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Abstract 
Uppsatsen presenterar en undersökning av skillnaden mellan analoga hårdvarusyntar och 

digitala mjukvarusyntar. Syftet är att färga de digitala mjukvarusyntarna så dessa 

efterliknar de analoga hårdvarusyntarna. Detta kan gynna situationer där man som Musik 

och Ljudproducent önskar efterlikna en analogsynt med digitala verktyg och medel. 

Tidigare forskning redogör hur signalerna från syntar upplevs. Efter mätningslabbar 

visade det sig att analoga hårdvarusyntar hade grövre vågformer, därav beslöt man sig för 

bitdjupsreducering som metod för att färga ljuden. Dock så visade sig bitdjupsreducering 

inte vara en tillräckligt färgande metod. Resultaten talade för att lyssnaren fortfarande 

kunde urskilja signalerna trots behandling.  
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Förord 
Ett stort tack till alla som bidragit till denna uppsats. De har givit mig ovärderliga råd, 

konstruktiv kritik och kloka åsikter som tillsammans gjort denna uppsats till var den är. 

Jag hoppas läsaren förstår att denna uppsats ämnar sig och riktar sig gentemot alla som 

med en viss utsträckning behandlat ljud, och hoppas därför att den kommer gynna de som 

jobbar och utövar ljud och musikproduktioner.  
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1. Prolog 
Besvikelse följer den som snålar inom ljudvärlden. Det finns inga genvägar till det perfekta 

ljudet, men finns det genvägar till att färga ljudet? Specifikt gällande digitala syntar så att dessa 

efterliknar analoga syntar? Detta är vad denna uppsats ämnar undersöka. Sedan synthesizerns 

uppkomst på 70-talet har den genomgått många teknologiska alterationer och utvecklingar. De 

tidiga syntarna var analoga, deras ljud drevs av ström som härmade vibrationerna hos ett 

akustiskt instrument, de som kom senare var digitala, vars ljud drevs av binära algoritmer. När 

den digitala eran tog fart såg ljudproducenterna på framtiden med optimism, syntarna blev 

mindre och billigare. Idag finns det ett hav av olika märken, producenter och versioner av 

digitala syntprogram i datorn och analoga, fysiska syntar i alla storlekar. De analoga syntarna 

är eftertraktade och deras värde stiger. Företag som Arturia producerar digitala mjukvarusyntar 

emulerade efter kända syntar in minsta möjliga detalj. För den oerfarne lyssnaren är det 

nästintill omöjligt att höra skillnad på till exempel Arturias MiniMoog jämfört med MiniMoog 

originalet. Dock inom ljudvärlden är den ständigt individer som anser att det saknas något hos 

de digitala syntarna. Robert Moog säger i en intervju publicerad på MoogMusics hemsida; ”You 

get a smooth waveform that’s more natural and more of what our ears except than what you get 

out of digital circuitry”. (Vail, 2005). Även syntpionjären Dave Smith sade I en intervju; 

”…using a control surface is not ideal when the knobs’ functions change or don’t have logical 

placement relative to the instrument they’re controlling. It just doesn’t feel or act like a musical 

instrument. Hardware is fun. It has knobs and switches. And, unlike soft synts, it’ll still work 

in 10 years.”. (Synthead, 2012). Smith påpekar här att det fysiska i en hårdvarusynt också är en 

uppskattad kvalité.  

 

Självfallet så propagerar gamla analoga syntproducenter som Dave Smith och Bob Moog för 

att analoga syntar är bättre, deras karriär är baserad på deras försäljning av analoga syntar. De 

är sannolikt partiska, till en viss grad. Frågan är; hur kan det komma sig att företag som lägger 

ner mängder med tid på att få till mjukvaru syntar som påstås, enligt dem själva, vara exakt lika 

med dess analoga föregångare, ändå inte når hela vägen fram? Kanske ligger det i vad folk 

föredrar? Eller sitter det i själva ljudet? Det måste finnas någon skillnad i ljudsignalen från en 

analog synt och en digital synt som kan säga oss något om vad det är som gör att de digitala 

syntarna inte får till denna värme och fyllighet som deras analoga förfäder.  
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1.1 Syfte 

Denna undersökning riktar sig åt ljudbehandlare med tidigare ljudkunskaper. Syftet är att färga 

digitala syntar och undersöka hur signaler från syntar upplevs. Det är undersökningen syfte att 

konkretisera vad skillnaden är i ljudet mellan en analog synt i dess hårdvaruform och en digital 

synt i dess mjukvaru form. Det är ett relativt outforskat område i denna del av musikvärlden. 

Den undersökning som finns är främst baserad på metaforiska termer, men denna undersökning 

ämnar konkretisera skillnaden. Ändamålet med uppsatsen är att framtida ljudbehandlare kan 

tolka den uppfattade skillnaden mellan digital och analog synt och tillämpa kunskapen som 

denna undersökning bidrar med för att brygga skillnaderna mellan dessa två signaler.  

1.2 Frågeställning 

För att utföra undersökningens syfte staplas här frågeställningen som styr undersökningens 

fokus.  

 

1. Vad kan man finna för skillnader i en signal från en analog hårdvarusynt 

gentemot en digital mjukvarusynt? 

2. Går det att färga ljudet från en digital mjukvarusynt så att denna mer liknar en 

analog hårdvarusynt? 

 

I stor utsträckning utgår denna uppsats ifrån författarens erfarenheter, upplevelser och intressen. 

En undersökare med en personlig utgångspunkt tenderar ge ett engagemang, samtidigt som 

problemställningarna kan ses inifrån. Därför kräver undersökningen att undersökaren vidtar en 

målmedveten personlig decentrering för att inte ha en förutfattad mening som skapar instabila 

och opålitliga slutsatser eller resultat. (Befring, 1994, s. 27).  

1.3 Avgränsningar 

Ju mer forskaren sätter sig in i sitt område desto mer uppstår behovet av att avgränsa och 

precisera problemet eller hypotesen. Det är väsentligt att klargöra problemställningen för värdet 

av hela undersökningen och för vår förmåga att kunna genomföra den. (Befring, 1994, s. 36). 

Därför vidtas dessa avgränsningar: 
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Uppsatsen avser att finna skillnader mellan mjukvarusyntar och hårdvarusyntar. Då det 

existerar ett väldigt stort antal syntar så kommer uppsatsen fokusera på 5 stycken från vardera 

domän, mjukvara och hårdvara. Eftersom varje synt har olika parametrar och funktioner från 

modell till modell kommer endast de mest återkommande parametrarna att jämföras. Parametrar 

såsom LFO, PWM, filter och anslagskänslighet kommer inte att undersökas. Dessa parametrar 

finns inte i alla syntar så därför sållades icke gemensamma parametrar bort. De tre parametrar 

som kvarstår blir vågformerna triangelvåg, fyrkantsvåg och sågtand. 

1.4 Begrepp 

I denna del presenteras ljudproduktionstekniska begrepp som är centrala för denna 
undersökning.   

 

- Sekvensmotor 

Många syntar har antingen en inbyggd sekvensmotor eller så ansluts en synt till en extern 

sekvensmotor. Denna enhet tar emot MIDI-koder från utövarens klaviatur eller dator och 

skickar sedan dessa till synten. Detta gör att utövaren kan spara spelmönster. Observera att den 

endast bygger sekvenser på spelmönster och inte spara ljudet. (Huber & Runstein, 2010, s. 354) 

- Syntes 
 

Betyder i stor att skapa helheten av delar. Processen syntes betyder att skapa något från delar 

av någonting, vilket skapar något nytt. Detta ger utövaren medel för att skapa nästintill oändligt 

många varianter av ljud. (Russ, 2004, s. 3-4). 

 

- Signalgenerator 
 

En signalgenerator är en beståndsdel i en synt som vid analog signal eller digital signal ger ifrån 

sig läten baserade på den inkommande signalen. (Russ, 2004, s. 70). 

 

- Analog synt 
 

I denna uppsats används begreppet analog synt för benämningen hårdvarusynt. Detta är alltså 

den fysiska synten och inte ett datorprogram. (Hunt & Kirk, 1999, s. 72-73). 
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Det finns självfallet många digitala hårdvarusyntar, men denna uppsats använder analog synt, 

istället för hårdvarusynt, som en benämning på analoga hårdvarusyntar.  

