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Abstract

I denna uppsats undersöks upplevelsen och den soniska skillnaden mellan 

högtalarelement inspelade med mikrofon och emuleringar. Då emuleringar har blivit ett 

populärt sätt att ersätta gitarrförstärkare och högtalarlåda undersöker denna uppsats de 

soniska och hörbara skillnader mellan de två. Lyssningspanelen och de tekniska 

mätningarna visar båda att det finns en skillnad mellan de två, i diskanten upplevs den 

största skillnaden. Det går att dra tydliga likheter med den tidigare forskning som gjorts 

inom liknande områden och denna uppsats, undersökningen stärker till stor del den 

forskning som tidigare gjorts.

Keywords

Emuleringar, simuleringar, högtalarelement, gitarrförstärkare, elgitarr, ljud, 

musikproduktion, ljudproduktion. 



Innehållsförteckning

Inledning                                                                                              ........................................................................................1

Syfte                                                                                                    ..............................................................................................2

Frågeställning                                                                                                          ..................................................................................................2

Avgränsningar                                                                                                         .................................................................................................2

Begrepp                                                                                                                ........................................................................................................2

Teoretiskt ramverk                                                                                ...........................................................................4

Emulerade och inspelade gitarrljud                                                                       ..................................................................4

Ickelinjär emulering                                                                                                ........................................................................................5

Rör mot transistor                                                                                                   ...........................................................................................5

Är mjukvaran lika bra som hårdvaran?                                                                  ............................................................7

Analog och digital bearbetning                                                                               ........................................................................8

Övertonsdistorsion                                                                                                  ..........................................................................................9

Metod                                                                                                 ...........................................................................................10

Lyssningstest                                                                                                         .................................................................................................10

Lyssningspanel                                                                                                      ..............................................................................................11

Intervju                                                                                                                  .........................................................................................................11

Genomförande av metod                                                                                       ................................................................................12

Lyssningstest och intervju                                                                                ..........................................................................12

Inspelning                                                                                                          ..................................................................................................12

Ljudbearbetning                                                                                                .........................................................................................13

Tekniska mätningar                                                                                           ....................................................................................17

Kritik av metod                                                                                                  ...........................................................................................17

Etiska överväganden                                                                                             ......................................................................................18



Resultat och analys                                                                              ........................................................................19

Resultat                                                                                                                 .........................................................................................................19

Lyssningstest och intervju                                                                                ..........................................................................19

Tekniska mätningar                                                                                              .......................................................................................28

Frekvensåtergivning                                                                                          ...................................................................................28

Övertonsdistorsion                                                                                            .....................................................................................30

Analys                                                                                                                    ...........................................................................................................32

Diskussion                                                                                           .....................................................................................33

Källförteckning                                                                                    ..............................................................................36

Tryckta Källor                                                                                                        ................................................................................................36

Elektroniska Källor                                                                                                .........................................................................................36

Internet Källor                                                                                                       ...............................................................................................37



Inledning

Som hobbyproducent och ljudtekniker är det ofta inte lätt att kunna spela in instrument till sin 

produktion i sitt hem, vid boende i lägenhet bli ljudnivåer ett stort problem, speciellt när det 

kommer på tal att spela in elgitarr eller trummor. Då jag själv som gitarrist fått tycke av ljudet 

av en elgitarrförstärkare vars ljud skruvas upp ordentligt och högtalarelementen får jobba 

ordentligt och flytta större mängder luft, är detta absolut inte lämpligt i en lägenhet. En 

lösning som presenterats på marknaden är Two Notes Torpedo produkter, det går med denna 

enhet att koppla in förstärkaren direkt in i Torpedo hårdvaru enheten och helt enkelt strunta i 

högtalare, eller att helt använda sig av Two Notes plugin Wall of Sound som jag kommer att 

göra i denna uppsats. Denna produkt emulerar högtalarelement inspelade med mikrofon via 

impulsresponsfiler som användaren själv väljer. Frågan blir då hur denna lösningen 

presenterar sig i en producerad låt, låter de emulerade högtalarelementen som de inspelade 

med mikrofon gör? Genom att genomföra ett lyssningstest i tre delar, med emulerade 

högtalarelement och högtalarelement inspelat med mikrofon, samt utföra tekniska mätningar, 

kommer uppsatsen undersöka de hörbara samt soniska skillnaderna som finns mellan 

högtalaremulering och inspelning med mikrofon. 
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Syfte

Syftet med undersökningen är att jämföra emulerade högtalarelement med högtalarelement 

inspelade med mikrofon för elgitarr i en mix. Detta för att urskilja soniska skillnader. Studien 

ämnar bidra med arbetssätt och strategier i inspelning- och produktion-processen i genren 

hårdrock/metal. 

Frågeställning

För att uppnå syftet med uppsatsen har tre frågeställningar formulerats: 

1. Hör lyssnarna skillnad mellan emulering och mikrofon inspelning?

2. Vad hör musiklyssnaren för skillnad mellan emulerad högtalare jämfört med högtalare

inspelat med mikrofon i en mix?

3. Vilka är de soniska skillnaderna?

Avgränsningar

Denna undersökning har varit baserad på den utrustning som finns tillgängligt. Det finns ej 

resurser att undersöka flera mikrofoner, positioner, högtalarelement eller högtalarlådor och 

uppsatsen är därför baserad kring en högtalarlåda, mikrofon, mikrofonplacering och 

högtalarelement. 

Begrepp

Dessa begrepp kommer vara grundläggande till förståelse av analysen och dess innebörd.

DAW

DAW är en förkortning av Digital Audio Workstation, det är ett datorprogram där man kan 

redigera, spela in och processa ljud (Huber & Runstein, 2013:233-). 

Plugin

Plugins kan ses som verktyg som används i DAW vald av ljudtekniker/producent. Det finns 

olika plugins för olika syften, de används t.ex. för att balansera frekvenser i.e EQ eller 

balansera dynamik och ljudstyrka i.e kompressor (Huber & Runstein, 2013:475). De finns 
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även de plugins som jag i denna uppsats kommer använda som redskap för att använda mig av

impuls-respons filer som emulerar högtalarelement. 

Reamping

Reamping är en vanlig teknik som kommer till användning i studion vid inspelning av 

elgitarr. Ljudteknikern eller producenten spelar då in gitarristens rena signal direkt från 

elgitarren, detta helt utan effekter och påverkan av gitarrförstärkare, det är vanligt att 

gitarrförstärkaren spelas in samtidigt, då spelas båda signalerna in med hjälp av en så kallad 

DI- eller reamp-box  vilket gör hela processen möjligt. Den rena gitarrsignalen spelas in för 

att ljudteknikern och producenten i efterhand skall kunna spela in nya ljud från förstärkaren 

ifall de ljud de redan spelat in ej passar i mixen eller då de kanske fått in störningsljud i 

mikrofonerna som inte upptäcktes i tid (Huber & Runstein, 2014:144-145). Samtidigt slipper 

gitarristen som spelas in vänta under tiden då mikrofoner placeras ut och toner testas, detta 

bidrar till en bekvämlighets faktor och högre kontroll över mixen. 

Emulering

Emulering är ett samlingsbegrepp som till stor del syftas på Plug-ins i DAW som har till mål 

att efterlikna en hårdvara som ett exempel, Rinmans (2015)  uppsats, som presenteras under 

det teoretiska ramverket i denna uppsats, undersöks hårdvaru-EQ mot mjukvaru-EQ, 

mjukvara versionen av hårdvaran är då emuleringar, på samma sätt som emulerade 

gitarrhögtalare är en efterliknelse av en riktig gitarrhögtalare, dock emulerar även 

högtalaremuleringen  mikrofonen som används vid inspelningen. 

IR/Impuls Respons

Impulsrespons kan beskrivas som ett foto av ett ljud, impulsresponser används bland annat för

att emulera reverb och i uppsatsens syfte för att emulera högtalarelement. En impulsrespons 

kräver ett medie för att fungera, i detta fall en convolutions plugin.

Two Notes

Till uppsatsen kommer jag använda mig av företaget Two Notes plugin Wall of Sound för att 

ladda impulsresponser vilket emulerar de högtalarelement jag valt till uppsatsen 

(http://www.two-notes.com/en/wall-of-sound). 
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Teoretiskt ramverk

I denna del av uppsatsen presenteras den tidigare forskning som berör vid uppsatsens 

huvuddelar. Avsikten är att bidra med information om tidigare resultat och på så sätt kunna 

applicera dess metoder och teori på föreliggande studies undersökning.

Emulerade och inspelade gitarrljud

Det finns fler sätt att emulera ett inspelat gitarrljud på, varav ett av sätten är att använda sig 

utav en Kemper, som idag är en av de ledande produkterna inom området på gitarrmarknaden.

