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Abstract 
I denna uppsats undersöks skillnaden mellan EQ:s som analog hårdvara och dess digitala 

motsvarigheter, dvs. emuleringar i pluginformat. I uppsatsen undersöks enheterna genom tekniska 

mätningar samt lyssningstest. I mätningarna gick det att se tydliga skillnader i övertonsdistortionen 

även om resterande parametrar var bra emulerade. I lyssningstesten uppfattade lyssningspanelen 

relativt stora skillnader mellan enheterna. Detta visar på att emuleringarna inte är så bra och exakta 

som utvecklarna påstår. 
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Förord 
En förhoppning med denna uppsats är att kunna ge läsaren och mig själv en mer ingående blick i 

hur det faktiskt ser ut i dagens läge gällande ”kriget” analog mot digitalt. Jag kommer att genomföra 

detta på ett så utförligt sätt som möjligt för att en läsare som inte har tillgång till hårdvaran skall 

kunna förstå hur den skiljer sig från mjukvaran, om detta är fallet, och genom detta hjälpa studios 

och privatpersoner vid värdering och val utav utrustning. 
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1. Inledning 
Den digitala inspelningstekniken gör hela tiden stora genombrott och tar över 

inspelningsmarknaden mer och mer. Dyr hårdvara emuleras och görs tillgänglig för både proffs- 

och hobbystudios till ett pris som endast är en bråkdel av vad de analoga enheterna kostar. 

Samtidigt som detta sker växer dock en förkärlek hos många för den analoga tekniken och dess 

hårdvara. 

Utbredningen av den digitala tekniken har gett upphov till flitiga diskussioner kring vad som 

egentligen låter bäst, analog hårdvara eller mjukvara i form av emuleringar. Ett utav de vanligaste 

ämnena i dessa diskussioner är ”EQ:s”, dvs. Equalizers.  

EQ:s är en av de absolut viktigaste komponenterna i en signalkedja då det är med dessa enheter som 

en mixningstekniker kan kontrollera frekvensbalansen i en inspelad signal. Diskussionerna runt 

dessa lyder att de analoga enheterna skall ha glittrigare och luftigare topp, mer definierad och 

fylligare botten och ett framträdande mellanregister med mer bett i än de digitala pluginsen. Kort 

sagt sägs det att de analoga enheterna gör allt som pluginsen gör, fast bättre. 

 

Många romantiserar de analoga enheterna och många oerfarna gör antagandet att de analoga 

enheterna är bättre eftersom de är så mycket dyrare än de digitala emuleringarna. 

Argumenten för eller emot plugins är främst baserade på vad folk har hört från andra eller vad de 

tror och de saknar nästintill uteslutande vetenskaplig grund. Information av mer vetenskaplig grund 

är väldigt svårt att få tag på vilket kan var en faktor som ligger till grund för dessa grunda 

diskussioner. Det som möter konsumenterna är istället väldigt mycket icke-vetenskapliga tester 

utförda av hemsidor och tidningar som innehåller många felkällor.  

Det finns ett informationshål gällande mjukvara gentemot hårdvara från källor som saknar 

ekonomisk vinning och det är detta hål som denna uppsats ämnar fylla. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att på ett vetenskapligt sätt fylla de kunskapsluckor som existerar 

gällande hur EQ:s egenskaper skiljer sig i mjukvaruform (plugin) gentemot hårdvaruform (analog), 

genom lyssningstest samt tekniska mätningar. 

Inom musikbranschen i dagsläget ersätter mjukvara i allt större utsträckning hårdvara och 

diskussionerna kring det främsta enhetsformatet blir allt fler. Uppsatsen ämnar till att undersöka hur 

vida det existerar en auditiv skillnad mellan mjukvara och hårdvara. Målet är inte att genom 

subjektiv bedömning bestämma vilket format som lyssningspanelen föredrar utan denna uppsats 

syftar snarare till att med den riktiga hårdvaran som referens utreda hur nära mjukvaruutvecklarna 

lyckats komma originalen. 