 

- Digital synt 
 

I denna uppsats används begreppet digital synt för benämningen mjukvaru synt. Detta är alltså 

den digitala synten som är ett datorprogram styrt av en dator. (Hunt & Kirk, 1999, s. 72-73). 

Det finns självfallet många digitala hårdvaru syntar, men denna uppsats använder digital synt 

som en benämning på digitala mjukvarusyntar. 

 

- Samplingsfrekvens 
 

Analogt ljud spelas in och sparas som fluktuationer i en signals spänning som kontinuerligt 

varierar över tid. Den digitala inspelningsprocessen fungerar genom att skapa mättningspunkter 

på en analog signal över tid och sedan kalkylera dessa mättningspunkter och gruppera dessa i 

binära koder som därigenom digitalt kan representera spänningsförändringarna från den 

analoga signalen. (Huber & Runstein, 2010, s. 201) 

 

- Bitdjup 

Respresenterar ljudstyrkan på mättningspunkten. Genom att att göra mättningar på en analogs 

signals ljudtrycksnivå kan omvandlaren avgöra exakta spänningen av en instans i en analog 

signal. Återkommande mätningsnivåer är 24bit, 16bit eller 8bit inom ljudindustrin. (Huber & 

Runstein, 2010 s. 203-204) 

- Bitdjupsreducering 

Eng. bitcrush. Innebär att man reducerar den digitala signalens ljudmättningspunkt, eller 

bitdepth. Förenklat reducerar man kvalitén på en signal. Vanligt återkommande värden man 

bitdjupsreducerar till är 20, 16, 12, 8 bit.  

- Aliasförvrängning 

Vid kvantisering av digitalt ljud, vilket sker i binära koder, kan detta medföra en liten mängd 

distorsion. På engelska kallas detta alias distorsion. Detta kallar uppsats för 

”aliasförvrängning”.  

- Utövare  
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För att finna en neutral och adekvat tolkning av engelskans performer har författaren själv valt 

att slå samman artist, musiker, instrumentalt kapabel människa under epiteten Utövare. 

Utövare; instrumentspelare.  

 
VCO – Voltaged Controlled Oscilator, förnklat; strömstyrd tongenerator. 
 
VCF – Voltaged Controlled Filter, förnklat; strömstyrd filtergenerator. 
 
LFO – Low frequency Oscilator, förenklat; en svajandes moduleringsgenerator.  
 
CV – Controlled Voltage 
 
MIDI – Singaltyp för klaviatur. Står för Musical Instrument Digital Interface.  
 
(Ballora, 2002, s. 1-14, 32, 44-46, 100-ff).  

1.5 Historik 

Detta avsnitt är till för att utbilda läsaren inom områdets bakgrund för att vederbörande skall 

kunna förstå faktorer som för ljudbehandlare är bekant information, vilket den måhända inte är 

för lekmän. Här redogörs även förhållningssättet åtagit inför litteratursökningen, vilket gjordes 

under uppsatsprocessen.  

Syntesizer kommer från ordet syntes. Vad är syntes? Definitionen är uppbyggnad, assimilation, 

skapa helheten av delar. Processen syntes betyder alltså att skapa något från delar av någonting, 

vilket in sin tur skapar något nytt. Detta ger utövaren medel för att skapa nästintill oändligt 

många variationer av ljud. En synt kan göra mer än endast detta, då ljud kan skickas via, eller 

genom filter och generatorer i olika kombinationer. (Russ, 2004, s. 3-4). På detta kan även 

utövaren styra signalgeneratorerna med klaviatur genom att skicka MIDI-signaler, datakoder, 

som utlöser signalerna vartefter utövaren spelar på klaviaturen. (ibid, s. 70).  

Redan så tidigt som 1950 designade Herbert Belar The Mark II Music Syntesizer. Den stod ut 

med en tidig version av MIDI-programmering. Den styrdes av en sekvensmotor, 

programmerbara kedjor, som spelades via papper med utmätta hål, likt en bagpipe-orgel. 

(Tischer, 2015, s. 57). Tio år senare visades Bob Moogs legendariska Moog syntesizer på Audio 

Enginering Society mässan år 1964. Fast den var tämligen robust och bastant så ansågs den 

vara liten, men krävde vida kunskaper för att arrangeras korrekt. (Tischer, 2015, s. 57-58). Detta 

var början på den analoga eran, men den skulle snart besegras av den digitala. Först kom 

Synclavier, en dyr enorm digital synt, sen kom Yamahas flaggskepp, syntpoppens aorta, 

Yamaha DX7. Den första digital synten som slog igenom på musikmarknaden. 1983 lanserades 
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den men avancerad frekvens modulering och möjligheten att ladda in ljud från ljudbanker. Detta 

gav den en etablerad plats i många popbands arrangemang. (ibid, s. 58-59) 

 

Skillnaden mellan det digitala ljudet och det analoga ljudet var att det analoga ljudet 

efterliknade en naturlig ljudkurvas form med kontinuerliga svängningar, men den digitala var 

beroende av dess samplingsfrekvens och bitdjup. Dessa är de punkter en dator använder för att 

mäta en signal. Bitdjupet avgöra hur ofta dessa punkter sker i en kurva. Detta gör att det digitala 

ljudet endast kan göra en estimering av det analoga ljudet eftersom det är beroende av 

räckvidden på dess samplingsfrekvens och dess bitdjup. (Hunt & Kirk, 1999, s. 72-73). 
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2. Teori/Tidigare forskning 
I detta stycke presenteras tre studier som analyserat hur signaler från syntar upplevs samt 

teorier för gemenskapens påverkan och musikpsykologins inverkan.  

2.1 Digitala kontra Analoga förutsättningar 

Först och främst redogörs en studie gjord mellan analoga och digitala syntar som visar på hur 

skillnaden mellan dessa kan uppstå. En kort bakgrund introducerar läsaren till studien. 

 

En synthesizer är ett elektroniskt instrument som kan producera och generera en stor variation 

av ljud som görs genom att kombinera olika frekvenser. En tidig synthesizer byggdes 1876, då 

Elisha Gray upptäckte att han kunde kontrollera ljudet av en elektromagnetisk krets, som 

uppstod när han försökte uppfinna en så kallad musikalisk telegrafi. Detta visade sig vara den 

första enstaka oscillatorn. Efter detta går den första riktiga syntetiseringstiteln till Leon 

Theremins "Theremin". Terminen var ett musikinstrument som producerade ljud med hjälp av 

oscillatorer vars frekvens varierade genom att utövaren placerade sin hand närmare eller längre 

bort från en antenn för att styra tonhöjd. Under de följande årtiondena efter 1919 skedde 

ytterligare framsteg inom syntetiserings-tekniken, och ny teknologi blev fokus för mer 

genomgående studier för att erhålla mer komplexa syntar. (Echeverría, 2010, s. 1-2). 

Echeverrías studies mål var att konstruera en modulära hårdvaru- samt mjukvarusynt. Dessa 

syntar användes sedan för att erhålla en konkret jämförelse mellan dessas ljudbild som effekt 

av diverse parametrar. (ibid, s. 1-2). 

De bägge syntarna bestod av varsin VCO (Voltage Controlled Oscillator) för att erhålla ett 

monofoniskt ljud och även ha möjligheten att generera fyra olika vågformer; sinus, sågtand, 

trekant och fyrkantsvåg. Varje synt bestod även av en VCF (Voltaged Controlled Filter) vilket 

möjliggjorde filtrering av signalen från oscillatorn. Kretsen varpå filtret var baserad erbjöd tre 

typer av filtrering: lågpass, högpass och ett bandpassfilter. Möjligheten att kunna använda filter 

ger utövaren medel för att manipulera signalen ytterligare, på så sätt får denne en större arsenal 

av tillvägagångsätt för flera variationer av ljud. Medlen ADSR (Attack/Decay/Sustain/Release) 

är de parametrar som ger utövaren möjligheten att styra hur snabbt signalen når sin pik, hur 

snabbt signalen landar på sin nivå igen, hur lång tid signalen håller sig konstant, hur lång 

följetång signalen lämnar efter sig.  (Echeverría, 2010, s. 2-3) Den digitala synten byggdes med 
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hjälp av programmet Synthedit, ett mjukvaruprogram som ger programmeraren alla medel en 

analoga synt skulle kunna ha fast i den digitala domänen. Den analoga hårdvarusynten bestod 

av samma modulärparametrar som de i mjukvaruversionen. Dessa parametrar analyserades 

noggrant så att de överensstämde in i minsta detalj. (ibid, s. 2). Eftersom mjukvarusynten 

använde samma moduler som hårdvarusynten kunde en exakt jämförelse mellan de två erhållas. 