Maciej Majewski och Paweł Małecki (2015) utförde i sitt AES paper ett experiment med en 

Kemper som verktyg ett lyssningstest mellan emulerad och inspelad gitarrljud. För att utföra 

detta testet användes flera tekniker som Majewski och Małecki nämner som, reamping, 

klassisk reamping och emulering – reamping med Kemper. Reamping nämns som att spela in 

en torr gitarrsignal utan effekter direkt in i inspelningsprogrammet, i inspelningsprogrammet 

eller DAW som det mer ofta kallas för appliceras VST plugins, effekter, på gitarrsignalen 

vilket gör att vi hör ljudet som om det vore inspelat med gitarrförstärkare och mikrofon, den 

direkta gitarrsignalen kvar och påverkas inte destruktivt av VST-plugins som används 

(Majewski & Małecki, 2015:2). Den torra gitarrsignalen används sedan till vad som kallas för 

klassisk reamping. Gitarrsignalen skickas från datorn genom flera komponenter och till en 

gitarrförstärkare, som i sin tur spelas in med en mikrofon tillbaka in i datorns DAW. Genom 

att göra på detta sättet så finns det ingen risk för att gitarristen spelar olika vid de olika på 

tagningarna, vilket kan komma att påverka ljudet. Mellan detta steget och reamping finns det 

åter igen ett viktigt steg, Kemper emuleringen. Då Kemper är en enhet som härmar 

gitarrförstärkare måste Kemper enheten kopplas upp till den förstärkare man väljer att 

emulera, då är det viktigt att använda samma mikrofonuppsättning som vid inspelning av 

gitarrförstärkaren in till DAW, annars påverkas ljudet till att låta annorlunda. Kemper skickar 

då ljud genom förstärkaren och fångar upp dom med mikrofonen som man placerat framför 

högtalaren sen tidigare steg och efter en stund har Kemper enheten gjort en profil av 

förstärkaren och lagrat den som ett ljud att använda från Kemper. Nästa steg är att åter igen 

genomföra en klassisk reamping, denna gången Kemper enheten. Nu är både förstärkaren 
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inspelad och emuleringen och mätningar kan påbörjas (Majewski & Małecki, 2015:3). Genom

att genomföra ett lyssningstest på åtta personer, varav alla antingen spelar gitarr eller 

härstammar från musikbranschen går det att se ett mönster hur ljuden jämförs med varandra. 

De åtta respondenterna fick svara på en skala mellan 1 – 5 där de fick beskriva det inspelade 

och emulerade gitarrljudet på ett antal beskrivande punkter; värme, naturlighet, klarhet, 

transparens, hårdhet. Det inspelade gitarrljudet beskrevs enligt tabellen, vilket visar 

genomsnitt, som varmare, naturligare, klarare och mer transparent, det emulerade ljudet 

visade mer hårdhet (Majewski & Małecki, 2015:4). Testerna visade dock att det var som mest 

1 poäng i skalan som ljudet skilde sig åt mellan emulerade och inspelade ljudet, men ändå 

syntes ett mönster i beskrivningen av ljuden. 

Ickelinjär emulering

År 2013 genomförde T.Schmitz och J.J.Embrechts ett experiment där de emulerade 

högtalarelement. Emuleringarna gjordes med icke linjär teknologi vilket resulterade att de 

icke regelbundna ljuden som uppstår från ett högtalarelement även emuleras. Schmitz och 

Embrechts gjorde impulsrespons mätningar med logaritmisk sinus-svep teknik och ur detta 

skapades en IR-fil. Filen användes genom en VST-plugin i ett datorprogram, genom att nu 

koppla en förstärkare till datorn kan man simulera högtalarelementet. Ett blindtest gjordes på 

17 musiker, ett referens-ljudklipp spelades upp, efter det spelades 4 andra ljudklipp upp, tre av

de ljudklippen var av samma härkomst som referensen, det fjärde var av en det emulerade 

högtalarelementet. Ungefär hälften av musikerna kunde skilja på referensen och det 

emulerade högtalarelement (T.Schmitz & J.J.Embrechts, 2013:4). I texten framstår det inte 

vilket typ av musiker som gjorde lyssningstestet, ifall endast de som spelar gitarr kunde höra 

skillnad mellan ljudklippen eller om det var blandat. Detta kan ha betydelse då gitarrister i 

detta läget skulle ha ett mer tränat öra för gitarrförstärkare medans de övriga musikerna 

eventuellt inte har samma förståelse för ljudet. 

Rör mot transistor 

Diskussionen om förstärkare har funnits ända sedan transistorförstärkaren kom till, 

transistorförstärkarens ljud beskrevs ofta som ihåligt, metalliskt och tunt när en rörförstärkare 

beskrevs som varm, rund och punchig (Bussey & Haigler, 1981:800). Dock fanns det inga 
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bevis för de påståenden och därav genomförde Bussey och Haigler ett blint lyssningstest på 

gitarrister för att verkligen ta reda på vad de hör. De använde sig av en Fender Twin Reverb 

rörförstärkare, vilket är välkänt inom industrin. Transistorförstärkaren bestod av en vanlig 

kommersiellt tillgängligt slutsteg med ett specialgjort försteg med liknande komponenter som 

Fender förstärkaren, men utan rör. Före blindtestet var förstärkarna tvungna att prepareras.

To obtain meaningful results, it is necessary to balance the gain and frequency response of the 

amps. This was done using a spectrum analyzer. The power amplification sections were done 

first, with each amp operating into four ohm resistive load. However, it was found that the 

response of the tube amp changed dramatically when connected to a four ohm speaker load. This

did not occur with the transistor amp. (Bussey & Haigler,1981:800)

Lyssningstestet genomfördes genom att respondenten inte fick se förstärkaren, detta för att 

inte respondenten skall vara partisk. Även forskaren som genomförde testet tillsammans med 

respondenterna visste ej vilken förstärkare som var rör eller transistor. Genom att använda sig 

utav en A/B switch mellan förstärkarna kunde respondenten själv styra vilken förstärkare som

hörs. Om respondenten upptäcker skillnad i ljudet bes denna person att beskriva ljudet och 

skillnaden. När en skillnad upptäckts går både forskare och respondent ut ur rummet och en 

tredje person bytte i vilken kanal som spelade vilken förstärkare, detta repeteras tills ett 

meningsfullt resultat kan tydas. A och B kan vara olika förstärkare samt A och B kan vara 

samma förstärkare (Bussey & Haigler, 1981:801). I det första testet användes till båda testen 

en rör typ av försteg, då testades istället slutsteget som var rör eller transistor typ förstärkare, 

det drevs inte så att distorsion uppstod.

A total of 12 subjects participated, resulting in a total of 54 trials. Four subjects did not report 

any difference in any trial. While eight of the remaining subjects reported hearing differences, 

seven were unable to idendtify the difference reliably. (Bussey & Haigler, 1981:802)

Det andra testet utfördes likadant förutom att slutsteget drevs så att distorsion uppstod. Sex 

personer deltog i testet, resulterande i 23 prövningar. Tre personer rapporterade ej någon 

skillnad i ljudet, två kunde rapportera trovärdiga resultat medan  den sista personen 

rapporterade skillnad i ljuden men icke trovärdigt. 
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Testet utfördes med ytterligare två varianter, förstegs jämförelse och totalt system jämförelse 

där man jämför hela transistorsystemet mot rör systemet. Resultaten för dessa två var liknande

de två tidigare nämnda, dock kunde ingen kunde rapportera trovärdiga resultat. 

Slutsatsen av alla test är att endast en av sjutton respondenter kunde upptäcka en skillnad som 

annars endast tränade lyssnare vet om, utöver det kunde ingen ge trovärdiga resultat. 

The change in frequency response caused by the high output impedance of the tube amp is by far

the predominant cause for differences. (Bussey & Haigler, 1981:803) 

Övriga skillnader upptäcktes och rapporterades inte med trovärdigt resultat så som skillnad i 

högtalardämpning och det harmoniska innehållet i en hög signal in i slutsteget. 

Är mjukvaran lika bra som hårdvaran?

I sin kandidatuppsats Är mjukvaru-EQ:s så bra som utvecklarna lovar?: En jämförelse av 

hårdvaru- och mjukvaru-EQ:s undersöker Jakob Rinnman mjukvaru-EQ som är baserade på 

hårdvara och tar med hjälp av ett lyssningstest och analys reda på skillnader och likheter 

mellan dem. Enligt Rinnman var det lätt för lyssningspanelen att höra skillnad på enheterna, 

31 av 33 rätt svarades då panelen skulle peka ut dubbletter (Rinnman, 2015:29). Genom att 

jämföra tre olika EQ:s, API, Tube-Tech och SSL med sina emulerade mjukvara motsvarighet, 

API och Tube-Tech mjukvaru-EQ liknade sin hårdvara i frekvensåtergivning men ändå kunde 

lyssningspanelen peka ut skillnad, alltså var inte den hörbara skillnaden i frekvensåtergivning,

istället pekar det mot att transiensåtergivning har starkare värden i hårdvaran, samtidigt första 

och andra gradens övertonsdistorsion har helt annorlunda värden (Rinnman, 2015:30).

Det enda sambandet mellan de olika EQ:sens mätningar och resultaten vid lyssningstesten var att

de enheter som uppfattades som luftigare, punchigare, diskantrikare m.m. alla hade högre värden

av övertonsdistortion än sina mjukvaru/hårdvaru-motsvarighet. 

Att en EQ:s sound beror mycket övertonsdistortionen som uppstår i enheten är inte något nytt. 

