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Abstract 

 
Denna studie syftar till att undersöka ljudkvaliteter som lyssnare uppfattar som 

verklighetstrogna och till vilken grad en mikrofon ett triangulärformat membran ger en mer 

verklighetstrogen ljudåtergivning än mikrofoner med cirkulärt formade membran. Ett 

kvalitativt lyssningstest genomfördes där undersökningsmaterialet bestod av inspelningar av 

fyra instrument: trummor, gitarr, piano och sång. Alla inspelningar hade spelats in med tre 

olika kondensatormikrofoner: Neumann U87, AKG C414, med cirkulärt formade membran och 

Ehrlund EHR-M som skiljer sig åt då den har ett triangulärformat membran. 20 studenter från 

Högskolan Dalarna deltog i lyssningstestet. De fick lyssna på de olika inspelningarna och 

bedöma vilka de uppfattade som mer verklighetstroget och vilka ljudkvaliteter de upplevde gav 

en verklighetstrogen ljudåtergivning. Resultatet visar att majoriteten av lyssnarna föredrog 

EHR-M.  I de flesta fall motiverades detta med att mikrofonen upplevdes ha balanserad 

frekvensåtergivning och genom sitt ”naturliga ljud”. En del av informanterna föredrog istället 

C414 eller U87 därför att dessa mikrofoners ljudåtergivning stämde bättre in på deras 

preferenser om hur instrumenten lät mest verklighetstroget.  
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Inledning  
Sedan den första mikrofonen uppfanns för snart 150 år sedan har mikrofoner haft många olika 

användningsområden. I början var det nog mest för att förstärka tal eller för att användas vid 

ljudinspelning av viktiga händelser men snart blev mikrofoner viktiga verktyg för både musiker 

och producenter för att skapa musik och spela in. Men mikrofontekniken var i början allt annat 

än perfekt. Utvecklingen kantades länge med olika tekniska utmaningar och problem. I början 

av mikrofonteknikens utveckling hade tillverkarna problem med bland annat 

strömförsörjningen, bakgrundsljud som läckte in och dålig frekvensåtergivning (Rayburn, 2012 

s. 18-19). Men omfattande forskning och många uppfinningar har under årens lopp resulterat i 

att vi numera har god tillgång till mikrofoner av mycket hög kvalitet.  

Det vanligaste är att dagens mikrofontillverkare bygger mikrofoner som bygger på beprövade 

konstruktionsprinciper med cirkulära mikrofonmembran. Men det finns undantag. Genom att 

istället använda triangulära mikrofonmembran har Ehrlund microphones etablerat sig som en 

innovativ mikrofontillverkare. Med membranets triangulära form ska ljudvågornas resonans, 

enligt tillverkaren, brytas snabbare när de når membranet.  Detta ska göra att ljudvågornas 

resonans inte blandas ihop när de träffat membranet, vilket tillverkaren menar ska ge en mer 

verklighetstrogen ljudåtergivning jämfört med mikrofoner med cirkulära membran.  

Utgångspunkt, frågeställningar & syfte 

Den här undersökningen tar sin utgångspunkt i att en mikrofon har till uppgift att kunna fånga 

ljudet i den omgivning den befinner sig i och att återspegla ljudmiljön på bästa sätt utan att 

uppenbart påverka resultatet genom att färga ljudet. Vad som låter verklighetstroget är dock 

subjektivt för var och en. Och det är rimligt att finns ljudkvaliteter i olika mikrofoner som får 

lyssnare att uppleva att en mikrofon låter mer verklighetstroget än en annan. Men kan verkligen 

en mikrofon med ett triangulärt membran återspegla ljuden omkring oss bättre och få lyssnare 

att uppleva ljudet mer verklighetstroget än en mikrofon med ett cirkulärt membran? 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pass verklighetstrogna olika inspelningar, gjorda 

med mikrofoner med cirkulära och triangulära membran, bedöms vara från lyssnarnas 

perspektiv. Detta för att ge musiker, producenter och ljudtekniker mer information om 

mikrofonernas ljudkvaliteter och vilka kvaliteter lyssnare uppfattar som verklighetstroget. 
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Informationen kan sedan användas som verktyg i olika produktioner. Vidare är syftet att pröva 

kondensatormikrofonerna genom att spela flera olika instrument, ett material som utgör det 

klingande materialet i ett subjektivt lyssningstest. I testet får lyssnare jämföra och förklara om 

det finns hörbara skillnader i inspelningarna med de olika mikrofonerna och om de bedömer att 

vissa inspelningar ger ett mer verklighetstroget ljud än andra. 

Undersökningen utgår från följande forskningsfrågor:   

– Vilka ljudkvaliteter från en mikrofon får lyssnaren att uppleva ett ljud som mer 

verklighetstroget? 