I detta projekt gjordes en stegvis jämförelse för var och en av syntarna och dess parametrar. 

Mätningarna gjordes med ett visuellt vågmätningsverktyg kalla oscilloskop. Dessa syntar 

producerade fyra vågformer. (Echeverría, 2010, s. 3). I studiens mätningar kan man urskilja en 

noterbar skillnad mellan den analoga signalen och den digitala signalen, trots att dessa är 

skapade med så lika parametrar och faktorer som möjligt. De filtren som används av båda 

syntarna gav dock samma resultat. Båda har samma styrsignaler och samma uppsättning 

utgångsportar. Dock så gav filtrets resonans olika utslag mellan syntarna. Den spänningsstyrda 

förstärkaren och ADSR-filtren i båda syntarna kan testas tillsammans eftersom förstärkaren tar 

den producerade signalen från ADSR för att ge en amplitudstyrning av oscillatorn eller 

filtervågformen, men dessa gav olika resultat på signalen mellan den analoga och digitala 

synten. (ibid, s. 4). Studien avslutar med att föreslå vidare forskning. 

Denna studie redogjorde för hur två syntar med exakt samma byggstenar gjord i två olika 

domäner inte kommer ge samma resultat. Detta stärker tesen huruvida en hårdvarusynt och 

mjukvarusynt inte uppfattas lika, trots lika parametrar. 

2.2 Vad vi kan urskilja 

För att analysera de digitala signalerna och de analoga signalerna måste påståendet att vi hör 

skillnad mellan analog hårdvara och digital mjukvara redogöras.  

 

Resultaten från en undersökning av forskare från Centre for Interdisciplinary Research in 

Music, Media and Technology & Graduate Program in Sound Recording, Schulich School of 

Music of McGill University, Montreal (CIRMMT), indikerar att lyssnare mestadels anser att 

ljud med hög upplösning matchar ett icke processerat analogt ljud. Denna slutsats, som är 

baserad på ett lyssningstest där vederbörande fick lyssna på en ljudbild som fångats och 

reproducerats med mikrofoner och högtalare begränsad till 20kHz samt 100kHz bandbredd, 

påvisar att högsamplingskonverteringssystem återger en transparent ljudbild och låter mer 

verklig, i relation till den analoga referensen. (Story, 2004, s. 1-2) 
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Dessa lyssnare rapporterade att när de lyssnade på 100kHz bandbredd av analogt ljud som sedan 

konverterats digitalt, skulle de välja den låga samplingshastigheten för digitalt ljud då denna 

ansågs låta mer som den analoga ljudbilden. (Story, 2004, s. 2-ff). Dessa resultat tyder på att 

ultrahögt frekvensinnehåll inte bör vara nödvändigt att reproducera, då vi fysiskt inte kan höra 

den. Även påvisar denna undersökning att vi heller inte föredrar den, men också att vi kan höra 

skillnad på analogt och digitalt. Därav kan upplösningskvalitén på signalen vara något som 

påverkar huruvida vi anser signalen vara analog eller digital.  

 

2.3 Ljudbehandlingens påverkan 

För att finna metoden för att färga digitala syntar, så att dessa får en mer analog karaktär, har 

undersökningar om digitala ljudprocesseringsmetoder undersökts. Vid kvantisiering av digitalt 

ljud, vilket sker i binära koder, kan detta medföra en liten mängd distorsion. Detta kallar uppsats 

för ”aliasförvrängning”. Aliasförvrängning som produceras vid digitaldynamikbehandling 

beror på typen av olinjär bearbetning och ingångssignalens egenskaper. Som ett exempel på ett 

extremt fall där detta fenomen uppstår så har denna undersökning använt sig av en form av 

olinjär bearbetning: sinusvågklippning. (Mapes-Riordan, 1998, s. 1-3). Digital 

ljudsignalbehandling är överlägsen analog bearbetning som en metod för linjär 

signalbehandling, men vad gäller övergripande ljudkvalitet föredrar många fortfarande analog 

över digital bearbetning som metod för olinjär signalbehandling. (ibid, s. 1-5).  

 

Ett stort hinder för högkvalitativ digital dynamisk bearbetning är det problem uppsatsen valt 

översätta till aliasförvrängning. Översamplingstekniker kan användas för att minska 

aliasförvrängningen på bekostnad av ökad beräkningskostnad och processorkraft. (Mapes-

Riordan, 1998, s. 4). Det är värt att nämna det faktum att anledningen till varför 

analogdynamikbehandling föredras framför digitalbehandling är inte för att vi kan höra över 24 

kHz, man behöver inte höra höga frekvenser för att uppfatta skillnaderna mellan analog och 

digital dynamikbehandling. (ibid, s. 5). Bristerna hos digital klippning är välkänd för dem som 

har hört digital klippning av typiska tal- och musiksignaler. Detta kan vara en av orsakerna till 

varför analog hårdvara har en högre värdesatt karaktär än digital mjukvara. En hyoptes skulle 

därav kunna vara att det sitter i dynamikbehandlingen, processeringen, av ljudets upplösning 

som skapar de mer eftertraktade kvalitéerna.  
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Digital linjär signalbehandling är överlägsen analog bearbetning i form av pris kontra 

egenskaper och prestanda. Digital signalbehandling är dock sämre på att behandla när det gäller 

olinjär signalbehandling, till exempel expanderare, kompressorer, begränsare etc.. (Mapes-

Riordan, 1998, s. 2). Det grundläggande problemet är att olinjär bearbetning ger 

distorsionsprodukter på den ursprungliga ingångssignalen. Icke linjära funktioner i den analoga 

domänen producerar distorsionsprodukter som fortsätter utöver 20kHz och därför anses dessa 

förbli obemärkta. (ibid, s. 2). Digitala signaler är begränsade till hälften av 

samplingsfrekvensen, även kallas Nyquistfrekvensen. Dem digitala olinjäriteter som ligger 

ovanför Nyquistfrekvensen producerar modulerade, snedvridna artefakter som uppfattas som 

mycket onaturligt ljud. (Mapes-Riordan, 1998, s. 2-3). Detta fenomen kallar uppsatsen som 

nämnt ovan för aliasförvrängning.  Observera att analoga dynamikprocessorer inte har någon 

fördel gentemot digitala processorer eftersom frekvenser över 24kHz bidrar till det 

övergripande ljudet av dynamikprocessorer. Snarare är problemet att de högfrekventa 

distorsionsprodukterna som skulle ha varit ohörbara i den analoga domänen blir hörbar som 

aliasingförvrängningar när de produceras i den digitala domänen. (ibid, s. 2). Från denna 

undersökning kan vi då dra slutsatsen att linjära och icke linjära processeringsmetoder kan ha 

hörbara konsekvenser på ljudet, och när det gäller att svara på frågan vad som är skillnaden 

mellan analog och digital syntsignal kan de linjär och icke linjära faktorerna ligga till grund för 

skillnaderna mellan mjukvara och hårdvara. 
 

2.4 Gemenskapens psykologi 

2.4.1 Syntkrestars påverkan 

För att studera hur industrin och gemenskapen (läs eng. community) påverkar undersökningen 

har Bourdieus teorier tillämpats, delsvis termen praxeologi. Eftersom att syntens 

ursprungsdagar var i den analoga domänen så påverkar detta industrin, till en viss grad. Termen 

praxeologi beskriver hur beteenden och preferenser kan relateras till professionell praktik inom 

ett givet fält. (Bourdieu, 1973, s. 53). Detta går således att applicera på denna uppsats 

forskningsområde. De äldre syntarna från den analoga domänen har präglat preferenserna hos 

individerna som först introducerats till dem. Utifrån dessa strukturer kan det då skapas ett 

likformigt system av ramar för perception, tänkande och handlande hos individen som entrar 

branschen, industrin, community. Det är en typ av inkorporerad historia som samtidigt ger 
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vägledning i nuet och de fortsatta handlingarna genom ett praktiskt förnuft. (Bourdieu, 1990, s. 

56). Det är således utifrån den sociala ordningen som praktikens handlingar får mening. 

