljud i signalkedjan.    

 

Det vore intressant som fortsatt forskning att som redan nämnt i kritiken fokusera på om och 

hur klippningarna påverkar spelkänslan för gitarrister. Detta genom att låta gitarrister spela 

istället för endast att lyssna som insamling av data. Skulle även vara intressant med en mer 

djupgående forskning om intermodulationsdistorsionens påverkan på elgitarrens klangfärg.       
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Bilagor 
 

Lyssningstest distorsion 
Symmetrisk respektive Asymmetrisk klippning 

 
Av: Niclas Ingelman  

Ljud- och musikproduktionprogrammet, Högskolan Dalarna VT-17 
 
 
Intervall 1  
 
1A) Hur skulle du beskriva skillnaden mellan exempel A och B med egna ord? 
 
 
SVAR:………………………………………………………………………….....

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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1B) Skulle du säga att en av dem lät mer fyllig och i sådana fall vilken? 
 
     Exempel A (     )   Exempel B (    ) Ingen av dem (    ) 
  
 
1C) Skulle du säga att en av dem lät mer skarpt eller hade mer bett? 
 
     Exempel A (     )   Exempel B (    ) Ingen av dem (    ) 
   

1D) Skulle du säga att en av dem lät mer sjungande? 
 
      Exempel A (     )   Exempel B (    ) Ingen av dem (    ) 
 

Intervall 2 

2A) Hur skulle du beskriva skillnaden mellan exempel A och B med egna ord? 
 

SVAR:………………………………………………………………………….....

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................. 

2B) Skulle du säga att en av dem lät mer fyllig och i sådana fall vilken? 
 
     Exempel A (     )   Exempel B (    ) Ingen av dem (    ) 
  
 
2C) Skulle du säga att en av dem lät mer skarpt eller hade mer bett? 
 
     Exempel A (     )   Exempel B (    ) Ingen av dem (    ) 
   

2D) Skulle du säga att en av dem lät mer sjungande? 
 
      Exempel A (     )   Exempel B (    ) Ingen av dem (    ) 
 

Om du vill tillägga något övrigt kan du göra det här under: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 