 

1.2 Frågeställning 
För att tydligt kunna besvara syftet har dessa frågeställningar sammanställts och presenteras nedan i 

hierarkisk följd. 

 Hur uppfattas skillnader mellan analoga hårdvaru-EQ:s och deras digitala motsvarigheter i 

ett lyssningstest? 

 På vilket/vilka sätt skiljer sig analoga hårdvaru-equalizers (EQ) från sina digitala 

motsvarigheter (plugins) gällande frekvensåtergivning, transientåtergivning, fasåtergivning 

och distortionsnivåer i digitala mätningar? Finns det något mönster? 

 Vilka samband finns det mellan resultaten från lyssningstesten och de digitala mätningarna? 
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2. Avgränsningar 
Undersökningen är avgränsad till att endast undersöka hårdvaru-EQ:s vars mjukvaror är 

auktoriserade och utvecklade tillsammans med hårdvaruföretagen. Genom denna ”auktorisering” 

har företagen godkänt kvalitén hos mjukvaran samt ställt sig bakom mjukvaruutvecklaren när denna 

lovar att mjukvaran är en exakt kopia av de analoga enheterna. 

Denna avgränsning gjordes då många andra mjukvaror säger att de är ”baserade på” 

eller ”inspirerade av” vissa analoga enheter. I och med denna formulering kan konsumenterna inte 

förvänta mig att mjukvaran låter exakt som de analoga enheterna. I detta fall, då mjukvarorna är 

auktoriserade, har mjukvaruutvecklarna lovat att mjukvarorna är en ”exakt kopia” utav de analoga 

hårdvarorna och att de fångat även de minsta nyanserna.  

 

En annan avgränsning som gjordes var beslutet att genomföra lyssningstesten på vana lyssnare. 

Detta är baserat på att de kan uppfatta detaljer som en otränad lyssnare inte kan samt att de vet vad 

de skall lyssna på i ljuden. Dessutom ger de större generaliserbarhet då, som jag nämner senare, 

tränade lyssnare kan vara färre och fortfarande ge samma tillförlitlighet som fler otränade lyssnare. 

 

För att studien skulle testa alla de populäraste märkena av EQ:s skulle en EQ från märket Neve ha 

varit med. Då en sådan enhet varken fanns tillgänglig som hårdvara eller auktoriserad mjukvara var 

tyvärr beslutet att Neve inte fick medverka i studien en nödvändig avgränsning. 

 

I uppsatsen jämförs mjukvara gentemot hårdvara och en viktig aspekt att poängtera är att analoga 

enheter har en viss differens gentemot varandra i hur de processar ljud. Med detta sagt är inte 

emuleringarna gjorda av exakt samma hårdvaruenhet om används vid testerna i denna uppsats. Det 

kan alltså vara en viss differens mellan enheterna som emulerats och enheterna som använts vid 

testen i uppsatsen. 
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3. Begrepp 
 

Diskriminerings-test - Lyssningstest 

Ett diskrimineringstest är en sorts test som bygger på att bedöma skillnad mellan två eller fler 

produkter, lyssningsspår i detta fall. Med fördel används en van lyssningspanel vid dessa test då de 

vet vad i ljuden de skall lyssna på samt bättre kan beskriva de skillnader de hör (se länk 1). 

 

AD/DA-Omvandlare 

AD/DA-omvandlare står för Analog till Digital/Digital till Analog och är en förkortning som visar 

vilken slags omvandling som sker i enheten. Detta är relevant då det finns enheter som endast har 

AD eller DA omvandling istället för bägge två. AD-steget i dessa omvandlare gör det möjligt att ta 

in analoga signaler i en dator och lagra dem där i t.ex. ett musikprogram som Pro Tools 11. DA-

steget i omvandlingen sker när en fil spelas upp från datorn. Då behöver signalen omvandlas från 

digital till analog för att en högtalare eller dylikt skall kunna återge den. (Huber & Runstein, 2010 

s.39) 

 

Sweet Spot 

Sweet spot är benämningen på den lyssningsplats som en mixare bör sitta i under mixning för att få 

så bra återgivning från lyssningsmonitorerna som möjligt. Denna lyssningspunkt går att finna då 

mixaren sitter rakt framför högtalarna och har samma avstånd till båda högtalarna som högtalarna 

har från varandra. Ser man detta uppifrån bildar mixaren tillsammans med monitorerna en liksidig 

triangel där monitorerna bildar två av hörnen och mixaren det tredje. Det bör tilläggas att mixaren 

skall sitta aningen längre fram än sitt hörn för att sitta mitt i den så kallade ” Sweet Spot” (Izhaki, 

2008 s.89). 