Ansatsen kan erbjuda en djupare förståelse av de fält som inrymmer professionella praktiker, 

av såväl de professionella praktikerna själva, som deras reproduktion och förändring. (Bourdieu 

1973, s 53-54).  

2.4.2 Musikpsykologi 

För att få förståelse om fokusgruppens perceptiva förmåga har psykologin kring musik och 

lyssnings studerats.  

Hörselbarken i våra hjärnor överdriver automatiskt vissa frekvenser av inkommande ljud medan 

den trycker undan andra. Hörselbarken följer medfödda grupperingsmekanismer, som att man 

bemöter och avgör ljud efter deras start och slutpunkt tillsammans, eller om de ändras sakta och 

smidigt, som de flesta naturliga ljuden gör. Detta är viktigt för musik då det möjliggör vår 

förmåga att höra övertonsserier från vibrerande föremål. (Jourdain, 2002, s. 247) 

Vid en äldre studie har olika melodier spelats till försökspersonen i respektive öra. Melodin 

som spelades bytte plats vänster till höger öra i ett oregelbundet mönster. Men lyssnaren kunde 

inte urskilja de oregelbundna hoppen melodin gjorde mellan öronen. Hjärnbarken noterar 

melodins fokus som att den uppstår från samma punkt hela tiden. Den tar alltså den enklaste 

vägen. Detta kallas för ”skalillusionen”. Skalillusionen är anmärkningsvärd med tanke på att 

varje melodi är inledningsvis riktad mot sin egen sida av hjärnan. Trots detta strävar hjärnan 

efter kontinuitet och kombinerar tonerna. (Jourdain, 2002, s. 248) 

Detta kommer undersökningen ha i åtanke. Det hjärnbarken eftersträvar är att klargöra det 

väsentliga i ljudet och därifrån skapa kontinuitet. Således kan laborationerna och experimenten 

sträva mot att få fram den analoga ljudklangen genom att finna den mest väsentliga skillnaden 

i ljuden. Vi lyssnar aktivt med hjärnbarken, men även passivt. I aktiva fallen tenderar vi söka 

efter kända, familjära mönster i musiken. Lyssnandet styrs på så sätt av förväntan. (Jourdain, 

2002, s. 246)  

När vi lyssnar på musik, från enkel till komplex musik, skiftar vi oändligt många gånger fokus 

mellan ljudet eller musikens många aspekter. Vi är alltid sökandes efter de mest avgörande 

funktionerna, de som bildar kanterna, ramarna av musikaliska klanger och läten. Detta gör att 

vi strävar mot melodier då det lättast är noterbara och greppbara för oss. (Jourdain, 2002, s. 
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246-248) Med denna kunskap kommer därför lyssningstesterna att använda sig av både 

monotona ljud samt melodier för att gynna perceptionsmöjligheterna hos försöksgruppen.  

  



 14 

3. Metod 

I detta stycke presenteras Befrings metoder för laborationer och Dahnströms metoder för 

analyser samt Wingstedts metoder för lyssningstester.  

3.1 Laborationer/Experiment 

För att kunna finna skillnaden mellan analoga och digitala signaler från syntar studerades dessa 

signaler under laborationer och experiment. Dessa experiment sker i empiriskt syfte, där 

tidigare erfarenhet av ljudbearbetning står som grund för undersökarens val av verktyg. Dels är 

detta en modulerad variant på den metod för observationer som Befring (1994) beskriver, men 

den är dock mer relevant för samhälle- och beteendeanalyser. Denna observationsmetod, där 

undersökaren sätter sig själv i försökspersonens roll, kommer kombineras med olika 

mätningstillvägagångssätt med användning av oscilloskop. Detta är ett mätverktyg för 

ljudvågor. (Wilson, 1998, s. 1, 421-422)  

 

3.2 Lyssningstest 

Därefter sker lyssningstester för en fokusgrupp. Detta utförs i syftet att få bekräftelse gällande 

huruvida experimenten lyckats färga de digitala ljuden på ett lyckat sätt. Dessa lyssningstest är 

inte ute efter fokusgruppens smak, utan vad de urskiljer som analogt ljud eller digitalt ljud. 

Fokusgruppen fick ljud från den analoga domänen och den digitala domänen presenterade för 

sig och fick därefter svara på en enkät huruvida de kunde höra skillnad. En lyssnare påverkas 

av externa såväl interna faktorer som i sin tur kan påverka dess perception under lyssningstest. 

Därför kan tester ge där lyssnaren inte ser skillnad på vad denne lyssnar på, detta kallas 

blindtest. (Wingstedt, 2012, s. 197). Ett lyssningstest är vanligtvis utformat som ett experiment, 

där forskaren kan teckna observationer eller samla in data. Dock så bestämmer forskaren 

sammanhangen och skapar villkoren efter eget bevåg. Egen formade villkor kan göra att 

villkoren inte är realistiska eller innehåller felkällor man inte uppmärksammat. (ibid, s. 198). 

Detta är det ansvar författaren tar på sig som arrangör för denna undersökning, att se till så det 

är en naturlig, ej vinklad process. Trots det så kommer alltid utrymmet att finnas för kritik mot 
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undersökningen i den mån hur pass mycket författarens eget inflyttande kan ha styrt 

forskningen.  

 

3.3 Enkäter följer tester 

För att samla in resultaten från lyssningstesterna kommer en enkät att skapas. Den kommer 

presenteras för gruppen som en kollektiv intervju där ett frågeformulär delas ut till 

vederbörande. Kraven på systematik och struktur, både vad gäller frågor och svarsalternativ är 

av stor relevans för enkätens pålitligthet. (Befring, 1994, s. 72). Följande råd tillämpas på 

enkätens utformning då dessa är att ha i åtanke; undvika ledande frågor, värdeladdade 

formuleringar, hypotetiska frågeformuleringar. Att anävnda korrekt och lättfattligt språk, 

precisera frågan samt begränsa antalet frågor. (Dahmström, 2011, s. 157). Denna metod gränsar 

på en så kallad gruppenkät. Det kommer dock vara separata enkäter gruppen fyller i, varje 

deltagare ansvarar för sina egna svar. En fördel med detta är att många personer kan undersökas 

billigt och snabbt. En nackdel med gruppenkäter är att gruppledaren för frågeställningen kan 

påverka genom ordval och ton, i positiv så väl som negativ riktning. Detta påverkar naturligtvis 

kvaliteten på de svar som lämnas. (Dahmström, 2011, s. 94-95).  

 

3.4 Urval 

För att finna dessa försökspersoner kommer undersökaren att genomföra ett subjektivt urval, 

vilket innebär att forskaren i fråga använder sunt förnuft för att avgöra vilka som kan agera 

rimliga försökspersoner. (Befring, 1994, s. 43) Dessa personer kommer vara folk som är erfarna 

ljudbehandlare med elektroniska instrument i fokus. Det rör sig om en avgränsad krets inom 

musikbranschen, vilket betyder att gruppen i sig kan bli relativt liten. Då det är individer med 

specifik erfarenhet som sökes så kan detta begränsa mängden fokuspersoner i gruppen. Så länge 

dessa representerar kretsen syntentusiaster med fokus på analogsynt så finns det potential för 

givande resultat.  
 

Utifrån Karin Dahmströms termer agerar gruppen ett urval från målpopulationen, det vill säga 

de som agerar inom analoga syntkretsen. De som kvalificerat deltagarna är deras erfarenheter 

och kunskaper vad gäller analoga syntar. Populationens urvalsenheter, även kallat ramar, är 
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intresse och erfarenhetsnivån hos individerna, samt deras anknytning till kretsen, gemenskapen. 

Ett så kallat gruppurval tillämpades baserat på kompetensen och relevansen hos individerna. 

(Dahmström, 2011, s. 67-68). De som rekryterades var mellan åldrarna 22 och 55 och hade alla 

arbetat med syntar i flera produktioner.  

  

3.5 Data för analys 

Datainsamlingen sker i förhållande till lyssningstesterna, alltså samtidigt. Det är min intention 

att samla in primärdata vars huvudsakliga funktion kommer vara att skapa analysunderlag. 

Metoder för att samla in primärdata innefattar enkäter, intervjuer eller standardiserade 

frågeformulär. (Befring, s. 64). I och med att den data som samlas in är på frågor gällande 

försökspersonens urskiljningsförmåga så kommer data bestå av binära svarsdata vilket gör den 

väldigt enkel att analysera.  