Övertonsbalansen är det som skiljer instruments ton från varandra (Huber & Runstein, 2010 

s.52- 56). Om denna övertonsbalans påverkas så påverkas även instrumentets sound. Genom 

justering av övertonsbalansen går det att alltså att kontrollera hur instrumentet skall låta (Huber 

& Runstein, 2010 s.56). Inte helt oväntat är det precis detta som en EQ gör. Därav går det att 

fastslå att det som skiljer olika EQ:s sound åt är inte frekvensåtergivningen utan snarare hur de 

påverkar ett instruments övertonsbalans. Detta betyder att övertonsdistortionen är en väldigt 
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viktig faktor för hur ett ljud uppfattas. Då det nu är fastställt att det är främst är 

övertonsdistortion som skiljde de olika 31 EQ:sen från sina mjukvarumotsvarigheter går det 

enkelt att rent grafiskt klara skillnader i sound mellan de hårdvarorna och mjukvarorna. 

(Rinnman, 2015:30)

 

Analog och digital bearbetning

I boken Mastering Audio: the art and the science skriver Bob Katz om hur man bemästrar 

ljudet i studion, Katz går över allt från inspelning, mixning till mastering och många tekniker 

det går att applicera på de olika områden. I det 22:a kapitlet går Katz igenom analog mot 

digital utrusning och bearbetning. 

Katz menar i sin bok att många personer har argumenterat att digital utrustning är mer 

transparent och kan därför låta hårdare för örat, just för att digital teknik inte komprimerar de 

höga frekvenser så som analog utrustning kan göra. (Katz, 2015:300). Dock menar Katz att 

det endast är halva sanningen då de individer ej har blivit utsatta för bra digital  utrustning, då 

bra digital utrustning kan just göra det som analog gör lika bra. Om den analoga utrusningen 

däremot är dålig eller illa designad kan den återge ett oklart och fuzzigt ljud, dålig bas eller 

överdriven och oönskad distorsion (Katz, 2015:300). 

Det går nu även att emulera analoga kretsar, det finns många bra och ännu fler mindre bra. 

Genom att använda mätutrustning och leta efter icke-harmonisk distorsion. 

One good test is to send a very high-frequency sine wave at high level through the processor and 

look for aliases on the FFT. (Katz, 2015:301)

Genom att leta efter icke-harmonisk distorsion fuzzig och oklar ljudbild kan man avgöra 

kvalitén av emulationen, då den analoga kretsen ej har de artifakter. Men att den digitala 

utrustningen snart kommer att kunna låta lika bra som den analoga är inget tvivel för Katz, 

med tillräckligt mycket processorkraft och bra digital design får snart analog utrustning hög 

konkurrens (Katz, 2015:301).
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Övertonsdistorsion

I ljudanläggningar, både i hemmet och i professionella ljudstudios strävas det ofta efter att ha 

så låg övertonsdistorsion som möjligt. En ren sinuston kan aldrig innehålla övertonsdistorsion 

då signalen endast består av en och samma frekvens. En signal som däremot inte är en 

sinuston består av många frekvenser dessa frekvenser bidrar själva till övertonsdistorsion, ju 

mindre en signal ser ut som en sinuston, desto mer övertonsdistorsion uppstår (Williams 

2017). Övertonsdistorsion är en speciell typ av distorsion som hänger ihop med toner och 

frekvensen som hör till en viss ton, distorsionen skapar övertoner, vilket är multiplar av 

frekvensen där grundtonen befinner sig (Brunet, Temme & Qarabaqi, 2013:1). Vad som nyss 

nämnts är en asymmetrisk icke-linjär distorsion som vilket resulterar med jämna tal 

övertonsdistorsion, symmetrisk icke-linjär distorsion resulterar i udda tal övertonsdistorsion 

(Brunet, Temme & Qarabaqi, 2013:1). I sitt AES-paper undersöker Brunnet, Temme och 

Qarabaqi övertonsdistorsions hörbarhet med hjälp av psykoakustiska modeller. Testet gjordes 

på hörlurar, resultatet visade att höga nivåer av ”low order harmonic distortion”, hela 42% 

total harmonisk distorsion, kan vara svårt för lyssnaren att upptäcka (Brunet, Temme & 

Qarabaqi, 2013:8). 
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Metod

Datainsamling vid tester är baserade på två olika metoder. Tekniska mätningar, med 

mätinstrument i studio-miljö, det vill säga mjukvaror som mäter frekvensåtergivning och 

övertonsdistorsion. Detta för att direkt kunna jämföra det högtalarelement som spelats in med 

mikrofon med impulsrespons för att kunna jämföra frekvensåtergivning och 

övertonsdistorsion. Den andra metoden är lyssningstest med en panel som kommer att utsättas

för ett antal olika ljudklipp av en producerad låt. Ljudklippen kommer att innehålla gitarr där 

förstärkaren blivit inspelad med mikrofon samt varianter av emulerad högtalarelement. Med 

de olika variationerna av låten skall panelen besvara frågor om vad de hör i klippen, likheter 

och skillnader som står ut, i form av intervju. 

Lyssningstest

Eftersom det är ljudupplevelsen som undersöks är lyssningstest ett bra sätt att samla in data. 

Genom att använda lyssningstest går det att systematiskt samla in data med hjälp av en 

lyssningspanel (Berg, 2012:197). Lyssnarens reaktion på ljudet handlar inte alltid om vad den 

personen hör, lyssnarens upplevelse av ett ljud har även med sinnesintryck och annan 

information att göra (ibid). Att då tillämpa blindtest, där lyssnaren inte vet vad det är som hörs

minskar risken för subjektiva resonemang. Det finns många faktorer att ta till åtanke, 

lyssningsnivå, lyssningsförmåga hos lyssnaren och eventuella störningsljud från rummet man 

sitter i, de faktorer får man försöka ha kontroll över innan lyssningstestet börjar, på så sätt 

minskas variabler som påverkar beroende variabeln (Berg, 2012:200). I de fall det inte går att 

kontrollera variablerna innan ett lyssningstest bör en bedömning göras om hur stor påverkan 

har på lyssningstestet och då hålla variablerna konstanta under lyssningstestet så att alla 

lyssnare påverkas lika (Berg, 2012:201). Rum och utrustning är en stor del av lyssningstestet, 

hårdvara kan låta olika samt rumsklang kan påverka lyssnarens upplevelse av ljudet, man bör 

därför hålla de variabler konstanta. Att använda slutna hörlurar minskas inflytandet av 

rummet (Berg, 2012:205).
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Lyssningspanel

De personer som väljs ut att delta i lyssningstestet skall representera hela populationen 

uppsatsen undersöker, därför är det viktigt att de personer som deltar i testet är utvalda med 

omsorg (Berg, 2012:202). Då uppsatsen undersöker ljud i studio-miljö är det ett ypperligt 

tillfälle att använda mig utav studenter som studerar på linjen ljud- och musik-produktion. 

Genom att välja ut vissa av dessa studenter att delta i lyssningspanelen har jag med säkerhet 

en lyssningspanel som kan representera ett större grupp personer. 

Intervju

För att få reda på vad panelen tycker och tänker om de ljuden de fått höra är kvalitativ 

intervjumetod en mer lämplig metod än en kvantitativ. Då det lättaste sättet att få reda på 

någonting man undrar är att ställa frågor (Lantz, 2013:13). En intervju har fler kriterier att 

förhålla sig till än just endast att ställa frågor, ett exempel på kvalitetskriterier inom 

vetenskapligt syfte är:

• metoden att ge tillförlitliga resultat (krav på reliabilitet)

• resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet)

• andra ska kritiskt kunna granska slutsatserna.

I yrkesmässiga sammanhang är detta krav som alltid ställs (Lantz, 2013:15).

Att ha ett kritiskt förhållningssätt är mycket viktigt för en intervjuare, som duktig intervjuare 

bör man kunna bli överraskad och förvänta sig de oväntade svaren (Lantz, 2013:16). 

Att  använda en riktad öppen intervju kommer att bidra med respondentens fria språk och 

uppfattning av fenomenet ifråga (Lantz, 2013:43), i detta fall ljud. Det är viktigt att välja rätt 

sorts frågor till sin forskning, att t.ex. ställa känslolägesfrågor till denna  uppsats vore 

olämpligt då det ej bidrar med relevant data för syftet och frågeställningen, att istället ställa 

bedömningsfrågor där respondenten kan värdera något är mer passat i intervjuform då 

respondenten ges möjlighet för fria svar (Lantz, 2013:66). Genom att vara medveten om 

intervjuareffekt kan intervjuaren förstå samspelet och den ömsesidiga påverkningsprocess och

på så sätt få bättre data (Lantz, 2013:84).
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Genomförande av metod

Lyssningstest och intervju

Lyssningstestet och intervjuerna genomfördes tillsammans under två dagar med totalt 6 

respondenter. Varje intervju tog på genomsnitt 30minuter, varierande från 20-40minuter 

beroende på respondent. Varje respondent blev introducerade till lyssningstestets syfte och 

blev instruerade till vad de bör lyssna på, alltså lyssna på gitarrljud och ej trummor t.ex. 