 

  



 

10 

 

6. Tidigare Forskning 

Ett så omtalat område som ”Analogt vs. Digitalt” har trots dess relevans inom musikbranschen 

förvånansvärt lite forskning tillgänglig. Det är mycket svårt att hitta vetenskapliga källor som 

behandlar området och de källor som faktiskt behandlar området är i form utav 

populärvetenskapliga artiklar som främst är publicerade som reklam. Det finns även en uppsjö av 

Youtube-filmer som gör så kallade ”shootouts”. Dessa tester saknar dock även de vetenskapliga 

tillvägagångssätt och resultat. 

För att få fram relevant forskning som gick att använda inom området har sökandet främst varit 

fokuserat på forskning som behandlar omkringliggande ämnen så som lyssningstest, akustik och 

mätning av utrustning. Genom denna forskning som grund har jämförelserna mellan enheterna 

kunnat utföras på ett riktigt sätt. 

 

Henrik Carlsson har i sin uppsats ”Analog eller digital summering vid mixning av ljud – blir det 

någon skillnad i slutresultatet” använt sig av ett lyssningstest i ett så kallat ABX format. Detta är 

ett effektivt sätt att arbeta på och som ger bra resultat. ABX-testet används i stor utsträckning i 

audiotestssammanhang och kan bland andra återfinnas i följande uppsatser ”Hirvonen 

2002”, ”Lorho 2010” och ”Clark 1982”. 

I denna uppsats har en modifikation av ett ABX-test använts som heter triangeltest. Genom ett 

triangel-test går det att eliminera eventuell placeboeffekt i resultaten genom en enkel 

omstrukturering gentemot vanliga lyssningstest. Genom att använda sig av tre okända lyssingsspår 

där två stycken är identiska med varandra och be lyssnaren att identifiera vilka två spår som är 

identiska går det redan vid detta stadie se om lyssnaren hör skillnad mellan de olika spåren eller om 

denne endast tror sig höra ”skillnad”. Efter frågan om dubbletterna är besvarad går testpersonen (i 

detta fall) vidare och besvarar frågor gällande skillnader mellan spåren som är olika varandra. Har 

testpersonen i fråga svarat fel redan vid första frågan (där man väljer ut dubbletterna) går det att 

stryka personens resterande svar på den andra frågan. Om syftet, som i detta fall, är att mäta om 

testpersonerna kan höra skillnad mellan 2 spår och denne svarar fel vi den första frågan går det 

enkelt att dra slutsatsen att denne inte kan det, oavsett vad den sedan svarar på följdfrågorna. 

 

Thobias Theander har i sin uppsats ”Elektronisk musik skapad med fysisk hårdvara vs. elektronisk 

musik skapad med mjukvaruemulatorer – Upplever lyssnaren någon skillnad?” bedrivit forskning 

som syftar till att ta reda på vilket av formaten hårdvara och mjukvara som lyssnarna föredrog 

gällande en synthmodul och en trummaskin. Detta är en väldigt subjektiv forskningsfråga men han 

nämner dock att den stora majoriteten av hans lyssningspanel kunde höra skillnad mellan 

mjukvarorna och hårdvarorna vilket är ett intressant resultat (Theander, 2012 s.28). 
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Theanders lyssningstest har skett i okontrollerad miljö där lyssningspersonerna haft väldigt olika 

förutsättningar. Lyssningen har skett genom bland annat stereoanläggningar, hörlurar, externa 

datorhögtalare m.m. (Theander, 2012 s.28). Detta ger grund till mycket felkällor vilket denna 

uppsats försöker undvika genom en kontrollad lyssningsmiljö. 