– Till vilken grad uppfattar lyssnare att en mikrofon med ett triangulärformat membran ger en 

mer verklighetstrogen ljudåtergivning än en mikrofon med cirkulärt membran? 
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Området uppsatsen omfamnar är alltså frågor om vilka ljudkvaliteter mikrofoner med cirkulära 

eller triangulära membran har som kan bidra till att lyssnare uppfattar att mikrofonerna ger en 

mer eller mindre verklighetstrogen ljudåtergivning. För att kunna förstå hur mikrofonen har 

kommit till och blivit det den är idag behövs en återblick tillbaka i historien för att få en 

överblick. Den tidigare forskning som presenteras härefter har inriktas på mikrofonens historia 

och experimentella metoder för att spela in stimuli till lyssningstest.  

Mikrofonens historia 

Efterfrågan av bättre mikrofoner kom samtidigt som kommersiella radiosändningar startade i 

början av 1920-talet. Några mindre Amerikanska företag som Shure Brothers och Electro-

Voice, började göra framsteg och bidrog till mikrofonens teknik och design. Det fanns flera 

problem som till exempel ljudförstärkning, vilket krävde både geniala och ekonomiska 

lösningar. Den kommersiella utvecklingen av kondensatormikrofoner var vid den tiden  inte 

möjlig på grund av att den typen av mikrofon behövde en omständlig polariserande 

strömförsörjning. Detta gjorde att företagen istället valde att fokusera på utvecklingen av 

mikrofoner med rörlig spole (Rayburn, 2012 s. 18-19). Shure Brothers blir år 1932, en av 

endast fyra mikrofontillverkare i Amerika att introducera Model 33N Två-knapp kolkorns 

mikrofon (Shure, 2018). 

Samtidigt på andra sidan Atlanten i Tyskland skapade George Neumann år 1928 företaget 

George Neumann & Co med Erich Rickmann och som senare under samma år skulle börja sälja 

den första massproducerade kondensatormikrofonen CMV3. Mikrofonens design höll sig 

oförändrad från år 1928 till slutet av andra världskriget och etablerade sig som standarden inom 

studioanvändning. Under OS 1939 i Berlin användes mikrofonen i stor utsträckning och under 

denna tiden fanns det en bred selektion av utbytbara kapslar med olika polära mönster för 

mikrofonen (Neumann, 1999). 

Under kommande årtionden kom mikrofonens design och teknik att finslipas och förbättras 

genom ökat dynamiskt omfång och off-axis responsintegritet. Uppfinningarna som gjordes av 

de tidiga forskarna går fortfarande att hitta i nutidens mikrofonen. Kondensatormikrofonen är 

en mikrofon som fortfarande dominerar studioinspelningar sedan slutet av 1940-talet (Rayburn, 

2012 s.19). 
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Experimentella metoder för inspelning av stimuli till lyssningsundersökningar 
av mikrofoninspelningar 

I en studie av Andy Pearce, Tim Brooks och Martin Dewhirst (2015) analyserades flera olika 

metoder för hur man spelar in stimuli för utvärdering av mikrofoners ljudkvaliteter. 

Testinspelningar kan främja utvärderingen av mikrofoners ljudkvaliteter men det finns för 

tillfället ingen standard eller experimentellt validerad metod för att göra inspelningar för att 

jämföra perpetuella kvaliteter av mikrofoner. De evaluerade tidigare metoder och har kom fram 

till att den bästa metoden är att spela in flera mikrofoner samtidigt. Den uppfattade skillnaden 

mellan inspelningar med mikrofoner i ett multi-mikrofon array, kan bero på ljudkvaliteten 

mellan olika mikrofoner eller positioneringarna av mikrofonerna. Lyssningstest avgör att den 

maximala accepterade distansen av ett multi-mikrofon array får vara 150mm i diameter. Den 

måste vara reducerad till 100mm om mikrofonerna ska jämföras väldigt perceptuellt lika 

(Pearce, Brooks, Dewhirst, 2015, s.1).  

Det finns, enligt Pearce, Brooks, Dewhirst, fyra kriterier som beskriver en optimal metod för att 

spela in material för en mikrofonjämförelse. Det är att det måste vara en identisk källa och 

ljudfält vid mikrofonen, inga mikrofonbegränsningar samt vara praktiskt och flexibelt. Genom 

att jämföra metoder som har används tidigare för att spela in ljudsignaler för 

mikrofonjämförelse mot dessa kriterier. De argumenterar för att den mest lämpliga metoden är 

att spela in alla mikrofoner samtidigt i ett multi-mikrofon array. Men då mikrofonernas inte kan 

bli lokaliserade på samma plats möter inte ett multi-mikrofon array det identiska ljudfält 

kriteriet. Ett multi-mikrofon array kan hur vidare anses vara giltigt om skillnaderna orsakade av 

avstånden mellan mikrofoner inte dominerar de mikrofon relaterade skillnaderna. Det finns 

alltså ingen utprövad metod som möter alla uppställda kriterier (Pearce, Brooks, Dewhirst, 

2015, s. 2-3). 