Respondenten placeras i center av högtalarna och kan själva kontrollera ljudvolym och vilka 

ljudspår de vill lyssna på. Samma rum och lyssningsmedium var konstant för alla 

respondenter. Ljudtestet bestod av tre centrala delar. Del 1 får respondenten lyssna på ej 

processade gitarrljud, mikrofonljudet framför förstärkaren och emuleringarna RedWirez och 

Wall of Sound, respondenten blir under lyssningen intervjuad av mig och tillbedd att beskriva 

vad de hör i de olika spåren. Del 2 och 3 går under samma tema, del 2 består av att 

respondenten beskriver skillnader i ljuden efter att jag efterliknat mikrofonljudet med 

emuleringarna till min största förmåga. Del 3 är ett blindtest där jag mixat gitarrljuden 

individuellt så att de passar till mixen så bra som möjligt efter en referens. Mellan del 2 och 3 

får respondenten lyssna på referensen jag använt att mixa efter, detta för att vila öronen och 

glömma vad de tidigare lyssnat på, för att ge en mer rättvis beskrivning av ljudet. 

Inspelning

I undersökningen valdes en högtalarlåda ut, en Marshall 1960A utrustad med fyra Celestion 

G12T-75 element, denna spelades in med en Shure sm57.  Jag använder mig av Two-Notes

Wall of Sound plugin som medel för impulsresponserna. En emulering är köpt ur Two-Notes 

egna butik, denna är döpt till Brit 60A och den andra emuleringen är köpt från ett tredjepart 

företag vid namn RedWirez. Båda IR filerna är gjorda från just samma modell högtalarlåda 

som jag använt vid inspelning med mikrofon. Urvalet är baserat på vad som finns tillgängligt 

utan att behöva köpa ny utrustning, med undantag för impulsresponsfilerna, vilket kostar en 

mindre obetydlig summa pengar, från 80kr och uppåt beroende på företag. Gitarrförstärkaren 

jag använder mig av för inspelningen är en Laney Ironheart Studio, denna har en XLR kontakt

ut som gör att jag kan spela in förstärkarens ljud innan det kommer till högtalarlådan. Ljudet 

jag får från XLR kontakten i förstärkaren kan jag sedan applicera emuleringarna på.  För att 

minimera faktorer som påverkar ljudet som framförande, används tekniken reamping för 
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inspelning av högtalarelement och emulering. Då reamping gör att det är exakt samma 

tagning av framförandet som spelas upp genom högtalarelementen och emuleringen 

minimeras risken att framförandet har negativ påverkan på ljudet. Inspelningen av 

högtalarelement gjordes med mikrofonen Shure SM57, detta gjordes vid den position som 

emuleringarna jag valt efterliknar, centrerat mot högtalarelementet 1tum ifrån duken. 

Anledningen till val av Shure SM57 är på grund av att impulsresponserna jag valt att arbeta 

med är gjorda med just den mikrofonen. Ett kriterium som hålls konstant genom de olika 

versioner av låten som produceras är att mikrofonen och positionen av mikrofonen är 

densamma vid alla versioner av låten. Vid mixningen av mikrofoninspelat och emulering är 

det endast gitarrljudet som mixas olika, bas, trummor och sång behåller samma inställningar 

och ljud på alla versioner av låten, med emulering eller högtalarelement. Låten är även 

producerat på det sättet att gitarrljudet lyfts fram något mer än vad jag själv gjort på liknande 

produktion utanför uppsatsskrivandet, detta för att inte maskera gitarrljudet bakom högljudda 

trummor, sång eller annat. Lyssningspanelen kan därför höra tydligare vad som händer i 

gitarrljudet och slipper att tänka på vad som döljer sig bakom syntljud etc. Även om 

gitarrljudet lyfts fram i produktionen, görs det inte överdrivet på det sätt att det är opassande 

för musiken, det är istället producerat smakligt och genreenligt då jag använt mig av liknande 

musik av andra artister vid mixningen och lyssnat på och efterliknat produktionen till viss del.

Ljudbearbetning

För del 2 av ljudtestet krävdes bearbetning av emuleringarna, endast EQ användes. Den 

plugin som användes för detta är Cubase 9 Pro egna Frequency vilket är en 8 bands EQ. Jag 

använde till 90% av ljudbearbetningen mitt egna öra för att avgöra om ljudet blev mer likt 

eller inte, men jag använde de övriga 10% till Frequencys inbyggda frekvensspektrums 

analyserare och jämförde mellan mikrofonljudet och emuleringarna.
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RedWirez – Del 2

För RedWirez var inriktningen de höga frekvenserna mellan 5kHz – 16kHz då de var den 

största skillnaden enligt mina öron.  Även 1000Hz behövde ett lyft.

 Wall of Sound – Del 2
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Även diskanten arbetades på i Wall of Sound emuleringen, men absolut inte lika mycket. Lite 

mer botten höjdes kring 110Hz och -1.6dB togs bort från 389Hz . En dal av -2.7dB togs bort 

från 2kHz för att mjuka upp ljudet. 

Gitarrljuden för blindtestet bearbetades alla separat och utfördes utefter en referenslåt vid 

namn Kerosine av bandet Baroness. För mikrofonljudet användes en samma EQ som tidigare 

vid del 2, ett lågpassfilter användes för att mjuka upp och dova ner ljudet utefter referenslåten,

de övriga EQ inställningar användes för att sången ej skulle bli maskerad bakom gitarrljudet 

samt att resten av instrumenten skulle höras i mixen. Emuleringarna mixades med samma 

saker i åtanke men använde sig ej av samma inställningar. 

Mikrofonljud – Del 3 Blindtest
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RedWirez – Del 3 Blindtest 

Wall of Sound – Del 3 Blindtest 

Även en kompressor användes på alla gitarrspår, även denna kompressor är Cubase Pro 9 

egna vid namn Compressor, denna användes sparsamt vid alla spår och hade endast syfte av 

att bibehålla samma dynamik under hela låtens gång. 

16



Tekniska mätningar

I de tekniska mätningarna skickades ett frekvenssvep från mjukvaran Room Wizard EQ 

genom högtalarelementet samt respektive emuleringar. Room Wizard EQ plockar sedan upp 

frekvenssvepet efter att gått igenom högtalarelement samt respektive emuleringar och skapar 

ett flertal genomskådliga grafer, där det går att studera frekvensåtergivning, 

övertonsdistorsion och fas, m.m. Svepet skickades genom samma signalkedja som vid 

inspelning av gitarrljud, med två undantag. Signalen gick ej genom fuzz-pedalen och den 

distorsions kanalen på förstärkaren, istället skickades signalen genom en ren kanal på 

förstärkaren. Detta har absolut ingen påverkan på resultatet då exakt samma sak gjordes på 

emuleringarna. Jag misstänkte att distorsion eller fuzz på signalsvepet kunde påverka 

mätningarna på så sätt att de blir mer svårlästa, därför skickades signalen genom en ren kanal 

på förstärkaren istället. Högtalarelementet fångades upp med samma mikrofon och placering 

som vid inspelning av gitarrljudet. Emuleringarna fångades upp med hjälp av en mindre 

komplicerad signalväg, som saknar betydelse för resultatet, då emuleringarna efterliknar 

samma mikrofon som används vid mätningen. Jag matchade till min största förmåga 

insignalen från högtalarelementet och emuleringarna till -20dB i Room Wizard EQ. 

Kritik av metod

RedWirezs impulsresponser som användes till denna uppsats har väldigt tydliga benämningar 

och beskrivningar av filerna som används, som exempel beskrivs vilken mikrofon som 

används, mikrofonens avstånd till högtalarelementet och position av mikrofon. Det som 

förblir otydligt är ifall avståndet av mikrofonen till högtalarelementet är räknat med duken 

som täcker framsidan av högtalarlådan då jag räknat avståndet till duken, eller om den duken 

är borttagen och avståndet är till självaste elementet. Beroende på hur avståndet är mätt kan 

påverka ljudet på så sätt att mina egna inspelningar med mikrofon låter annorlunda än de 

impulsresponser som RedWirez gjort. Placeringen av den centrala mikrofonen som används 

kan har påverkan på ljudet, som jag gjort i undersökningen är så nära mitten man kan komma,

det finns möjlighet att RedWirez placerat mikrofonen centralt men placerat den på det stället 

där mikrofonen låter som bäst. Two Notes impulsresponser styrs på ett helt annat sätt än 

RedWirezs, då RedWirezs har gjort separata filer för position och mikrofon, styrs Two Notes 

genom Vst-Pluginen Wall of Sound. För Wall of Sounds egna impulsresponser väljs istället en

högtalare ut, man väljer då i Wall of Sound ut mikrofon, och styr position och avstånd med två
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kontroller. De två kontroller styr avstånd och position separat, avståndet och positionen 

benämns i procent 0% är totalt centrerad position och utan avstånd till duken. Detta försvårar 

uppgiften att placera ut den virtuella mikrofonen likadant som jag gjort på den högtalare jag 

spelat in med mikrofon. Det som fått göras i denna situation är att använda örat och placera ut 

den virtuella mikrofonen där det låter som mest likt inspelningarna. Det finns ej information 

om slutsteg som används vid skapandet av impulsresponserna, detta betyder att slutsteget som

använts under uppsatsens tester kan låta annorlunda än slutsteget impulsresponserna gjorts 

med.