 

En typ av variabler som undersöks är diktoma variabler. Andra namn på dessa är binära 

respektive tvåpunktsfördelade variabler, tänkbara värden utifrån ja och nej. Dessa variabler är 

på nominal datanivå och anger hur stor andel eller mängd som har ett visst variabelt värde. Ett 

potentiellt problem med denna form av data är vid analysstadiet. Om ja är 1 och nej är 0 kan 

koden 0 förväxlas med ett blanksvar, det vill säga, att frågan är obesvarad. Det är viktigt att 

samtliga svarsalternativ framgår av frågan och att irrelevanta alternativ kan skiljas från partiellt 

bortfall. (Dahmström, 2011, s. 178-181).  

 

Dikotomiseringen av variablerna sker vid analysstadiet. Nominaldatan övergår till 

åsiktsbaserad, positiv eller negativ, genom huruvida fokusgruppen kan urskilja eller inte de 

analoga gentemot de digitala ljuden. Därav gränsar det till ordinaldata, attitydskala. Behovet att 

dikotomisera en variabel kan till exempel uppstå när materialet är relativt litet och man vill 

studera sambandet mellan denna och en annan variabel. (ibid, s. 249).  

3.6 Etiska överväganden 

Undersökningen och studien har utförts enligt grundläggande forskningsetiska principer. 

Fokusgruppen har blivit informerade om villkoren och frivilligt fått avbryta eller neka 

deltagande. Fokusgruppen har inte utsatts för skadliga ljudnivåer eller obehag i form av ljud 



 17 

eller bild. Fokusgruppens medlemmars namn är inte relevanta för undersökningen och kommer 

inte att publiceras, de förblir anonyma och refereras i uppsatsen som ”fokusgrupp, 

försökspersoner, lyssnare”. (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

3.7 Mätningslabbar 

I det moment som i denna undersökning kallats för mätningslabbar har tio stycken syntar 

analyserats. Alla syntar styrdes av samma MIDI-data och samtliga syntar programmerades 

likadant. De parametrar som programmerades efterliknade de parametrar som Echeverrías 

studie från 2010 redogjorde i stycket Tidigare Forskning, 2.1. Inställningarna som följdes var; 
Attack = 1 % (Kortaste möjliga).  

Decay = 50 % (Halva potentiometerns värde) 

Sustain = 50 % (Halva potentiometerns värde) 

Release = 1 % (Kortaste                möjliga). 

De syntar som analyserades var: 

Analoga Digitala 

Arturia Minibrute Arturia Minimoog V3 

Korg MS-10 Arturia CS80 V3 

Dave Smith Instruments Prophet 8 Arturia ARP2600 V3 

Analogue Solutions Nyborg 12 Logic ES1 

Moog Minimoog Voyager Novation Basstation 2 

 

Alla syntarnas vågformer analyserades med oscilloskop och frekvensspektrum. Det som söktes 

var synliga skillnader mellan de digitala vågformerna och de analoga. Av de tre vågformer som 

analyserades framstod den tydligaste skillnaden på fyrkantsvågorna från respektive syntar. Det 

framgick att de digitala syntarnas fyrkantsvågor hade mer oförvrängda toppar en de analoga. 

De analoga hade grövre toppar än de digitala. 
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Signalmätning, Arturia Minibrute, analog, Fyrkantsvåg.  

Signalmätning, Logic ES1, digital, Fyrkantsvåg.  

Här ovanför visas exempel på ES1 och Minibrute, dessa två liknade varandra rent visuellt på 

sina vågformer, därför agerar de exempel för att förtydliga skillnaden för läsaren.  

3.8 MIDI-melodin 

För att syntarna skall utföra något läte krävs en signal som sätter igång ljudmodulerna i synten. 

Både hårdvaru- och mjukvarusyntar kan ta emot MIDI-signaler som kan styra tonhöjd och 

längd. Tidigt i undersökningen skapades det en MIDI-data som sedan samtliga syntar blev 

styrda av. Det gjorde att samtliga syntar fick exakt samma melodi och rytm i samma tonart, för 

att få så lika förutsättningar som möjligt. Vi människor kan lättare analysera ett ljud om det 

finns mer information rent kompositionsmässigt. En rytm och melodi är mer behaglig och 

således kan vi extrahera mer information gällande ljudets karaktär. Vi är alltid sökandes efter 

de mest avgörande funktionerna, de som bildar kanterna, ramarna av musikaliska klanger och 

läten. Detta gör att vi strävar mot melodier då det lättast är noterbara och greppbara för oss. 
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(Jourdain, 2002, s. 246-248). Pilottester gjordes med MIDI-data som var monoton och statisk. 

Dessa lyssningstester var obekväma och svåra att analysera. Därför skapades en enkel melodi 

som skulle ge möjlighet för syntens läten att få presenteras. De som skulle ingå i melodin var 

staccato, korta toner, legaton, långa toner och två oktavers räckvidd. Melodin sträckte sig 

mellan C1 och C3.  

 
 

3.9 Färgning av digitala syntar 

För att replikera denna grova yta på topparna i vågformerna användes 

bitdjupsreduceringsverktyg. Tidigare i denna undersökning i stycket Tidigare Forskning, 2.3 

där Mapes-Riordans studie från 1998 redogjordes, påvisas det att digital kvantisering färgar 

ljudet.  För att färga digitala syntar, så att dessa får en mer analog karaktär, har tester med 

bitdjupsreduceringsverktyg tillämpats på de digitala signalerna. Vid kvantisiering av digitalt 

ljud, vilket sker i binära koder, kan detta medföra en liten mängd distorsion. För att reducera 

bitdjupet på signalerna användes verktyget Waves L1+ Ultramaximizer. Detta verktyg har 

möjligheten att kvantisera ljudet till värdena 24bit, 20bit, 16bit, 12bit och 8bit. I detta test 

ställdes analoga signaler upp kontra de digitala och skickades genom oscilloskop. Därpå sänktes 

bitdjupet gradvis på de digitala syntarnas signaler tills dessa började efterlikna de analoga 

signalerna. På detta prövades även olika former av analogemuleringar samt distorsionsverktyg, 

så som Izotope Vinyl, Waves J37 Tape och många, många fler. Det som gav mest noterbart 

resultat på vågformerna var Waves L1+ Ultramaximizer med dess 12bit kvantisering. Detta 

verktyg stod för bitdjupsreduceringen. 
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Signalmätning, Arturia Minibrute, analog, Fyrkantsvåg, ofärgad.  

 

 
Signalmätning, ES1, digital, Fyrkantsvåg, färgad med L1+ Ultramaximizer, Quantize: 12bit.  

Studerar man topparna och dalarna kan man se att den digitala synten blivit grövre räfflad. 

Precis som Mapes-Riordan redogjorde i sin studie så kunde man urskilja distorsionen, eller 

aliasförvrängningen, på den digitala signalen. Därav testades detta på fokusgruppen vid 

lyssningstestet för att se om färgningen gjorde det omöjligt för lyssnarna att urskilja analogt 

gentemot digitalt.  
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4. Analys av Lyssningstester 

I detta stycke redogörs de analyser som gjorts på den data som erhölls från fokusgruppens 

enkätsvar från lyssningstesterna.  

4.1 Lyssningstest och enkätdata 

Undersökningens syfte är att finna distinkta skillnader hos analoga och digitala syntar för att 

kunna färga digitala syntar mer analogt. En fokusgrupp fick ta del av lyssningstestets två 

delmoment. Det visades aldrig vad som var rätt eller fel för lyssnarna då detta skulle vinkla 

resultatet. Svaren från lyssningstestets delmoment 1 talade för att majoriteten kunde urskilja 

analoga hårdvarusyntar från digitala mjukvarusyntar. Detta stärkte fokusgruppens legitimitet 

som syntkunniga ljudbearbetare. På samtliga vågformer kunde majoriteten avgöra skillnaden.  