Kondensatormikrofon 

En kondensatormikrofon har en kapsel och kapseln fungerar med elektrostatiska principer. 

Kapseln består av två plattor, en väldigt tunt rörligt membran och en fixerad bakplatta. Båda 

plattorna tillsammans skapar en kondensator, en elektrisk apparat som är kapabel att lagra en 

elektrisk laddning. Hur mycket elektrisk laddning kondensatorn är kapabel att lagra beror på 

kapacitansen värde och hur mycket ström som tillförs. Kondensatormikrofonen arbetar när en 

reglerad likströmskälla är applicerad mellan dess membranplattor vilket skapar en kapacitiv 
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laddning. När ljudvågorna träffar det rörliga membranet kommer den varierande distansen 

mellan plattorna även skapa en kapacitiv laddning i kapseln (Huber, 2017 s.109, 112). 

I nästa steg, för att fånga ändringarna i utspänningen, placeras en högspänningsresistor tvärs 

över kretsen. Spänningen tvärs över kretsen kommer ändras omvänt i proportion till den 

kapacitiva laddningen tvärs över kapselplattorna, vilket sedan blir matningsignalen för 

mikrofonens utgångsljud. Eftersom att den resulterande signalen har en extrem hög impedans, 

måste signalen matas genom en förstärkare för att bevara mikrofonens frekvensrespons 

karaktäristik. Förstärkaren måste placeras efter resistorn, ofta inom några centimeters avstånd 

och placeras nästan alltid i mikrofonens kropp. Detta för att förhindra brum, bullerupphämtning 

och signalnivåförluster. Behovet av polariserande ström och förstärkaren gör alltså att 

kondensatormikrofonen behöver matningsspänning för att fungera (Huber, 2017 s.109-110). 

Transientrespons 

För lyssningstestet valdes att använda kondensatormikrofoner, på grund av sin snabba 

responstid jämfört med dynamiska mikrofoner. Detta gör kondensatormikrofoner bättre på att 

plocka upp transienter plus att kondensatormikrofoner har en jämn och bred 

frekvensåtergivning vilket gör den bra på att återge ljudet från många olika instrument (Ballou, 

2015 s. 625-626).  

Skillnaderna i ljudkvalitet mellan olika mikrofoner har mycket att göra med mikrofonens 

transientrespons. Membranet i en dynamisk mikrofon kan till exempel vara uppåt 6,5 cm i 

diameter. Med den adderande vikten av spolen, tråden och dess kärna tillsammans kan det bli 

en väldigt stor massa jämfört med kraften av ljudvågen som driver mikrofonen. På grund av 

detta kan mikrofonen vara långsam i sin reaktion med ljudvågen, vilket ofta gör att 

mikrofonens ljudåtergivning blir mindre exakt. Detta kan jämföras med 

kondensatormikrofonen som har ett extremt lätt membran som ofta varierar i diameter från 6,5 

mm till 2,5 cm och är ungefär 0.04 mm tunt. Det gör att membranet erbjuder väldigt lite 

mekaniskt motstånd till ljudvågen, vilket leder till att den kan återge ljudvågen väldigt exakt 

över hela frekvensomfånget (Huber, 2017 s.117). 

Mikrofonmembran 

Membranet i en mikrofon är föremål för vibrationer och resonans, vilket kan påverka ljudet 

oönskat. Olika mikrofoner använder sig av tekniker för att minska den påverkande effekten av 
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vibrationer och resonans. Vad majoriteten av mikrofoner har gemensamt är att formen av 

membranet är en cirkel. När en ljudvåg träffar membranet skapar det resonans som ringer ut 

och efter ett tag dör ut. Problem är när flera ljudvågor träffar membranet kort inpå, då hinner 

inte resonansen dö ut innan nästa ljudvåg träffar. Det leder till att resonansen blandas ihop och 

påverkar det utgående ljudet. 

Tony Lindgren och Alex Durands i sin kandidatuppsats vid Örebro Universitet, recording high 

sound levels of extreme vehicles. Byggde en konstruktion för att spela in extrema ljudnivåer på 

racingfordon, med hjälp av en kontaktmikrofon. Pågrund av att kontaktmikrofonen tar upp 

vibrationer genom andra material så krävdes det någon form av vibratoplatta som kan leda 

ljudet till kontaktmikrofonen. Resonansfrekvenser i vibratoplatttan ville man försöka eliminera, 

men det visade sig att formen på plattan har väldigt stor betydelse för resonansnoderna genom 

att noder och antinoder hamnar på olika positioner. En nod är en punkt i en stående våg med 

minst amplitud och en antinod är det motsatta en punkt med maximal amplitud (Durand, 

Lindgren, 2009 sid 3-4). 