Då det är en riktad öppen intervju är det intervjuarens följsamhet som gör det möjligt att 

förstå vad respondenten menar och vill säga (Lantz, 2013:43). Om jag som intervjuare inte är 

följsam eller kan tolka respondentens ord finns det risk att resultatet blir skevt. Genom att 

vara noga med att fråga vad de menar, samt repetera respondentens svar med mina egna ord 

för respondenten förminskades det problemet. Intervjuareffekt har garanterat effekt på 

intervjuerna, det betyder att jag som forskare och intervjuare påverkar respondenten 

omedvetet och har till största del med samspelet mellan de två parterna att göra (Lantz, 

2013:84). 

Etiska överväganden

Under hela uppsatsen, vid lyssningstest och intervju för denna har Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer följts. Respondenterna har inför intervju och lyssningstest blivit 

informerade om dess uppgift och villkor för deltagandet av undersökningen (Vetenskapsrådet,

2009:7). Respondenterna har blivit informerade om att det är ett frivilligt deltagande och att 

de har rätt att avbryta deltagandet när de så önskar utan konsekvenser. Alla deltagare har gett 

samtycke till att informationen de lämnar får användas i uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2009:9).

Deltagarna är anonyma i denna undersökning, inga personuppgifter ges då ut i uppsatsen eller 

går att hitta på eventuella bilagor som rör uppsatsen.    
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Resultat och analys

Resultat

Lyssningstest och intervju

Lyssningstestet och intervjun genomfördes i tre olika delar varje del kommer i resultatet stå 

under sin egna rubrik. Under Del 1 av lyssningstestet och intervjun bes respondenterna att 

beskriva de ej processade gitarrljuden mot varandra, beskriva likheter och skillnader samt 

berätta vilken de tycker mest passar mixen. Del 2 består av processade emuleringar som blivit

behandlade att låta så likt mikrofonljudet jag kan komma, respondenterna bes att beskriva 

ljuden på liknande sätt som del 1. Del 3 är ett blindtest där varje gitarrljud blivit mixat 

individuellt att passa in i musikstycket. Respondenterna bes här att beskriva ljuden liknande 

del 1 och 2, peka ut vilken de tycker låter bäst i mixen samt gissa vilken som är 

mikrofonljudet. Spåren är här benämnda 1, 2, och 3, i ordning av Wall of Sound, mikrofonljud

och RedWirez. 

Del 1 Beskrivning av ej processat ljud

Mikrofon

Vid första lyssning av mikrofonljudet bad jag respondenterna att beskriva ljudet och ge sin 

åsikt. Fem av de sex respondenterna gav som första reaktion att de tyckte ljudet var bra, det 

var balanserat och lät passande till musikstycket. Respondent nr.3 hade en mindre positiv 

reaktion på ljudet och beskrev att mikrofonljudet saknade kropp, att midfrekvenserna 

saknades och att det lät som ett filter låg över gitarrljudet. R3 upplevde att de faktorer bidrog 

till ett mindre organiskt ljud. Respondent nr.2 berättade att ljudet lät dovt, men det upplevdes 

ej som negativt. Resterande respondenter upplevde mikrofonljudet balanserat och beskrev 

inget negativt. Fyra av respondenterna upplevde att det fanns ett rum i inspelningen, det 

beskrevs som ett mindre rum, studiorum eller mindre scen. Respondent nr.1 upplevde inget 

rum alls och respondent nr.3 svarade ej på frågan. 

RedWirez

Vid beskrivning av RedWirez emuleringen reagerade 5 av respondenterna på att de upplevde 

RedWirez som mycket skarpare. De fem respondenter som upplevde ljudet skarpare beskrev 
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det väldigt snabbt bara efter några sekunder att de lyssnat på ljudklippet. Respondent nr.6 

upplevde gitarrljudet inte lika skarpt som mikrofonljudet, R6 beskrev också att i jämförelse så

saknade RedWirez djupet som fanns i mikrofonljudet och uppfattade RedWirez torrare vid 

diskussion om rum. De övriga respondenter behöll samma eller liknande åsikt om rummet, R2

och R3 menade att de inte hörde något rum alls. Respondent nr.5 beskrev rummet som mindre

än mikrofonljudet och hårdare. 

Wall of Sound

Respondenterna svarade alla att denna också var skarpare än mikrofonljudet. Respondent nr.1 

svarade att Wall of Sound påminde om mikrofonljudet men att antingen de högre frekvenserna

mot diskanten var för skarpa eller att distorsionen lät annorlunda. R2 beskrev Wall of Sound 

som en blandning av det bästa från RedWirez och mikrofonljudet i att ljudet är skarpare och 

samtidigt har ett rum. R3 beskrev Wall of Sound som mest behagligt av de tre men kunde höra

någonting som kopplades till ett artificiellt ljud. 

Likheter och skillnader i mikrofonljud och emulering

R1 förklarade i sin intervju att mellan- och botten-registret på gitarrljuden lät de mest bekanta 

med varandra och innehöll likheter, det som stack ut och skiljde sig var diskanten och 

distorsionen. R2 kan höra likheter i ljuden men menar då att de ändå inte är helt lika varandra,

emuleringarna menar R2 att de låter digitala och inte analoga men kan inte beskriva det 

digitala ljudet. Respondent nr.3 menar att att attacken är den störta likheten mellan de tre 

ljuden, bortsett från attacken är det stor skillnad på de tre ljudklippen. Mikrofonljudet var 

mindre skarpt, RedWirez var skarpast, Wall of Sound var som en blandning av mikrofonljudet 

och RedWirez beskriver R3 på samma sätt som R2. R3 menar att klarheten skiljer sig mycket 

mellan ljudklippen, i Wall of Sound hörs en bra balans, RedWirez innehåller ett fizzigare ljud 

och mikrofonljudet beskriver R3 som ganska punkigt på det sättet som det låter rått. I 

emuleringarna finns det bättre klarhet i ljudet, de innehåller båda mer botten och diskant, R3 

föreslår att det kan ha någonting med digital klippning eller distorsion att göra. R4 beskriver 

så som de tidigare respondenter att diskanten är skarpare i emuleringarna, även den naturliga 

skopningen som sker i mellanregistret på högtalarelement inspelade mikrofon försvinner i 

emuleringarna. R4 reagerar även på distorsionen i emuleringarna då den låter asymmetrisk 

och inte som den bör. RedWirez låter som om den analyserar varje sträng för sig, att det går 
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att höra hur emuleringen arbetar och att det går att höra intervallerna ovanför ljudet berättar 

respondent nr.4. Respondent nr.5 berättar att det finns en värme i analog utrustning som 

saknas i de digitala emuleringarna, de låter därför inte som riktiga förstärkare. RedWirez lät 

likt mikrofonljudet när fler instrument spelade samtidigt i mixen menar R5, isolerat lät 

RedWirez inte alls lika bra. RedWirez stack även ut på ett sätt som mikrofonen inte gjorde 

RedWirez lät knastrig och skarp, Wall of Sound lät också skarp. Respondent nr.6 tycker att det

lät som om att RedWirez använde sig av en helt annan mikrofon än vad mikrofonljudet gjorde,

RedWirez sticker ut väldigt mycket och är torrare samt låter mer instängd. Wall of Sound är 

mycket snällare att lyssna på menar R6. 

Respondenterna beskrev sen likheten i emuleringarna mot mikrofonljudet på en skala. 0 

motsvarar ingen likhet någonstans, 5 det låter som samma gitarrförstärkare och 

högtalarelement men ändå stora skillnader, 10 motsvarar att det inte går att höra någon 

skillnad. 

Resondent Nr. RedWirez Wall of Sound

1 5 7

2 6 8

3 2 2

4 4 4

5 5 8

6 3 7

I sista partiet av del 1 tillfrågades respondenterna vilket ljudklipp de föredrog i den mixen de 

hört under intervjun samt vilket de tyckte minst om. R1 föredrog mikrofonljudet framför alla 

tre, det gjorde även R4 och R5. R2, R3 och R6 föredrog Wall of Sound, som de beskrev lika 

men i olika ord så var Wall of Sound som en bekväm blandning mellan mikrofonljudet samt 

RedWirez och tog det bästa från dem och sammansvetsade dem i ett ljudklipp. Ingen 

respondent föredrog RedWirez i mixen, alla respondenter förutom R5 menade då att RedWirez

var det ljud som passade minst bra i mixen, R5 tyckte istället mindre om Wall of Sound. Alla 

respondenter beskrev att RedWirez var för skarp, R5 menade att Wall of Sound vad skarpare 

än RedWirez och tyckte då minst om den. 
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Del 2 Processade emuleringar mot mikrofonljud 

RedWirez 

Respondent nr.3 beskriver att attacken fortfarande är identisk med mikrofonljudet, de 

frekvenserna kring det låga- och mid-registret är väldigt lika med mikrofonljudet, det säger 

även R1. R2 beskriver ett diskant crunchigt ljud som är tydligt i de högre frekvenserna, de är 

absolut inte behagliga menar R2. R3 beskriver att RedWirez har egenskapen av ett mer brusigt

och fuzzigt ljud kring 2-3kHz och hör även ett distorsions-brus. Respondent nr.1 tycker att 

RedWirez har fått en dovare egenskap än mikrofonljudet, men har mindre brus som den hade 

innan, den är mer lik mikrofonljudet i den aspekten. R6 beskriver RedWirez likt som R1, R6 

nämner även att RedWirez låter som om det finns mer distorsion i ljudet. R4 och R5 beskriver 

samma sak i RedWirez, det låter tunnare och saknar botten. R5 tycker att RedWirez låter lika 

balanserad som mikrofonljudet men att RedWirez är tunnare och saknar någonting som 

bidragit till att RedWirez låtit mer som mikrofonljudet.