Jhon Paul Solarte har i sin uppsats ”Analog kompression vs. Digital emulering – Kan oerfarna 

lyssnare höra skillnaden?” jämfört en Teletronix La-2a kompressor från Universal Audio i form av 

hårdvara med mjukvaran CLA-2a från utvecklaren WAVES. Uppsatsen är av mindre subjektiv 

karaktär och fokuserar på att undersöka huruvida lyssningspersonerna kan höra skillnad mellan två 

enheter istället för att försöka ta reda på vilken enhet lyssnarna föredrar. Detta konkreta syfte är 

liknande som denna uppsats går efter. Jhon Paul Solare har valt att använda ovana lyssnare i form 

av konsumenter i sin lyssningspanel och nämner i metoden att han ämnar ta reda på om det finns 

någon hörbar skillnad mellan den analoga och den digitala enheten (Solarte, 2012 s.10). Denna 

lyssningsgrupp är inte kvalificerad att bedöma om det finns någon hörbar skillnad mellan två 

enheter då ovana lyssnare kan missa detaljer som vana lyssnare hade kunnat urskilja. De ovana 

lyssnarna kan endast besvara frågan om ovana lyssnare kan urskilja enheterna från varandra. I detta 

fall kunde lyssningspanelen höra skillnad på enheterna trotts att de var okvalificerade vilket visar på 

att skillnaden var tillräckligt påtaglig för ovana lyssnare att uppfatta. Jhon Paul Solarte nämner i sin 

diskussion att emuleringen inte är gjord på just den enheten han använde i sina test vilket är en 

väldigt relevant iakttagelse (Solarte, 2012 s.17). Det var trots detta inte så förvånande att det fanns 

en hörbar skillnad mellan mjukvaran och hårdvaran då mjukvaruutvecklarna säger att de baserat 

utvecklingen kring hårdvaruenheten (se länk 14). Denna formulering utlovar inte att mjukvaran är 

en exakt kopia av hårdvaran och därför bör inte konsumenter förvänta sig detta. Denna uppsats 

undersöker också mjukvara gentemot hårdvara men har fokus på att undersöka auktoriserade 

mjukvaror. Detta innebär att mjukvarorna i testerna är utvecklade tillsammans med och godkända 

av hårdvaruföretagen. Mjukvaruutvecklarna har i detta fall utlovat emuleringar som är identiska 

mot hårdvarorna in i minsta detalj. Denna formulering är väldigt annorlunda gentemot ”baserad på 

hårdvaran” vilket ger konsumenterna all rätt att förvänta sig identiska resultat från mätningar mellan 

hård- och mjukvara. 

Det bör också nämnas att i denna uppsats används inte heller exakt samma enhet som användes vid 

skapandet av emuleringarna vilket kan, som tidigare nämnt, ge en viss skillnad. 

För att resultaten från lyssningstesten i denna uppsats skall vara mer pålitliga består 

lyssningspanelen av vana lyssnare. Detta ger mer generell data vid testerna. 

 

Följande aspekter angående akustik i lyssningsrum samt lyssning med monitorer nämns för att 

agera som grund till valet att genomföra testerna via öppna hörlurar istället för studiomonitorer. 
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Vid lyssning genom lyssningsmonitorer finns det många aspekter som påverkar ljudet (Hirvonen, 

2002 s.18-19). 

Först och främst är den akustiska miljön i lyssningsrummet oerhört viktig. Om en obalanserad miljö 

används vid lyssning kommer lyssnaren att få en icke representativ bild av ljudet som spelas upp. 

Detta beror på att stående vågor (Everest & Pohlman, 2009 s.100-101) som uppstår i rum kan släcka 

ut eller förstärka frekvenser vilket ger lyssnaren en förvriden bild av verkligheten. Denna 

förvridning är inte heller konstant utan blir annorlunda beroende på var lyssningspersonen är 

placerad i rummet. Det kan även uppstå andra problem som fluttereko (Izhaki, 2008 s.87) m.m.  