Med hjälp av Chladinifiguer gjorde man tester för att visa olika formers vibrationsmönster. Salt 

strös ut över platta som sedan sätts i rörelse med en viss frekvens. Saltet kommer då sprida ut 

sig över ytan och samlas vid de nodallinjer som uppstår vid den givna frekvensen. Nodallinjer 

visar sedan var plattan inte vibrerar. Vid antinoderna (där plattan vibrerar som mest) samlas de 

allra finaste saltpartiklarna på grund av de är så lätta att de håller sig nästan konstant svävande 

vid dessa punkter (Nodallinjer bilagor 1-2). Om saltpartiklarna samlas ihop visar det på en 

tydlig resonans. 

Det som ses på de olika bilderna är att triangulära membran har minst framträdande nodallinjer 

och har inte lika tydliga mönster som de andra formerna uppvisar. Triangelformen ger en mer 

linjär frekvensgång och visar svagare resonansspikar än de andra formerna (Durand, Lindgren, 

2009 sid 3-4).  

Det är svårt att säga i vilken grad resonansen i membranet påverkar utgångsljudet från 

mikrofonen och om det finns en hörbar skillnad mellan de två typerna av membran. För att det 

finns många faktorer som påverkar utgångsljudet från en mikrofon. Allt i från val av elektronik 

till hur mikrofonen är byggd. 
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Metod 
För att kunna få fram data om vilka ljudkvaliteter en lyssnare uppfattar som verklighetstroget 

och om de uppfattar en skillnad mellan mikrofoner med cirkulära eller triangulära membran, 

utformades ett lyssningstest. Tre olika kondensatormikrofoner valdes ut för jämförelsen, två 

med cirkulärt membran och en med triangulärt membran.  

Undersökningens mikrofoner 

Neumann U87 introducerades år 1967 och blev redan i mitten av 70-talet standard i 

musikindustrin och går fortfarande att hitta i de flesta professionella studios idag. U87 är en 

mångsidig kondensatormikrofon som, enligt beskrivningar, används för att spela in allt i från 

sång till trummor. (Sweetwater, 2018).  

AKG C414 lanserades år 1971, mikrofonen har en linjär frekvensupptagning. Vilket gör att den 

blir väldigt transparent i sin ljudåtergivning. C414 beskrivs som mångsidig och bra för att spela 

in flera olika instrument (Thehub, 2018).  

Till sist Ehrlund EHR-M, en kondensatormikrofon som till skillnad från både U87 och C414 

har ett triangulärt membran istället för cirkulärt. Mikrofonen beskrivs ha en öppen ljudkaraktär 

och en snabb och ren transientrespons. Egenskaperna gör att mikrofonen beskrivs fungera 

väldigt bra vid inspelning av akustisk gitarr och slagverk (Soundonsound, 2018).  

Vad som låter verklighetstroget är subjektivt och därför olika för varje lyssnare. För att förklara 

vad uppsatsen menar med verklighetstroget ljud, hur du hör ljudet från exempel ett instrument 

som spelas där du befinner dig. Där det inte finns något mellan dig och ljudkällan förutom 

miljön som påverkar eller färgar det du hör. Med hjälp av mikrofonerna gjordes 

ljudinspelningar av olika instrument. Där deltagande informanter får jämföra mikrofonerna som 

är anonymiserade och randomiserade ut genom testet och sedan välja och beskriva vilken 

mikrofon och ljudkaraktärerna hos mikrofonen som gjorde att ljudet upplevdes mer 

verklighetstroget. 

Lyssningsmaterial 

Ljudinspelningarna som utgör grunden i lyssningstestet spelades in i Högskolan Dalarnas 

studiolokal. Urvalet av stimuli har gjorts utifrån vilka instrument som är vanligt förekommande 

inom musik, för att informanterna ska lätt kunna identifiera stimuli som används och ha en 
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tidigare preferens hur instrumenten låter. Inspelade materialet består av inspelningar av sång, 

gitarr, trummor och piano. Sortens stimuli som används kallads för kritisk stimuli, det är 

stimuli som hörbart påverkas av den undersökande processen. Detta innebär att man egentligen 

inte kan veta om ett speciellt ljudexempel är kritiskt förens det har processats och avlyssnats 

(Berg, 2012 s. 204).  

Vid inspelningen sattes först ut mikrofonerna tätt intill varandra på en rad med litet utrymme 

som möjligt mellan, för att upptagningen skulle bli lika för varje mikrofon (Studioinspelning 

bilaga 3). Mikrofonerna placerades att de stod ovanifrån och var riktade snett neråt mot 

instrumenten för att kunna fånga upp alla ljudsignaler från instrumenten. Signalen från 

mikrofonerna gick vidare in i SSL AWS 900 mixerbordet i kontrollrummet. Där förstärktes 

ljudsignalen av alla mikrofoner på sina separata kanaler för att få en jämn inspelningssignal. 

Ljudsignalen processades inte, för att på bästa sätt reflektera mikrofonernas ljudåtergivning. 

Signalen gick sedan vidare från mixerbordet in till Pro tools där signalen spelades in.  