Wall of Sound

Respondent nr.1 menar nu att det processade Wall of Sound låter bättre än vad mikrofonljudet 

gör. Wall of Sound låter mindre distat och får bättre plats i mixen av låten. R2 reagerar inte 

speciellt på stora skillnader i ljudet, mikrofonljudet passar bättre i mixen då sången maskeras 

bakom Wall of Sound. Den attack som finns i mikrofonljudet finns inte längre i Wall of 

Sound, den låter urskopad och har inte samma tryck säger R3. R4 hör att det lägre registret har

en annan slags distorsion än vad mikrofonljudet har och låter mycket dovare. R5 menar att 

både mikrofonljudet och Wall of Sound låter grötiga, dock gör inte Wall of Sound det på 

samma sätt och låter inte lika naturlig. R6 reagerar på att Wall of Sound låter dovare och att 

diskanten försvunnit. 

Respondenterna fick alla frågan hur de kände att rummet lät i emuleringarna nu och svaren 

var väldigt olika. Respondent nr.5 och R6 svarade båda kort att de hörde mer rum i de 

processade än i de ej processade emuleringarna. R3 kunde absolut inte höra något rum i 

RedWirez, men i Wall of Sound gick det att höra ett mer naturligt rum än tidigare. R1 kunde 

höra mer rum i båda emuleringarna jämfört med innan, speciellt mer i Wall of Sound än 

RedWirez. Respondenterna nr.2, 3, 5 och 6 tyckte att emuleringarna låter mer lika 

mikrofonljudet nu än innan, R5 tycker att Wall of Sound lät mest likt mikrofonljudet. 
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Respondent nr.3 lade till att även om de emulerade gitarrljuden låter mer likt mikrofonljudet 

nu än vad de gjorde innan, så passar de inte lika bra i mixen, även om emuleringarna låter likt 

mikrofonljudet så kommer de inte uppskattas som lika behagligt som mikrofonljudet.  

För att emuleringarna skulle låta mer likt mikrofonljudet så skulle R1 vilja placera de virtuella

mikrofonerna annorlunda så att de låter mer som referensljudet av det inspelade 

mikrofonljudet, R1 menar då att det låter som att den virtuella mikrofonen är annorlunda 

placerad och är orsaken till att de låter annorlunda. Att eqa annorlunda skulle vara ett annat 

alternativ menar R1. R2 vill absolut få bort crunchet på RedWirez som beskrivits tidigare, då 

det är den största orsaken till att RedWirez låter så annorlunda. På Wall of Sound bör rummet 

minskas ner så att det är samma storlek som mikrofonljudet. För att få emuleringarna att låta 

mer som mikrofonljudet hade R6 velat jobba med eq mer, då det finns så många peakar i 

mikrofonljudet hade R6 velat få tillbaka det i emuleringarna. RedWirez hade behövt mer 

distorsion för att likna mikrofonljudet. 

Respondenterna beskrev här så som i Del 1, hur likt emuleringarna lät på en skala från 0-10 

mot mikrofonljudet. 

Respondent nr. RedWirez Wall of Sound

1 4 -*

2 3 7

3 5 6

4 4,5 4,5

5 4 3*

6 5 8

*Respondent nr.1

Respondenten svarade här inte med en siffra, men beskrev Wall of Sound väldigt likt 

mikrofonljudet förutom att mikrofonen lät som en annan placering.

*Respondent nr.5

Respondent nr.5 säger i intervjun att Wall of Sound låter som en 3a, men samtidigt att ljudet 

förhöjt sig mycket jämfört med innan då siffran R5 gav var en 8. Antagligen sades siffran 3 

när R5 menade en siffra av betydligt högre värde. 

23



I frågan om vilket av de tre ljudklippen respondenterna föredrar nu så ändrade vissa personer 

åsikt. Respondent nr.1 tycker nu att Wall of Sound låter bättre än mikrofonen och föredrar den

i mixen. R2 föredrar nu istället mikrofonen framför Wall of Sound, samma sak med R3. R4 

och R5 föredrar båda fortfarande mikrofonen, R5 lade till att det kan vara för det är vetskapen

utav att det är mikrofonljudet. R6 behåller sin åsikt om att Wall of Sound låter bäst i mixen. 

Del 3 Blindtest

I blindtestet lyssnar resondenterna på tre spår nämnda spår1, spår2 och spår3. I den ordningen 

hör de Wall of Sound, mikrofonljud och RedWirez. 

Repondent nr.1

Det R1 reagerar på och fokuserar på är distorsionen som på sina ställen låter för statisk samt 

att det är svårt att visualisera ett rum, berättar R1 vid lyssningen på de olika ljudspåren. Den 

som har mest distorsion är spår 3, den har även högst frekvensdistorsion beskriver R1 det 

som. Efter det kommer spår 1 och minst distorsion har spår 2. Den största hörbara skillnaden 

mellan de tre spåren är i de högre frekvenserna och distorsionen menar R1. De tre spåren har 

alla liknande karaktär de lägre frekvenserna och mellanregistret är det som låter mest likt, av 

de tre är spår 3 den som låter mest annorlunda i de högre registret. Spår 2 och 3 är lättast att 

placera in och visualisera ett rum, varav spår 2 var lättast att placera ut, spår 3 innehåller de 

högre frekvenserna som bidrar till att det blir svårare att visualisera ett rum. R1 säger även att 

det låter som om det är samma förstärkare och mikrofon kombination, men att placeringen 

låter annorlunda och kan vara en faktor som bidrar till att spåren låter annorlunda. 

Distorsionen i spår 1 förstör gitarrernas placering i mixen och förstör balansen mellan de 

andra instrumenten. Spår 2 sitter bra och har bra balans, sången kommer fram utan att man 

måste koncentrera sig på den, menar R1. Då det är mycket brus säger R1 att det det är svårt att

koncentrera sig på sången i spår 1 och 3. Av de tre spåren så föredrar respondent nr.1 spår 2 

framför de andra. Spår 2 passar mest musikstilen, dock låter den lite burkig.
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Respondent nr.2

Det första R2 reagerar på är spår 3, vilket kopplas direkt till RedWirez. R2 beskrev med en 

gång att det gick att höra det crunchet som inte alls var uppskattat i del 1 och 2 av R2. Spår 1 

och 2 lät båda bra, spår 2 har egenskapen av en bredare stereobild menar R2 och bidrar till att 

det favoriseras över spår 1. Det går att höra att alla är inspelade med samma förstärkare, spår 

3 låter däremot som en b-version beskriver R2 det som, det går att höra samma förstärkare i 

ljudet men det låter sämre. I både spår 1 och 2 går det att höra ett rum, av de två har spår 2 

störst rum, spår 3 beskriver R2 det som ett pålagt reverb med 50% signal från förstärkaren och

50% från reverb, det är svårt att placera ut. Alla tre spåren låter balanserade i mixen, även om 

spår 3 inte låter så bra så är det ändå balanserat menar R2. Spår 2 är det som R2 föredrar av de

tre.

Respondent nr.3

Spår 1 kopplas direkt till Wall of Sound emuleringen, R3 menar att det ljudet låter mest som 

en emulering, det finns en råhet som inte finns i ljudet som annars kopplas ihop med en äkta 

förstärkare. Spår 2 beskriver R3 som ett gitarrljud med mer klös i sig, den vill kriga fram i 

mixen och har en mer framträdande lägre mellanregister, detta är en bidragande faktor till 

varför R3 favoriserar spår 2 framför de övriga. Spår 3 också behaglig som spår 2, spår 3 

innehåller en bra clarity beskriver R3 det som, spår 3 kopplas ihop med spår 1 och menar att 

de båda saknar tryck i det lägre registret. Som spår 1 är spår 3 väldigt fin och skarp, spår 3 ger

en annan aggressivitet. Spår 2 och 3 är de som låter mest lika varandra, spår 1 är minst 

intressant att lyssna på menar R3, i rangordning är spår 2 bäst, sen kommer spår 3 och sist 

spår 1.  R3 säger sig höra att gitarrerna spelats in med en Shure SM57 då de innehåller ett 

bekant metalliskt ljud, de låter alla tre olika som om de är placerade olika framför 

högtalarelementet. R3 fortsätter med att säga att spår 1 och 3 kopplas till en digital version av 

den mikrofonen då R3 tycker sig känna igen ljuden vid egen användning av emuleringar, dock

är ljuden väldigt nära mellan 2 och 3. 