Felaktig placering av monitorerna kan också ge fasproblem (Huber & Runstein, 2010 s.48-52). 

Hur en lyssningsperson sitter i förhållande till lyssningshögtalarna spelar också väldigt stor roll. Om 

högtalarna är utplacerade på ett riktigt sätt i ett behandlat rum och lyssningspersonen sitter centrerad 

i så kallad ”sweet spot” (se begreppslistan) så kommer denna att uppfatta ljudet från högtalarna 

precis som det är tänkt. Om testpersonen vrider sitt huvud eller förflyttar sig sidledes åt något håll 

så kommer stereobilden bli felaktig då den förskjuts och uppfattas komma från motsatt håll som 

testpersonen vrider sitt huvud eller förflyttar sig mot (ser testpersonen eller rör sig åt höger så 

kommer denne uppfatta det som att ljudet kommer mer från vänster och tvärt om). Ljudbilden 

påverkas också om testpersonen rör sig framåt eller bakåt. Denna rörelse påverkar den uppfattade 

stereobredden (Huber & Runstein, 2010 s.53-531). 
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4. Metod 

Till undersökningarna valdes tre stycken EQ:s ut, API 550b (se länk 2), SSL 611EQ (se länk 3) och 

Tube-Tech EM1A (se länk 4). Valet av dessa tre EQ:s baserades på att de alla tre är ledande 

tillverkare i musikindustrin och det går att finna enheter från dessa tillverkare i näst intill alla 

professionella studios. Dessa tre EQ:s fanns dessutom tillgängliga både i hårdvara (analogt) och 

auktoriserad mjukvara (plugins). Detta innebär att mjukvarorna är utvecklade i samarbete med och 

godkända av sina respektive hårdvarutillverkare. Att undersökningen undersöker just dessa tre EQ:s 

och inte fler beror på tillgänglighet och det var endast dessa tre som gick att få tag på i form av 

hårdvara och auktoriserad mjukvara. 

 

För att samla in data i testerna användes två olika metoder. Dels tekniska mätningar för att samla in 

statistisk data över hur enheterna återger och processerar ljudet och dels lyssningstest för att testa 

om de eventuella skillnaderna är urskiljbara eller om mjukvaran processerar och återger ljudet exakt 

lika dant som hårdvaran, rent auditivt.  

Denna kombination är relevant då det ger läsare som inte varit delaktig vid lyssningstesterna en 

chans att se den statistiska skillnaden mellan enheterna. Dessutom kan de skapa sig en egen bild av 

vilka skillnader som borde uppstå och inte blint behöva förlita sig på en utvald lyssningspanel. 

Dessa tekniska jämförelser kan även vara till hjälp vid analysstadiet för att påvisa vad eventuell 

uppfattad skillnad mellan enheterna i lyssningstesterna kan bero på. Efter detta går det eventuellt att 

skapa en klarare bild av vad som kan tänkas ge analogt ”sound”, inom de parametrar som 

mätningarna behandlat, på en nivå som aldrig hade kunnat göras om endast lyssningstest hade 

genomförts. Då det väsentliga är hur enheterna låter, kommer lyssningstesten väga tyngre vid 

analysen än mätningarna. Statistiken från de tekniska mätningarna kommer användas för att visa på 

vilka sätt enheterna skiljer sig statistiskt. Huvudsakligen kommer de dock användas för att på ett 

enklare sätt förklara vilka faktorer som kan påverka den eventuellt uppfattade skillnaden i 

lyssningstesten. 

4.1 Lyssningstest 

4.1.1 Lyssningsmaterial 

Inspelningarna som användes vid lyssningstestet bearbetades på samma sätt (med exakt samma 

inställningar) digitalt som analogt.  