När mikrofonerna var på plats placerades instrumenten framför och spelades in var för sig med 

alla mikrofoner samtidigt. Instrumenten stod framför mikrofonerna med ett avstånd på 1-2m för 

att mikrofonerna skulle kunna fånga upp efterklangen i rummet. Vid inspelningarna flyttades 

bara instrumenten och inte mikrofonerna för att skillnader i mikrofon positioneringen inte 

skulle påverka resultatet av inspelningarna. Korta stycken/segment spelades in av instrumenten, 

för att lyssnare inte skulle behöva tillägna mycket tid för att genomföra lyssningstestet. Vilket 

gjordes för att förhindra att informanterna skulle bli trötta eller tappa intresse som hade lett till 

att informanternas förmåga att ge tillförlitliga svar hade försämrats (Berg, 2012 s.205). 

Ljudfilerna som informanterna fick lyssna på hade upplösningen 44,1 kHz, 24bit WAV. 

Upplösningen valdes för att den är tillräckligt högupplöst för att kunna höra skillnader i ljudet 

från de olika mikrofonerna. 

Testmetod 

Modellen av lyssningstest som användes var ett blint lyssningstest. Vilket innebär att 

informanten inte får veta hur ljudet som hen lyssnar på blivit processat, i detta fall vilka 

mikrofoner som används (Berg 2012 s.197). Det är ett kvalitativt lyssningstest med ett 

subjektivt fokus hur informanterna beskriver och uppfattar ljudet från mikrofonerna (Ahrne, 

Svensson, 2015 s. 9-10). Utformningen av testet gjordes efter vad som kallas triangeltest. 

Triangeltest är en metod som används när naturen av skillnaderna är okänd. Men metoden är 

bara applicerbar om de olika produkterna är hyfsat homogena (Triangeltest, 2004). I ett 
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triangeltest är alla tre källor okända för informanten, där en källa sticker ut ifrån resten. Detta 

fall var det EHR-M med triangulärt membran medan U87 och C414 båda har cirkulärt 

membran. 

Lyssningstestet skapades med verktyget Audio Perceptual Evaluation toolbox. APE är ett 

användarsnitt för att skapandet av lyssningstest av olika modeller (APE bilaga 4).  Det 

tillhandahåller flera olika funktioner som hjälper till att skapa ett tillförlitligt lyssningstest. 

Funktionerna som användes var, loudness utjämning som förstärker ljudstyrkan på 

inspelningarna till samma nivå vilket gör det omöjligt att urskilja ljudfilerna genom ljudnivån. 

Det för att lyssnaren inte skulle kunna urskilja mikrofonerna genom skillnader i ljudnivån 

(Berg 2012 s.205). I testet var ljudfilerna randomiserade samt okända för informanten vilket 

eliminerade chansen för informanterna att kunna gissa vilken ljudfil som tillhör en av de tre 

mikrofonerna.  

Lyssningstestet bestod av fyra delar, där varje del var ett av instrument. Informanten fick i varje 

del lyssna på det inspelade materialet från varje mikrofon och sedan välja vilken de uppfattade 

som mer verklighetstrogen. Därefter kommentera varför deras val upplevdes som mer 

verklighetstrogen och beskriva skillnader i karakteristikerna i ljuden. I början av testet fick 

informanterna även svara på om de hade någon tidigare eller pågående utbildning inom musik. 

Lyssningstestets informanter 

Informanterna som deltog i lyssningstestet, bestod av 20 studenter från Högskolan Dalarna. 

Bland gruppen var 15 av informanterna studenter som studerar ljud- och 

musikproduktionsprogrammet på Högskolan. De tillhör en grupp som besitter kunskap inom 

området. Vilket ger dem en bättre förmåga att höra skillnader i ljudet och kunna uttrycka det i 

ord. Men det går inte att veta i vilken noggrannhet varje individ kan uttrycka sin ljudupplevelse 

(Berg 2012 s.199).  

Informationen informanterna fick inför lyssningstestet, var att informanten skulle välja ut ett av 

tre ljudklipp som spelats in med olika mikrofoner och välja vilket ljudklipp som informanten 

uppfattade återgav de mest verklighetstrogna ljudet. Även motivera valet genom beskriva 

skillnaderna i ljudet jämfört med de andra klippen. Informanterna fick också information om att 

deras medverkan i testet följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  Alla deltagande i 

lyssningstestet har haft rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de har 

deltagit. De har alltid kunnat avbryta under testets gång utan att det skulle medföra negativa 
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följder för dem. Informanterna har i sina beslut att delta eller avbryta sin medverkan inte utsätts 

för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Då ingen annan person har varit närvarande vid 

genomförandet av testerna och har därför inte kunnat påverkas eller fått påtryckningar. 

Informanterna har fått veta att deras deltagande är anonymt och att ingen annan forskare har 

tillgång till deras testresultat och att uppgifterna som samlats in kommer endast använts i 

uppsatsens för forskningsändamålet(VR forskningsetiska principer). 