Vid delmoment 2 av lyssningstestet fick fokusgruppen lyssna på exempel av analoga signaler 

som var ej bitdjupsreducerade, samt digitala signaler som genomgått bitdjupsreducering. De 

digitala signalerna hade vid detta delmoment skickats genom L1+ Ultramaximizer med dess 

12bit kvantisering. Samtliga deltagare i fokusgruppen fick de tre vågformerna presenterade för 

sig för att sedan besvara ifall de kunde urskilja vilka som var signaler från analoga hårdvaru 

syntar och vilka som var från digitala mjukvarusyntar. Efter analys av svaren från enkäten 

kunde det fastställas att majoriteten fortfarande kunde urskilja de analoga från de digitala 

signalerna. Det lyssningstester som tog plats redogjorde exempel på digitala signaler som 

färgats med digitala medel i form av bitdjupsreducering. Detta var en metod för att skapa linjär, 

så väl som icke linjär signalbehandling. Vad denna data påvisar är att majoriteten av lyssnarna 

kunde urskilja de digitala ljuden från de analoga ljuden när dessa spelades upp för dem vid ett 

blindtest, lyssningstest.  Både vid Delmoment 1 och 2 kunde majoriteten urskilja ljuden från 

varandra. Vid moment 1 presenterades signaler från digitala och analoga syntar för att se ifall 

åhörarna kunde urskilja dessa, således bevisa deras förväntade expertis inom området. Vid 

moment 2 presenterades samma fokusgrupp signaler från analoga syntar som inte behandlats, 

och signaler från digitala syntar som genomgått bitdjupsreduktion.  
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4.1.1 Analys av enkätdata 

Enkäten följde lyssningstestets upplägg, där signaler från analoga och digitala syntar skulle 

försöka urskiljas av fokusgruppen. Samtliga individer fyllde i varsin enkät på följd av 

lyssningstestet. Varje signal var slumpmässigt utvald till att vara analog respektive digital. 

Varje vågform hade 10 exempel och ifall individen svarade korrekt på alla exempel fick denne 

10/10. Ifall individens poäng var 5 eller mindre kvalificerades detta som att individen inte kunde 

urskilja signalerna tillräckligt. Nedan följer ett exempel från Individ A. Denne har på 

trekantsvåg svarat 4/10 rätt på trekantsvåg, vilket betyder att den inte kunde urskilja skillnaden.  

Del 1:1 Ofärgat ljud.  Analog Digital 

Trekantsvåg 1a X  

Trekantsvåg 1b X  

Trekantsvåg 2a X  

Trekantsvåg 2b X  

Trekantsvåg 3a  X 

Trekantsvåg 3b  X 

Trekantsvåg 4a  X 

Trekantsvåg 4b X  

Trekantsvåg 5a X  

Trekantsvåg 5b X  

 

Studera Individ As svar på fyrkantsvåg, där denne svarat 8/10 rätt. Detta betyder att den kan 

urskilja signalen från analogt och digitalt. Mellan de deltagande individerna rådde det inte så 

stora differenser på enkätsvaren. Det kunde erhållas samma poäng rätt svar från olika individer 

men fördelat över de olika syntarna. Det var inte självklart att alla t.ex hörde att Korg MS-10 

var analog, eller att Arturia Jup-8 var digital, men antalet rätta svar var mestadels desamma. 

Därifrån kunde man sammanställa antalet rätta svar och se ifall majoriteten av deltagarna kunde 

urskilja eller inte.   

Resultat från enkät efter lyssningstest: 

Delmoment 1 Analogt mot 

Digitalt. Ej processerat 

Andel som kunde urskilja Kommentar: 
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Fyrkantsvåg 5/6 Majoriteten av gruppen hörde 

skillnad på digitalt kontra 

analogt.  

Trekantsvåg 4/6 Majoriteten av gruppen hörde 

skillnad på digitalt kontra 

analogt. Dock verkade det 

svårare här än de andra 

vågformerna.  

Sågtandsvåg 5/6 Majoriteten av gruppen hörde 

skillnad på digitalt kontra 

analogt. 

Delmoment 2 Analogt mot 

Digitalt. Processerat 

Andel som kunde urskilja Kommentar: 

Fyrkantsvåg 4/6 Trots färgningen av ljuden kunde 

majoriteten av gruppen höra 

skillnaden fortfarande mellan 

signalerna.   

Trekantsvåg 4/6 Majoriteten av gruppen hörde 

skillnad på digitalt kontra 

analogt.  

Sågtandsvåg 5/6 Majoriteten av gruppen hörde 

skillnad på digitalt kontra 

analogt. 
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5. Resultat och Diskussion 

I detta stycke redogörs undersökningens resultat. Därefter följer en diskussion direkt efter på 

resultatet från undersökningen.  

5.1 Redogörelse av undersökningen 

Undersökningen sökte ge svar på vad skillnaden är mellan digitala mjukvarusyntar och analoga 

hårdvarusyntar. Denna skillnad beskrivs tämligen obestämt inom ljudvärlden. Undersökningen 

ämnade att finna och klargöra denna skillnad. För detta skapades MIDI-data som skickades 

genom åtta till tio syntar från analoga och digitala domänen. Dessa signaler genomgick därefter 

utförliga tester och analyser för att finna skillnaden. De analysverktyg som användes var 

s(M)exoscope Oscilloscope och Waves PAZ Frequency Analyzer. Det som framgick som 

skillnaden i vågformerna var grovheten. Grovheten hos de analoga signalerna saknades hos de 

digitala. Tidigare forskning talade för att vi är känsliga för kvalitet trots att vi inte konkret kan 

tala om vad skillnaden är. Från detta beslöts det då att reducera kvaliteten hos de digitala 

signalerna för att eftersträva denna grovhet som de analoga signalerna innehöll. När detta 

uppnåtts utfördes lyssningstester på en fokusgrupp för att se om de inte kunde urskilja de 

färgade digitala signalerna från de analoga. Detta visade sig inte vara tillräckligt då majoriteten 

av den data talade för att lyssnarna kunde urskilja de analoga ljuden från de digitala. 

Undersökningens syfte är att finna distinkta skillnader hos analoga och digitala syntar för att 

kunna färga digitala syntar mer analogt. Även om självaste undersökningen inte kristalliserat 

skillnaden har den potentiellt bidragit till mer förståelse och förtydligande kring ämnet.  

5.1.1 Resultat av enkätdata 

Enkäten följde lyssningstestets upplägg, där signaler från analoga och digitala syntar skulle 

försöka urskiljas av fokusgruppen. Samtliga individer svarade relativt likartat. Det visades som 

tidigare nämnt aldrig vad som var rätt eller fel för lyssnarna då detta skulle vinkla resultatet. 

Efter analys av gruppens poäng kunde resultatet presenteras. Svaren från lyssningstestets 

delmoment 1 talade för att majoriteten kunde urskilja analoga hårdvarusyntar från digitala 

mjukvarusyntar. Mellan individerna var det olika svar mellan vilka syntar som man ansåg lät 

mer analogt respektive digitalt, men kunde majoriteten avgöra skillnaden. Vid delmoment 2 av 
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lyssningstestet fick fokusgruppen lyssna på exempel av analoga signaler som var ej 

bitdjupsreducerade, samt digitala. De digitala signalerna hade genomgått undersökningens 

färgningsprocess, bitdjupsreducering. Dessa skickades genom L1+ Ultramaximizer med dess 

12bit kvantisering. Samtliga deltagare i fokusgruppen fick de tre vågformerna presenterade för 

sig från de olika syntarna som användes i undersökningen. Efter analys av gruppens svar kan 

resultatet presenteras. Antalet rätt svar från gruppen talade för att majoriteten fortfarande kunde 

urskilja de analoga från de digitala signalerna.  

Resultat från delmoment 2: 

 

Vad denna data påvisar är att majoriteten av lyssnarna kunde urskilja de digitala ljuden från de 

analoga ljuden trots undersökningens metod för att få de digitala ljuden att likna dem analoga 

ljuden. Både vid Delmoment 1 och 2 kunde majoriteten urskilja ljuden från varandra men med 

individuella svårigheter. Deltagarnas uppfattning om vilken syntmodell som var analog eller 

digital kunde variera mellan individerna.  

5.2 Diskussion 

Det viktigaste resultatet som framgick var hur pass väl fokusgruppen kunde urskilja digitala 

signaler kontra analoga. Detta betyder att ljud och musikproducenter bör ha i åtanke denna 

förmåga när dessa eftersträvar att skapa produktioner eller ljud som ämnar sig låta analoga fast 

Delmoment 2 Analogt mot 

Digitalt. Processerat 

Andel som kunde urskilja Kommentar: 

Fyrkantsvåg 4/6 Trots färgningen av ljuden kunde 

majoriteten av gruppen höra 

skillnaden fortfarande mellan 

signalerna.   