Grundmaterialet som blivit bearbetat är inspelade instrument i form av bas, trummor, akustisk gitarr, 

elgitarr och sång. Detta val av stimuli gjordes då dessa instrument anses vara de främst 

förekommande i dagens musik och är relevanta ljud för undersökningen då de är vanliga i 

sammanhanget med EQ-processering (Berg, 2012 s.204-205). För att lyssnarna inte skulle behöva 
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lyssna på 36 olika spår (exklusive 18 dubbletter) summerades alla spår som blivit processerade av 

en viss enhet (exempelvis SSL E-Channel) till en mix. Detta gick att göra då alla instrumenten 

spelade refrängen ur låten Classic av bandet MKTO som valdes då den innehöll alla de relevanta 

instrumenten för undersökningen 

Ett tillägg som bör göras är att instrumenten inte var bearbetade så att de ska låta snyggt 

tillsammans utan de är alla, som tidigare nämnt, bearbetade med exakt samma överdrivna 

inställningar. 

Signalvägen vid processeringen till lyssningstesten var samma som den skulle varit vid normalt 

användande av EQ:sen. Detta innebär att vid hårdvaruprocesseringen av signalen så omvandlades 

ljudet två gånger, på väg ut och in, samt passerade en patchbay två gånger, även denna på väg ut 

och in. Mjukvaruprocesseringen skedde digitalt i Pro Tools 11 och omvandlades därmed inte under 

processen. 

All summering skedde i Pro Tools 11 och ingen processering gjordes på stereobussen, förutom 

RMS normalisering för att volymförhållandet mellan mjukvara och hårdvara inte skulle vara en 

faktor. Ljudspåren som lyssnarna fick lyssna på hade upplösningen 44,1 kHz, 24bit WAV. Denna 

upplösning valdes då den är tillräckligt högupplöst för kritisk lyssning. 

 

4.1.2 Lyssningspanelen 

Panelen i lyssningstestet bestod utav 11 stycken vana lyssnare.  Urvalsgruppen bestod av lärare och 

sistaårsstudenter inom ljud-och musikproduktionsprogrammet. Alla dessa individer är på något sätt 

aktiva inom musik och musikproduktion på högre nivå och har alla genomgått en kurs inom 

Högskolan Dalarna som behandlar hur de konkretiserar och formulerar egenskaper hos ljud.  

Då lyssningspersonera besitter denna grundkunskap i hur de skall definiera frekvensbandens 

egenskaper gjordes antagandet att deras definitioner och uttryck angående vilka egenskaper de 

uppfattar i ett ljud är väldigt nära varandra. Trots detta går det aldrig att veta till vilken nivå 

individerna kan uttrycka ljudupplevelserna (Berg, 2012 s.199) 

Studien hade inget bortfall utan alla 11 som blivit tillfrågade att genomföra lyssningstesten deltog 

och fullföljde testerna. Den informationen som utgavs innan testtillfället var att testpersonerna 

skulle få genomföra ett lyssningstest där hårdvaru-EQs och mjukvaru-EQs skulle jämföras. 

Testpersonerna skulle plocka ut de två identiska spåren utav tre okända samt beskriva vilken 

skillnad de uppfattade mellan de identiska spåren och det tredje. De fick även information om att de 

skulle vara anonyma i testsammanhanget och testet endast skulle användas till utsatt ändamål. 

Genomgående har vetenskapsrådets fyra punkter eftersträvats att följas.  

 

Regel 1 gällande informationskrav har följts genom att testpersonerna vid kontakt informerats om 
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vad som skulle göras och att de fick ett val att ställa upp om de kände att testerna kunde vara 

intressanta att genomföra (se länk 13 s.7-8). 

Regel 2 gällande samtyckeskravet har följts då endast myndiga personer deltagit i testet och de 

själva valt att ställa upp. De har haft valet att avbryta testet har följts då de var informerade att testet 

var frivilligt att genomföra. Regeln gällande påtryckningar från forskare har följts då testpersonerna 

fritt fått lämna testet när de ville. Forskaren i fråga var dessutom inte närvarande vid genomförandet 

av testerna och kunde därmed inte genom sin närvaro bidra till uppfattade påtryckningar hos 

testpersonerna (se länk 13 s.9-11). 