Utrustningen vid lyssningstestet 

Lyssningstestet har utförts med hörlurar istället för högtalare. Valet att använda hörlurar är för 

att minska inflytandet av rummet och ta bort eventuella faktorer som rummets efterklangstid 

och frekvensåtergivning samt störande rumsljud. (Berg 2012, s. 206). Hörlurarna som användes 

var Beyerdynamic DT-150 (Beyerdynamic DT-150, 2018). De har ett frekvensomfång på 5Hz-

30kHz, som täcker det hörbara frekvensomfånget och gör dem lämpliga till kritisk lyssning. 

Modellen är av omslutande typ vilket gör att rummets inflyttande minskar på lyssningen (Berg 

2012, s.206). Samtidigt om den omslutande modellen även ger bästa bas respons på grund av 

att läckaget från hörlurarna är minimalt (Hirvonen, 2002 s. 27). Faktorn av att informanten 

måste sitta i “sweet spot” under lyssningstestet om högtalare används, försvinner vid valet att 

använda hörlurar. Genom att ta bort dessa faktorer ger de lyssningstestet högre reliabilitet. 

Lyssningstestests genomförande 

Under två dagar fick informanter frivilligt delta i lyssningstestet som utfördes i ett mindre 

studio kontrollrum i Högskolan Dalarnas lokaler. Innan deras deltagande fick de den 

nödvändiga information om lyssningstestet och hur det gick till. Under testet fick 

informanterna ta den tid de behövde för att slutföra testet. En försöksledare fanns på plats i 

början av testet för att besvara eventuella frågor från informanten. När eventuella frågor var 

besvarade och informanten var redo att påbörja testet lämnade försöksledaren rummet. Detta 

för att inte påverka resultatet eller stressa informanten under testets gång genom sin närvaro. 

Tidsåtgången för att genomföra lyssningstestet låg på ungefär 10-15 minuter för varje 

informant. 
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Resultat 
Antalet deltagande informanter i lyssningstestet bestod sammanlagt av 20 person var av 5 av 

lyssnarna inte hade någon tidigare utbildning inom området musik. Resultatet av lyssningstestet 

redovisas i den ordning som lyssnarna fick besvara frågorna om vilken av de tre mikrofonerna 

enligt dem återgav instrumentet mest verklighetstroget. Deltagarna fick lyssna på fyra olika 

instrument: trummor, gitarr, piano och sång, varav alla hade spelats in samtidigt med hjälp av 

de tre olika mikrofonerna. Varje lyssnare beskrev mikrofonen de valde tydligt, vilket gav en 

bra inblick hur de resonerade och tänkte i valet av mikrofon. 

Lyssningstest trummor 

Resultatet från valet av mikrofon vid truminspelningen visade att drygt hälften, 11 av 

lyssnarna, uppfattade ljudet som spelats in med EHR-M som mer verklighetstroget jämfört med 

C414 och U87. Fem av de resterande, valde de C414. I gruppen med lyssnare utan 

musikutbildning föredrog majoriteten av lyssnarna C414. Ljudet från U87 beskrevs vara mest 

olikt både EHR-M och C414. De fyra lyssnare som valde mikrofonen tyckte att den var mer 

likt deras ljud referenser och hade en annan rumsnärvaro tillskillnad från de resterande två 

mikrofonerna (se ljudbilaga 1). 

Ljudet från respektive mikrofon beskrevs: 

EHR-M: 

- Öppen/luftig 

- Jämn frekvensåtergivning 

- Mindre ihåligt/burkig  

U87: 

- Mer närvaro 

- Mindre dov 

- Tydlig klang 
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C414:  

- Tydligt ljud 

- Kicken tog mindre plats 

- Lät närmare 

Lyssningstest gitarr 

Det visade sig att en klar majoritet, 13 av de 20 lyssnarna, uppfattade EHR-M mer 

verklighetstroget. Enligt lyssnarna gav EHR-M en bättre och jämnare frekvensåtergivning och 

plockade upp alla frekvenser från både gitarrens kropp, hals och strängar. C414 stack ut mindre 

i frekvensomfånget och gav en plattare ljudbild enligt 5 av lyssnarna. De resterande två 

lyssnarna hade både ingen tidigare musikutbildning och uppfattade U87 mer verklighetstrogen. 

Det på grund av att U87 lät inte lika rent och stämde mer överens med hur de uppfattar ljudet 

från en gitarr (se ljudbilaga 2).   