Trekantsvåg 4/6 Majoriteten av gruppen hörde 

skillnad på digitalt kontra 

analogt.  

Sågtandsvåg 5/6 Majoriteten av gruppen hörde 

skillnad på digitalt kontra 

analogt. 
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de är gjorda med digitala medel. Dock så kunde detta vara ett resultat av vilka syntar som valdes 

ut, samt hur dessa visades upp. Efter att resultaten sammanställts kunde det urskiljas att samtliga 

individer inte hade en överensstämmande uppfattning om vilken synt de tyckte var analog 

gentemot digital. Deras felaktiga svar var inte alltid på samma lyssningsexempel utan varierade 

från individerna sinsemellan. Utifrån detta kan man påstå att olika syntar låter olika mycket 

analogt respektive digitalt, samt att den som söker en analogt klingande digital mjukvaru synt 

måste pröva sig fram mellan flera olika modeller från bägge domäner. I och med att lyssnarna 

valde olika syntar vid sina felaktiga svar så försvårar det möjligheten att urskilja exakt vad vi 

anser gör ljudet mer analogt klingande. Andra alternativ hade givit andra resultat, framtida 

tester kan utveckla fler svar gällande detta påstående.  

Efter att denna undersökning framgick det att skillnaden mellan syntar inom samma domän är 

så pass olika sinsemellan vilket gjorde det besvärligt att urskilja skillnaden. Detta på grund av 

att skillnaden inom digitalt och analogt skiljde sig så mycket gentemot varandra.  

Från den data som erhölls från lyssningstesterna vad gäller övergripande ljudkvalitet urskildes 

fortfarande analog över digital bearbetning som metod för olinjär signalbehandling. Detta 

överensstämmer med den studie Mapes-Riordan (1998) utförde vad gäller signalbehandling. 

Mapes-Riordan beskriver digital klippning som besvärlig för typiska tal- och musiksignaler, 

den är inte lika behaglig som analog. Från Mapes-Riordans (1998) studie uppstod tesen att det 

kunde vara en av orsakerna till varför analog hårdvara har en högre värdesatt karaktär än digital 

mjukvara. Från denna analys kan det då spekuleras kring det faktum att en analog behandling 

hade åstadkommit ett mer framgångsrikt resultat. Hade de digitala signalerna genomgått analog 

bitdjupsreducering kunde den måhända upplevts mer lik de analoga hårdvarusyntarnas signal.  

Det poängterades i stycket Teori 2.4.2 om Bourdieus (1990) teorier gällande praxeologi, att 

individens ursprungs/miljö kan påverka dess åsikt. Det vill säga, de äldre syntarna från den 

analoga domänen har präglat preferenserna hos individerna som först introducerats till dem. 

Antalet deltagare var relativt småskaligt, men de individer som deltog behövde ha en 

anknytning till den specifika krets som undersökningen riktade sig mot. Hade ett mer ödmjukt 

urval skett skulle risken för oerfarna deltagare öka, vilket i sin tur skulle leda till irrelevanta 

data. Det är en avgränsad krets åsikt som uppsatsen härstammar ifrån, nämligen syntare med 

analog försmak, därav blir urvalet begränsat till individer med relation till nämnda krets.  

 

Det framgick att Jourdains (2002) teorier kring hjärnans sökande efter kontinuitet inte gynnade 
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testet till den nivå som undersökaren förväntade sig. Trots att melodier och rytmer applicerades 

så var fokusgruppen benägen att urskilja analogt från digitalt ljud. Självaste färgningarna av 

ljuden gjordes utifrån den mest noterbara faktorn, grovheten, då Jourdains (2002) teorier talade 

för sökandet efter den mest väsentliga faktorn. Detta låg till grund för denna undersökning, då 

hjärnbarken dras mot det väsentliga i ljudet och därifrån skapar vi kontinuitet. Laborationerna 

och experimenten strävade mot att få fram den analoga ljudklangen genom att finna den mest 

väsentliga skillnaden i ljuden. För kommande forskning rekommenderas att lägga mindre tid 

på att visuellt eftersträva analoga vågformer, istället färga mer efter den perceptiva skillnaden i 

klangfärgen mellan signalerna. 

I och med att undersökningen utgick ifrån en avgränsad krets inom musikbranschen, analoga 

syntar, så är det mycket möjligt att undersökningen hade givit andra resultat ifall en annan krets 

inom musikbranschen hade använts som fokusgrupp. Hade frågeställningen mer anpassats till 

att besvara frågor som ”Vilken typ av domäns klang föredrar musikproducenter?” eller ”Vilken 

passar bäst till etc.” så hade annan data erhållits, data som kanske vore mer relevant för en 

breddare krets inom musikbranschen. Modernare genrer som använder syntar är inte lika kräsna 

vad gäller analogt ljud som äldre genrer. Hade annan teori legat till grund än Bordieus gällande 

praxeologi och Jourdains teorier om den mest väsentliga faktorn, så kunde undersökningen givit 

mer övergripande resultat. Det vill säga, vad en större mängd musikproducenter/utövare 

föredrar.  

Vidare kan även empirin påverka resultatet. För att färga signalerna användes en hel del olika 

empiriskt framavlade metoder. Olika former av distorsion och mättnad applicerades på 

signalerna. Rullbandsemuleringar och hårdvaru emuleringar tillämpades för att färga och 

förvränga. Det som undersökningen fokuserade på var att finna skillnaden och därav färga 

utifrån den, men eftersom denna skillnad var så pass svår att urskilja så blev 

färgningsmetoderna mestadels improviserade efter egen erfarenhet. Hade undersökningen lagt 

mer fokus på analys av signalerna hade dessa kunnat bearbetas bättre. Fortsatta undersökningar 

kommer fokusera mer på denna aspekt.  

Undersökningen talar för att skillnaden mellan analog hårdvarusynt och digital mjukvarusynt 

är svårtolkad. Det råder för stora skillnader för att kunna avgöra enbart på vågformernas 

utformning och rörelser. Metoden för att färga de digitala mjukvarusyntarnas signaler med hjälp 

av bitdjupsreducering är inte en tillräckligt påverkande teknik för att övertyga den erfarne 

lyssnaren att den digitala signalen är analog. Detta gör att vidare tester och undersökningar bör 
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göras för att uppnå illusionen av en digital signal som uppfattas analog.  

5.3 Metoddiskussion 

För mätningslabbarna användes diverse verktyg, s(M)exoscope Oscilloscope och Waves PAZ 

Frequency Analyzer. Det var för svårt att urskilja skillnaden, trots att dessa är legitima verktyg 

på marknaden. Dock så bör ännu mer hängiven utrustning ha använts och det är möjligt att 

kritisera undersökningen för att inte ha använt dyrare och mer dedikerade verktyg. 

Undersökningen ämnade att skapa en metod för färgning som skulle vara relativt tillgänglig, 

vilket skulle möjliggöra arbetet för nybörjare såväl som professionella ljudbehandlare.  

 

Vid de laborationer och analyser av signalerna från syntarna så framgick det att det är väldigt 

stor skillnad på syntarnas vågformer trots att de är samma vågform. 

 

Signalmätning, Fyrkantsvåg, digital, Arturia CS80.  

 

Signalmätning, Fyrkantsvåg, analog, Korg MS-10 
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Bilderna ovan är av samma vågformstyp från två olika syntar, det är väsentligt stor skillnad 

mellan dessa. Detta skapade komplikationer när det kom till att urskilja vad som var skillnaden. 

Det visuella och hörbara var väldigt olika hos många av syntarna.  
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6. Epilog 

I detta stycke presenterar författaren sina egna råd för den som önskar ett mer analogt ljud 

från syntar i den digitala domänen. Här presenteras även råd inför kommande forskning som 

kan ske i framtiden.  

6.1 ”En snåljåpsguide till det dyra 

syntesizerljudet” 

För denna undersökningen gjordes det utförliga tester på de digitala signalerna för att få dessa 

att efterlikna de analoga signalerna så mycket som möjligt. Genom mätningslaborationerna 

kunde det urskiljas att de analoga signalerna var grövre och mer oslipade än de digitala var. 