Respondent nr.4

Attacken i spår 2 är det första R4 nämner, det finns en tydlighet i attacken och anslagen som 

inte finns i de övriga spåren. Spår 3 låter för dov även om den har skarp topp så är gitarrerna 

inte framträdande i mixen, delvis för att den låter för skopad. Spår 1 är alldeles för skarpt. 
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Mellanregistret runt 1000Hz är det som är mest likt tycker R4, sen är det botten och diskanten

som skiljer sig mellan gitarrljuden. Spår 1 låter för skarpt i diskanten, spår 3 kan R4 inte 

beskriva men tycker sig höra någonting i gitarrljudet som inte är så trevligt. Spår 3 har mest 

autentiskt rum, spår 1 och 2 låter mer tillgjort förklarar R4, i början tyckte sig R4 tycka mer 

om spår 2, men nu lutar det istället mer mot spår 3. Alla tre spåren har en bra balans i mixen 

men spår 3 sticker ut lite för mycket i diskanten, grundljudet är bättre på spår 2 tycker R4, 

men spår 3 låter mest autentiskt. Spår 2 är i slutändan det ljud som R4 föredrar mest.

Respondent nr.5

I ordningen R5 lyssnar på språren, 1, 2 och 3 beskriver R5 de bli grötigare, då spår 1 är minst 

grötig och spår 3 är grötigast. R5 beskriver sig kluven mellan spåren, spår 1 beskrivs som 

snygg och ren, spår 2 beskrivs som fylligare och snyggare, spår 3 blir för mycket. Rummet i 

spår 1 är ganska litet, spår 2 är större och mäktigare, rummet i spår 3 är störst men samtidigt 

grötigast säger R5. Spår 2 är det som är mest balanserat av de tre, spår 3 är inte lika balanserat

och sitter utanpå mixen beskriver R5 det som, spår 1 är tunn och diskant. Det mer runda ljudet

i spår 2 sitter bäst i mixen. 

Respondent nr.6

Skillnaden mellan de tre spåren är liten säger R6, det går att höra en skillnad men det är svårt 

att beskriva dem. Spår 3 är den som R6 tycker om mest, då den har ett större rum, spår 3 låter 

som en behaglig blandning av spår 1 och 2. Spår 2 eller 3 har bäst rum. Spår 1 och 3 låter 

mest lika, spår 1 känns mer skarp och mindre än spår 3. Spår 2 har mycket distorsion, utöver 

det menar R6 att det inte hörs någon större skillnad mellan ljuden. Det går att höra att vissa 

frekvenser blivit borttagna. R6 förklarar att spår 2 låter som om det blivit inspelat med annan 

mikrofon än de övriga och saknar diskant. Spår 1 och 3 låter som olika mängd distorsion med 

samma mikrofon. Spår 3 passar bäst i mixen enligt R6, då den låter mest som referenslåten 

ljudspåren blivit mixade efter.

I sista frågan av intervjun fick respondenterna gissa på vilket av de tre ljudspåren de trodde 

var mikrofonljudet. R1 började med att utesluta att spår 3 var en emulering, R1 beskrev då 

spår 2 som mest humant och gissade då på att spår 2 var mikrofonljudet. 
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R2 uteslöt likt R1 direkt att spår 3 var emulering och kopplade ihop den med RedWirez, både 

spår 1 och 2 lät naturliga. Spår 2 kopplade R2 ihop med Wall of Sound då rummet lät större 

och gissade på att spår 1 var mikrofonljudet.

R3 kopplade snabbt ihop spår 1 och 3 med emuleringar efter frågan och menade att spår 2 var 

mikrofonljudet.

Spår 1 var det som lät mest tillgjort tyckte R4, både spår 2 och 3 uppskattades och i slutändan 

gissade R4 på spår 3. Utan att få reda på resultatet fick R4 lyssna på det råa mikrofonljudet 

från del 1 och jämföra med ljudklippen i del 3, R4 var fortfarande osäker mellan spår 2 och 3, 

spår 2 vart väldigt likt men grundljudet var nästan identiskt förklarade R4. Efter att resultatet 

blivit avslöjat passade R4 att lägga till några ord om hur spår 3, RedWirez, kunde gå från att 

låta så icke autentiskt till att bli så bra mixat och ha bra grundton. 

R5 gick utifrån sin smak, då spår 2 lät bäst överlag så uteslöts det att spår 2 var 

mikrofonljudet. 

R6 hade svårt att bestämma sig mellan spår 1 och 3, vilken som kunde vara mikrofonljudet. 

R6 fick då lyssna på mikrofonljudet från del 1 och jämföra med de tre ljuden i blindtestet. 

Efter en lång fundering valde R6 att gissa på spår 3, att det var mikrofonljudet. 
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Tekniska mätningar

Frekvensåtergivning

Mikrofon och högtalarelement

RedWirez emulering

Wall of Sound emulering
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I denna del av mätningen går det att se tydliga mönster i emuleringarna som inte återspeglas i 

högtalarelementet. Den första märkbara skillnaden är att mikrofoninspelningen har en väldigt 

rak kurva som stiger från 0dB vid 20Hz till 100dB vid ungefär 110Hz. Både RedWirez och 

Wall of Sound emuleringarna återger de lägsta frekvenserna ojämnt, från 20-25Hz, efter det 

liknar de båda mikrofoninspelningens stigning mot 100dB runt 110Hz, däremot är kurvan dit 

mycket rundare och inte alls lika skarp som mikrofoninspelningen. Vid 110Hz tar 

frekvenserna ett snävt avbrott och sjunker från 110Hz till ungefär 600Hz från 100dB till 90-

95dB. Ungefär samma sak händer vid emuleringarna som tidigare, de försöker följa 

mikrofonljudets frekvensåtergivning, men tar inte alls en lika rak väg som mikrofonljudet. 

Istället återges mer vid 200Hz och kurvan till 600Hz är rundare, Wall of Sound är mest lik 

mikrofonljudet än vad RedWirez mellan 100-600Hz. Från 600-1000Hz klarar inte heller 

emuleringarna att efterlikna de skarpa dB skillnader som mikrofonljudet visar, istället rundas 

frekvenser av. Från 1-6kHz visar graferna att emuleringarna återger ungefär samma 

frekvenser som mikrofonljudet dock saknas åter igen de vassa dB skillnaderna som syns i 

mikrofonljudet. Den största skillnaden är från 6kHz-20kHz, här har båda emuleringarna svårt 

att ens komma i närheten av vad mikrofonljudet visar på grafen.  RedWirez visar en något 

jämn sluttning från 10 – 20kHz från 80-70dB, Wall of Sound visar mycket större skillnader 

från topp till dal och visar inte en jämn sluttning så som RedWirez gör. Mikrofonljudet visar 

inte heller en jämn sluttning som RedWirez och har på samma sätt som Wall of Sound stora 

skillnader mellan top och dal på frekvensåtergivningen men kurvan på Wall of Sound följer 

däremot inte den som mikrofonljudet visar. Det jag tolkar av mätningen är att Wall of Sound 

överlag efterliknar mikrofonljudet mer än vad RedWirez lyckas göra, framförallt i det högre 

registret från 6-20kHz där RedWirez tar en helt annan riktning jämfört med mikrofonljudet.
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Övertonsdistorsion

Mikrofon och högtalarelement

RedWirez

Wall of Sound
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Graferna är färgkodade efter programmet Room EQ Wizard och betyder följande:

Brun: Grundton

Röd: 2a Delton

Orange: 3e Delton

Gul: 4e Delton 

Svart: Total Harmonisk Distorsion 

Den fundamentala övertonsdistorsionen följer tydligt frekvensåtergivningen som syntes 

tidigare. Det som tyder på större skillnader i mikrofonljudet mot emuleringarna är vad som 

händer utöver den bruna linjen. 2 gradens överton är det första som visar annorlunda resultat 

mellan emuleringar och mikrofonljudet. I mikrofonljudet visar det en vass stigning runt 25Hz 

från 0dB till 20dB och åter till 0dB strax innan 30Hz. Från 30Hz går det att se tydliga 

stigningar och avtagande i ljudstyrka ända upp till 1000Hz. Emuleringarna ger inte alls 

samma utslag, istället ser vi en i princip rak linje från 50Hz – 1000Hz i båda emuleringarna. 

Även från 1kHz och uppåt ser vi tydliga dalar och stigningar i mikrofonljudet, vilket 

emuleringarna inte kommer i närheten att efterlikna. Detta är ett mönster som är likt för 3e 

gradens överton vid emuleringarna. Den 3e gradens överton för mikrofonljudet visar en tydlig

dal från 100Hz till 280Hz för att sedan stiga till 1000Hz. Den 4e gradens övertonsdistorsion 

visar att Wall of Sound klarar att efterlikna det faktiska mikrofonljudet bättre än vad 

RedWirez gör. Den totala harmoniska distorsion visar i RedWirez emulering en nästan jämn 

linje i styrka från 0-10kHz, mikrofonljudet visar tydligt kraftigare dalar och toppar utöver hela

registret, Wall of Sound liknar RedWirez upp till 1kHz där Wall of Sound sen mer liknar 

mikrofonljudet.   
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Analys 

Likt Majewski och Małecki (2015) där de jämförde emulerat gitarrljud mot inspelat med 

mikrofon fick de ett generellt svar att mikrofoninspelat gitarrljud beskrevs som varmare och 

naturligare samtidigt som emuleringarna beskrevs som hårdare. I del 1 och del 2 beskrevs 

mikrofonljudet i uppsatsens undersökning som naturligare eller humant och rundare som kan 

betyda att det finns en värme i mikrofonljudet. Det som respondenterna ofta beskriver som 

skarp diskant eller mer distorsion kan kopplas ihop med hårdhet i ljudet. 