Ljudet från respektive mikrofon beskrevs: 

EHR-M: 

- Öppen ljudbild 

- Varm 

- Jämn frekvensåtergivning 

- Återspeglar ljudet från hela gitarren 

C414: 

- Plattare och mer neutralt ljud 

U87: 

- Lät mindre “perfekt” 



 

13 
 

Lyssningstest piano 

De flesta lyssnare hade svårt att urskilja skillnader i ljudet från mikrofonerna. Både U87 och 

EHR-M valdes av nio lyssnare vardera som mer verklighetstroget. Där fyra av fem i gruppen 

utan musikutbildning föredrog EHR-M. Lyssnarna som valde U87 för att den hade mer 

karaktär och klangfärg i de lägre frekvenserna. Mikrofonen kändes även öppnare och längre 

ifrån pianot. EHR-M uppfattades ha ett varmare och mer detaljrikt ljud samtidigt som den lät 

närmare och mer närvarande. De resterande två lyssnarna som valde C414 tyckte att 

mikrofonen producerade mindre brus vilket gav den ett mer naturligt ljud. Andra lyssnare 

föredrog istället bakgrundsbruset som fanns i de andra två mikrofonerna och tyckte det istället 

gav karaktär till ljudet (se ljudbilaga 3). 

Ljudet från respektive mikrofon beskrevs: 

EHR-M: 

- Balanserad frekvens återgivning speciellt i de höga frekvenserna 

- Närmare och intimare ljud 

C414: 

- Mindre brus 

U87: 

- Mer karaktär och klangfärg i de lägre frekvenserna 

- Öppnare och upplevdes längre ifrån pianot 

Lyssningstest sång 

En stor del av lyssnarna påpekade att sången var svårast att urskilja skillnader hos 

mikrofonerna. Vilket resulterade att de flesta hade svårt att beskriva några skillnader i ljuden. 

Hälften av lyssnarna tyckte att EHR-M lät mer verklighetstroget för att mikrofonen lät 

balanserad och naturlig i sin frekvensåtergivning. Alla mikrofonerna fick snar liknande 

kommentarer kring sina ljudkvaliteter. U87 hade lite mer djup i de lägre frekvenserna medan 

C414 hade lite mindre tydliga höga frekvenser och lät inte lika nära som de andra 
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mikrofonerna. Vilket en del av lyssnarna uppfattade som mer verklighetstrogen sångröst (se 

ljudbilaga 4).  

Ljudet från respektive mikrofon beskrevs: 

EHR-M: 

- Naturligt 

- Balanserad frekvensåtergivning 

C414: 

- Mindre tydliga höga frekvenser 

- Ljud var inte lika nära inpå 

U87: 

- Mer djup i de lägre frekvenserna 

 

Analys av insamlade data från lyssningstesten 

Vilka ljudkvaliteter får lyssnaren att uppleva ett ljud som mer verklighetstroget? 

Utifrån kommentarerna från lyssningstestet går det se att lyssnarens ljudpreferenser påverkar 

hur hen upplever ett ljud som verklighetstroget. Resultatet påvisar att majoriteten i de flesta fall 

föredrog ljudkvaliteterna hos mikrofonen EHR-M. Mikrofonen har en balanserad 

frekvensåtergivning med stor detaljrikedom i hela frekvensspektrumet speciellt de högre 

frekvenserna. Samtidigt som rummet återspeglas på ett bra sätt och ger ett öppet och luftigt 

ljud. I de lägre frekvenserna upplevde ibland lyssnarna att U87 gav ett bättre djup jämfört med 

EHR-M. Vilket föredrogs hos en del när det kom till bland annat inspelning av pianot. C414 

hade även som EHR-M en balanserad frekvensåtergivning och gav en jämn ljudåtergivning. 

Men mikrofonen upplevdes att ha mindre detaljrikedom i de högre frekvenserna. Vilket vissa 

föredrog och upplevde som mer verklighetstroget, medan en större del av lyssnarna påvisade 

att mikrofonen saknade detaljrikedomen. För att ett ljud ska upplevas verklighetstroget krävs en 

jämn frekvensåtergivning och hög detaljrikedom. Det är även viktigt att rumsljudet fångas upp 

för att lyssnaren ska kunna känna närvaro i ljudet. 
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Till vilken grad uppfattas det att en mikrofon med ett triangulärformat membran ger en 
mer verklighetstrogen ljudåtergivning än en mikrofon med cirkulärt membran? 

EHR-M var mikrofonen som majoriteten av lyssnarna valde som mest verklighetstrogen vid 

varje del av lyssningstestet förutom för pianot där U87 och EHR-M valdes av lika stort antal 

lyssnare. De ljudkaraktärerna som EHR-M har får lyssnaren att uppleva ljudet mer 

verklighetstroget. Vad som är ett verklighetstroget ljud är upp till lyssnaren själv att avgöra från 

sina egna ljudpreferenser. Av resultatet från lyssningstestet går det att se ett mönster i 

majoritetens val av mikrofon och deras kommentarer. Vilket pekar på att ljudet EHR-M 

uppfattas som mer verklighetstroget än de båda mikrofonerna med cirkulära membran. Men det 

är svårt att säga vilken/vilka delar i EHR-M som ger den sin verklighetstrogna ljudkaraktär. 