Detta var möjligt att urskilja rent visuellt, men ljudligt sätt, eller rätare sagt hört, så var det 

svårare att konkret kristallisera vad som var skillnaden. Därav gjordes många experimentella 

tester utan någon tydlig metodik, för att se ifall den hörbara skillnaden kunde urskiljas och 

sedan repareras. Efter dessa tester har det kommit fram ett fåtal verktyg som bidragit till att 

härma känslan och tonen i en analog signal. Dessa resultat räknades bort från uppsatsens analys 

och resultat då de är fullt subjektiva efter vad som under experimenten ansågs fungera som 

färgningsverktyg. Från dessa tester kan det nu återges råd och knep för den som vill pröva 

tekniker och metoder för att få ett mer analogt ljudideal hos sina digitala ljud. Dessa saknar 

vetenskaplig grund och lutar sig mer åt en form av ljusdesign. Detta blir alltså författarens 

subjektiva råd för den som är nyfiken.  

 

Applicera en LFO som styr tonhöjden på signalen, vilket bidrar till en svajande klang som liknar 

gamla bandinspelningar. Observera att det krävs ytterst lite tonhöjdsmodulering för att 

åstadkomma denna effekt.  

 

Equalizer kan göra mycket. Många gamla inspelningar har mindre botten och topp, det vill säga, 

från 60 Hz och neråt samt 16 kHz och uppåt kan man lägga ett låg-respektive högpassfilter för 

att färga ljudet mer som en gammal inspelning.  
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Saturation och distorsion kan appliceras på ljudet för att skapa udda eller jämna harmonier. 

Imperfektioner i ljudets klang bidrar till ett mer fylligt och rått ljud. Ifall man sedan kan 

precisera frekvensomfånget för distorsionen kan man sikta på mellanregistret ca. 450-2500 Hz 

för att färga ljudet mer gammalmodigt.  

 

Analoga emuleringar är alltid värt att pröva. Många verktyg erbjuder analoga emuleringar som 

skall efterlikna distorsioner eller liknande på ljudet. Dessa kan göra under för ljudet som du vill 

behandla. Verktyg som emulerar band eller vinylinspelningar är något som bör prövas.  

 

Korta reverb och ekon. Detta är något som kan få ljudet att likna mer en gammal syntinspelning. 

Många inspelningar förr i tiden är gjorde på syntar som spelats upp genom förstärkare som 

sedan spelats in, men även så användes små, korta rumklanger på dessa ljud. Detta är egentligen 

en teknik man kan replikera för att efterlikna produktioner från förr i tiden, om detta är det man 

strävar efter. Ifall en rumsklang inte passar kan man också använda sig av ett ”slapback-delay” 

vilket är en kort reflektion på ljudet. Detta påminner också om ljudklangen från gamla 

inspelningar.  

 

Blanda in flera vågformer. Att låta flera vågformer krocka med varandra kan skapa mer liv i 

ditt ljud. Olika vågformer ger olika effekt men resultatet blev, i de flesta fallen, att ljudet lät 

mer levande och rörligt.  

 

Som avslut bör det noteras att det går att blanda dessa råd med varandra för ökad effekt. Var 

kreativ och pröva dig fram.  

6.3 Framtida forskning 

För att kristallisera skillnaden mellan analoga hårdvarusyntar och digitala mjukvarusyntar bör 

det råda framtida forskning inom området. Exempelvis laborationer med analoga externa 

behandlingsmedel, detta kan bidra till ljudklangen som eftersträvas. Vid det tillfälle framtida 

forskning görs eller denna undersökning uppföljs bör det råda en större grad av laborationer, 



 32 

det vill säga, flera och längre laborationer och experiment. Dessa bör i sin tur vara mer 

komplexa och utförligare. Detta bör sedan testas på en större fokusgrupp med bredare 

urvalsprocess. Slutligen bör det också framgå att ett större antal syntar och moduler kan behöva 

analyseras för att finna skillnaden.  
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Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Elanders Gotab 

Wilson, J. (1998). Physics Laboratory Experiments. Boston: Houghton Mifflin Co.  



 34 

7.2 Elektroniska källor 

Appel, R & Beerends, J. (2002). On the Quality of Hearing One’s Own Voice. J. Audio End. 

Soc, Vol. 50, No. 4, April. Hämtad 15 November 2017 från 

http://www.aes.org.www.bibproxy.du.se/e- lib/browse.cfm?elib=11084  

 

Echeverría, U. (2010). Comparison between a Hardware and a Software Syntesizer. J. Int. 

Conf. on Elec. Comms. and Compts. 20th CONIELECOMP. February 22-24. Hämtad 13 

November 2017 från http://ieeexplore.ieee.org/document/5440747/ 

 

Story, Mike. (2004). Audio Analog-to-Digital Converters. J. Audio. Eng. Soc, Vol. 52 Issue. 3 

March 15. Hämtad 15 November 2017 från 

http://www.aes.org.www.bibproxy.du.se/tmpFiles/elib/20171015/12987.pdf 

 

Mapes-Riordan, D. (1998). A Worst-Case Analysis for Analog-Quality (Alias-Free) Digital 

Dynamics Processing. J. Audio. Eng. Soc, 105th Conv. September 26-29. Hämtad 15 November 

2017 från http://www.aes.org.www.bibproxy.du.se/tmpFiles/elib/20171015/8414.pdf 

 

Woszczyk, W et al, (2007). Which of the Two Digital Audio Systems best matches the Quality 

of the Analog System? J. Audio. Eng. Soc, 31st Int. Conference. June 25-27. Hämtad 15 

November 2017 från 

http://www.aes.org.www.bibproxy.du.se/tmpFiles/elib/20171015/13967.pdf 

 

Vail, M. (2005). A Conversation with Bob Moog. Keyboard Magazine, Vol. 55, s.12. Hämtad 

15 November 2017 från https://www.moogmusic.com/legacy/conversation-bob-moog-analog-

vs-digital-sound-generation. 

 

Synthead. (2012). Dave Smith On Why Hardware Synts Still Matter. Hämtad 20 December 

2017 från http://www.synttopia.com/content/2012/10/18/dave-smith-on-why-hardware-synts-

still-matter-fun-is-extremely-important 

 

 

http://ieeexplore.ieee.org/document/5440747/
http://www.aes.org.www.bibproxy.du.se/tmpFiles/elib/20171015/12987.pdf
http://www.aes.org.www.bibproxy.du.se/tmpFiles/elib/20171015/8414.pdf
http://www.aes.org.www.bibproxy.du.se/tmpFiles/elib/20171015/13967.pdf
https://www.moogmusic.com/legacy/conversation-bob-moog-analog-vs-digital-sound-generation
https://www.moogmusic.com/legacy/conversation-bob-moog-analog-vs-digital-sound-generation
http://www.synthtopia.com/content/2012/10/18/dave-smith-on-why-hardware-synths-still-matter-fun-is-extremely-important
http://www.synthtopia.com/content/2012/10/18/dave-smith-on-why-hardware-synths-still-matter-fun-is-extremely-important


 35 

8. Bilagor 

8.1 Enkät för Lyssningstest 

Lyssningstest Syntar 

Analog Hårdvara vs. Digitala Mjukvaru syntar  

Av: Adam Hessle, Ljud- och Musikproduktionsprogrammet, Högskolan Dalarna, HT 17 

Hej och välkommen till detta lyssningstest som behandlar skillnader mellan analoga hårdvaru-
syntar och digitala mjukvaru syntar. Lyssningstestet består utav två huvuddelar med tre delar i 
sig själva. Dessa delar kommer spelas efter varandra med utrymme emellan för att fylla i era 
svar. Dessa delar har i enkäten två frågor var som du skall besvara.  

Ljudfilerna du skall bedöma är framställda genom analog hårdvarusynt som spelats in rakt in i 
ett Focusrite-ljudkort, de digitala mjukvarusyntarna är digitalt inspelade i Logic Pro X.  

Filerna du kommer höra är normaliserade och alla de tio syntar du kommer höra kommer ljuda 
i samma amplitudsnivå. Lyssningstestet kommer gå ut på att du först ska urskilja vilken signal 
som låter mer analog respektive digital, sedan kommer du få lyssna på ett flertal syntar igen 
som behandlats och avgöra vilken som är digital eller analog. Observera att vissa fall kan bägge 
signalerna vara från samma domän, analog eller digital.  

Önskar du avbryta så är det ingenting som hindrar dig. Du bestämmer själv hur länge du vill 
delta i denna undersökningen.  

Lycka till! // Adam 
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