Så som T.Schmitz och J.J.Embrechts (2013) genomförde ett blindtest mellan emuleringar och 

mikrofonljud av gitarrförstärkare genomfördes även det i denna undersökning dock inte på 

samma sätt. I T.Schmitz och J.J.Embrechts (2013) blindtest kunde ungefär hälften av de 17 

deltagarna skilja på mikrofonljudet och emulering, i denna uppsatsens undersökning kunde 4 

av 6 personer peka ut 1 av tre olika ljud som är mikrofonljud varav de två andra är 

emuleringar. Så som i T.Schmitz och J.J.Embrechts (2013) undersökning så var inte de 

musiker som deltog i lyssningstestet nödvändigtvis gitarrister, utan var musiker. Till inte så 

stor skillnad mot Bussey och Haigler (1981) är det svårt att avgöra vilka respondenter som 

faktiskt kan avgöra skillnader i detta fall emuleringar mot mikrofonljud, då t.ex. respondent 

nr.5 gick utefter smak, R4 hörde lite skillnad mellan emulering och mikrofonljud och gick till 

slut efter gissning. Endast R3 kunde med trovärdighet säga direkt vilket spår som var 

mikrofonljudet och detta gjordes utan vidare förklaring till vad som gjorde att ljudet lät mest 

som mikrofonljud. 

Rinnmans (2015) lyssningspanel kunde höra skillnad även om dess frekvensåtergivning var 

densamma, därför pekade mycket på att det var övertonsdistorsionen och dess balans som 

gjorde hörbar skillnad för lyssnarna. Då frekvensåtergivningen i denna uppsats bevisligen inte

är densamma blir det svårare att mäta ifall det är övertonsdistorsion så som i Rinnmans (2015)

undersökning, eller om det är frekvensåtergivningen som gör att lyssnarna hör skillnad. Då 

blindtestet och del 2 av lyssningstestet pekar på att respektive respondenter tycker att ljuden 

var balanserade mot varandra ger det ändå information som pekar på att det samtidigt är 

övertonsdistorsionen som spelar in och visar hörbar skillnad. Som Rinnman (2015) beskriver i

sin uppsats så är det övertonerna som skapar tonen i instrument, därför kan emuleringarna och

mikrofonen låta lika och ha liknande karaktär men ändå skilja sig i tonen. 
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Att respondenterna i undersökningen tolkade de emulerade gitarrljuden som vassa i diskanten 

och högre distorsion är tydligt i resultaten. Som Katz (2015)skriver kan detta bero på att 

digital utrustning ej komprimerar diskanten så som analog gör, men om det är digital 

utrustning av hög kvalité bör det ej vara skillnad. Om det finns icke-harmonisk distorsion och 

en fuzzig oklar ljudbild, vilket flera av respondenterna beskrev emuleringarna som, är detta då

ett tecken på dålig kvalité på emuleringarna menar Katz (2015).

Diskussion

Syftet med uppsatsen var att jämföra högtalaremuleringar mot elgitarr-högtalarelement 

inspelade med mikrofon i en mix. De soniska skillnaderna har redovisats genom de tekniska 

mätningarna som visar frekvensåtergivning och övertonsdistorsion samt lyssningstest. Även 

om det går att dra många paralleller mellan lyssningstestet och de tekniska mätningarna i 

diskanten som flera respondenter reagerade på är det svårt att tolka de övriga skillnaderna 

som respondenterna hörde. Självaste frekvensåtergivningen visade ganska små skillnader i 

frekvenserna under 5kHz, istället var det övertonsdistorsionen som visar större skillnader, 

men samtidigt mest svårtolkat att dra paralleller med vad respondenterna beskriver ljudet.

För att besvara frågeställningen så  menar respondenterna att det tydligt finns skillnad mellan 

mikrofoninspelning och emulering av högtalarelement för elgitarr. Den största skillnaden hörs

i diskanten samt distorsionen som förmedlas annorlunda i emuleringarna och 

mikrofoninspelningen. De tekniska mätningarna bekräftade respondenternas mening om 

diskanten. EQ ändringarna som gjordes under del 2 av lyssningstestet kan tolkas som att även 

om emuleringarna lät mer likt mikrofoninspelning så skiljde sig fortfarande karaktären åt, 

vilket kan tolkas som att övertonsdistorsionen skiljer sig åt, vilket de tekniska mätningarna 

bekräftade. 

Resultaten och analysen i denna uppsats styrker till stor del de tidigare forskningar som gjorts,

flera mönster och samband kan dras med denna uppsatsen och den tidigare forskningen. 

Lyssningstestet liknar till en viss del T. Schmitz och J.J. Embrechts (2013) resultat vid deras 
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lyssningstest och i kombination med de tekniska mätningarna visar det att emuleringarna 

faktiskt ger ett skarpare och mer diskant ljud. Anledningen till att ljudet blir skarpare och mer 

diskant kan vara så som Katz (2015) beskriver, att digitala kretsar komprimerar diskanten 

mindre än vad analoga gör, men det finns möjlighet att det inte heller går att applicera på 

resultatet. Då högtalarelementet och mikrofonuppsättningen i sig inte är en analog krets på det

sättet som en emulering är samt att Katz (2015) till största del pratar om analoga enheter så 

som EQ mot mjukvara. 

För att återknyta inledningen i uppsatsen där mitt personliga intresse för emuleringar och 

mikrofoninspelning spelar in. Inspelning med mikrofon mot ett högtalarelement är mer 

anpassat för studiomiljö, emuleringar är för mig då en lösning i en mindre hemmastudio. Det 

går att tolka uppsatsens resultat, speciellt utifrån lyssningspanelens åsikter, att emuleringar går

att användas i hemmet som alternativ till att spela in en högtalarlåda. Men emuleringarna 

kommer att innehålla vissa artefakter som t.ex. en förhöjd diskant och torrare ljud. Det är ändå

viktigt att poängtera att även om emuleringen ej kommer låta exakt som en mikrofon mot ett 

högtalarelement så finns det helt klart användningsområden för emuleringar, det går även att 

använda emuleringar vid skivinspelning och andra produktioner. Undersökningen som gjorts 

har applicerats på genren rock/hårdrock, men det går att använda emuleringar i fler sorters 

musikstilar. 

Uppsatsens resultat och bidrag till vidare forskning och har till största del uppmärksammat 

emuleringarnas negativa sidor. Genom att vara medveten av dessa negativa sidor kan 

producenter, oberoende av erfarenhet, vara medvetna om de artefakter som emuleringar bidrar

till en produkt av en låt. Producenten kan då genom att vara medveten, motverka artefakterna 

som uppmärksammats i undersökningen med olika verktyg och som exempel applicera 

arbetssättet som användes under bearbetningen av ljudet till lyssningstestet under metoddelen 

av uppsatsen. 

Valet av metod har till största del stärkt resultatet av undersökningen, det som kunde gjorts 

annorlunda är att byta ut lyssningspanelen samt att göra undersökningen till mer av ett case än

vad det redan är. Genom att ha lyssningspanel under flera tillfällen med samma deltagare hade

jag eventuellt kunnat bearbeta emuleringarna genom deras feedback och få emuleringarna att 
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låta mer som högtalarelementet. Jag tror dock att tiden det hade krävt, uppvägt mot styrkandet

av resultatet, inte hade vart betydlig då just den delen av undersökningen inte är största fokus. 

Att byta lyssningspanelen mot endast erfarna gitarrister hade kunnat visa resultat på saker som

endast gitarrister tänker på, men då den nuvarande lyssningspanelen består av studenter från 

ljud- och musik-produktion linjen på högskolan dalarna bör deras lyssningsförmåga vara så 

pass tränad att de ger trovärdiga resultat. 

För att stärka undersökningen och förslag till vidare forskning hade flera komponenter kunnat 

undersökts, som exempel göra en emulering av högtalarelementet och mikrofonen som 

används i uppsatsen, på detta sätt går det att få exakt samma mikrofon, högtalarelement och 

mikrofonposition och på så sätt minska faktorer som påverkar ljudets olika karaktärer. Att 

sedan göra samma eller liknande tekniska mätningar på den egengjorda emuleringen och 

högtalarelementet hade då visat exakt vad som skiljer sig mellan emulering och 

mikrofoninspelat högtalarelement, för att vidare undersöka är självaste convoultionspluginen 

som är medlet för emuleringen en intressant undersökning, då bör flera olika plugin testas då 

man kan undersöka kvalitén i dem utefter Katz (2015) kvalité begrepp. 
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