Varje del i en mikrofon kan eventuellt färga ljudet. Membranet är en viktig del av en mikrofon 

och den triangulära formen av membranet i EHR-M har troligtvis en positiv påverkan för att ge 

mikrofonen sin ljudkaraktär. För att säkerställa triangulära formens påverkan på ljudet och vad 

lyssnarna uppfattar som verklighetstroget ljud behövs ännu mer och betydligt mer omfattande 

forskning. Resultaten från lyssningstestet indikerar dock att en mikrofon med triangulärformat 

membran kan ge en mer verklighetstrogen ljudåtergivning än en mikrofon med cirkulärt 

membran. 
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Reflektion över undersökningens resultat 
Hur vi upplever ljud och vad som gör att vi uppfattar ett ljud mer verklighetstroget, var en 

fundering vilket ledde mig till att vilja forska inom området. Alla uppfattar ljud olika och det är 

subjektivt från var och en. Trots det trodde jag det gick att hitta gemensamma nämnare av vad 

som får ett ljud eller instrument att upplevas verklighetstroget. Ett verklighetstroget ljud är 

kanske inte alltid är det en producent eller artist vill åt. Vid akustiska inspelningar eller 

framträdanden finns det säkert många som vill kunna återge karaktären från sitt instrumentet 

eller röst naturligt och verklighetstroget. En artist som spelar akustiskt på en stor konsert med 

behov av ljudförstärkning vill med hjälp av rätt utrustning kunna få samma känsla som när de 

spelar i en mindre lokal utan ljudförstärkning. Eller kunna fånga den naturliga känslan i en låt 

vilket kan vara väldigt svårt.  

När jag fick upp ögonen för Ehrlund och deras mikrofoner, blev jag väldigt intresserad just på 

grund att de använder sig av ett triangulärt membran vilket majoriteten av mikrofon tillverkarna 

idag inte gör. Resultatet gav mig en bättre inblick vad lyssnare uppfattar mer verklighetstroget, 

där Ehrlund och deras mikrofon EHR-M med triangulärt membran stod ut och bland de tre 

mikrofonerna och föredrogs av majoriteten och uppfattades i flesta fall mer verklighetstrogen.  

Triangulärt membran är en intressant innovation i utvecklingen av mikrofoner. Mikrofonens 

design och konstruktion har princip varit den samma i tiotals år. EHR-M med sitt membran är 

en mångsidig mikrofon som låter väldigt bra vid inspelning av flera olika instrument. 

Mikrofonerna som använts för att jämföra skillnaderna, C414 och U87 är utan tvekan mycket 

bra mikrofoner som används väldigt mycket av både musiker, ljudtekniker och producenter och 

har ett eftertraktat ljud. Mer tester av olika högklassiga mikrofoner som jämför mikrofoner med 

triangulära membran och cirkulära hade varit intressant för både musiker, producenter och 

ljudtekniker. Detta för att kunna visa på mikrofonernas skillnader och hur den nya tekniken kan 

användas av yrkesgrupperna för att förbättra ljudet i olika sammanhang.  

Förslag på vidare forskning 

Förslag 1 

För att kunna säkerställa mitt resultat hade varit intressant om gjort en liknande studie, fast med 

flera mikrofoner samt en större grupp med informanter. Både informanter med en utbildning 

inom musik men även utan. Förutom att göra en större studie men även testa positionera ut 

mikrofoner som de vore en låtinspelning. Där man använder sig av flera mikrofoner av samma 
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modell och låter en duktig musiker spela ett instrument och gör flera inspelningar där man bara 

byter mikrofonerna men behåller dess position. För att se hur de olika mikrofonernas skillnader 

när de är mer exakt positionerad. Det vore också intressant att i lyssningstestet använda sig av 

studiohögtalare av bra kvalitet i ett akustikbehandlat rum istället för hörlurar. Med 

studiohögtalare kan det vara enklare att urskilja mindre tydliga detaljer från varje mikrofon. 

Förslag 2 

Det vore också intressant att utveckla en mikrofon där det finns möjlighet att byta membran. 

Där det alltså går att skifta mellan cirkulärt och triangulärt membran. Då tar man bort felkällor 

som uppstår vid användning av olika mikrofonmodeller, för ljudåtergivningen från en mikrofon 

påverkas av allt ifrån hur den är konstruerad till valet av komponenter. Om det var en mikrofon 

med exakt samma komponenter men ända skillnaden var typen av membran, går det att visa 

vilka skillnader som uppstår när man använder sig av olika typer av membran. 
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Bilaga 1 & 2 
 

1. Nodalinjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nodallinjer 
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Bilaga 3 & 4 
 

3. Studioinspelning 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

På bilden ses flera olika mikrofoner som användes vid inspelningen men bara de 3 inringade 

medverkade i testet. 

 

4. APE 
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Ljudbilaga 1-4 
 

1. Inspelning Trummor 

2. Inspelning Gitarr 

3. Inspelning Piano 

4. Inspelning Sång 