Regel 3 gällande konfidentialitetskravet har följts genom att deltagarna informerats om att de är 

anonyma i testerna och att ingen annan än forskaren har tillgång till de skrivna testen (se länk 13 

s.12-13). 

Regel 4 gällande nyttjandekravet har följts genom att forskaren endast använt de insamlade 

uppgifterna i forskningsändamål (se länk 13 s.14). 

 

Vid testtillfället fick de även läsa ett dokument med mer ingående detaljer angående hur testet 

skulle genomföras (se bilagor). 

Valet av vana lyssnare gentemot ovana lyssnare gjordes för att få fram data med så hög precision 

som möjligt. Materialet i testerna innehåller små marginella skillnader vilket lättare uppfattas utav 

vana lyssnare då de besitter förmågan att förhålla sig mer kritiskt till lyssningsmaterialet (Berg, 

2012 s.203). Ett lyssningstest där vana lyssnare agerar lyssningspanel kan vara upp till sju gånger 

färre och fortfarande uppnå samma tillförlitlighet och generaliserbarhet i ett test som sju gånger fler 

ovana lyssnare (Bech, 1992 s.604). 

 

4.1.3 Testmetod 

För att få fram så korrekt resultat som möjligt i undersökningen gjordes ett blint lyssningstest (Berg, 

2012 s.197) i form av ett diskrimineringstest (se länk 8). De genomförda testerna var baserade på ett 

ABX-test (Clark, 1982) men med modifikationen att det inte finns två kända källor, A och B, utan 

att alla är okända. Detta gjorde testet till ett så kallat triangeltest (se länk 9). Anledningen till att ett 

ABX-test undveks och ett triangeltest valdes istället var för om lyssningspersonerna vet om att det 

är en analog eller digital modul som de parat ihop spår X med så kan detta påverka deras 

beskrivning av den uppfattade skillnaden. Genom användandet av ett triangeltest undveks 

placeboeffekten som kan förekomma under förhållanden då ljudkällorna är kända för lyssnarna och 

att lyssnarna då kan färgas från tidigare preferenser ytterligare. 

 

För att ytterligare stärka tillförlitligheten av resultaten hölls alla lyssningstest på samma plats med 
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samma utrustning för att återgivningen inte skulle vara en skiljande faktor mellan testpersonerna. 

Genom detta får alla lyssnare samma förutsättningar och vilket resulterar i att resultaten från 

lyssningstesten får högre reliabilitet (se länk 10). 

Lyssningstesterna hölls i ett välutrustat kontrollrum med högkvalitativa omvandlare, förstärkare och 

hörlurar. 

 

4.1.4 Utrustning vid testerna  

Hörlurarna som användes vid lyssningstesterna var Sennheiser HD700 (se länk 11). Dessa hörlurar 

har ett frekvensomfång mellan 10Hz-42kHz och lämpar sig väldigt bra till kritisk lyssning. 

Hörlurarna är av öppen design vilket ger en mer korrekt ljudbild än de stängda varianterna då bland 

annat basen får en jämnare återgivning vid läckage (Hironen, 2002 s.27). Valet att arbeta med 

öppna hörlurar istället för monitorer gjordes då detta ger mycket fördelar (se akustik under kapitlet 

tidigare forskning). 

Fördelen med användandet av hörlurar är att det ger ett perfekt balanserat ”lyssningsrum” (Huber & 

Runstein, 2010 s.541-542) samt att alla lyssnare kommer att vara placerade ”sweet spot” (se 

begreppslistan) genom hela testet.  Dessa faktorer leder till att lyssningstesten får högre reliabilitet. 

 

Omvandlarna som har används i lyssningstestet är samma som användes vid mätningarna, SSL 

Alpha-Link (se länk 7). Denna AD/DA-omvandlare arbetar i 24bit och ger högkvalitativ 

omvandling med väldigt låga distortionsnivåer. 

 

Hörlursförstärkaren som används vid testerna är den inbyggda hörlursförstärkaren som sitter i 

Audient Centro (se länk 12). Hörlursförstärkaren i denna enhet är av mycket god kvalitet och ger en 

ren förstärkning av ljudet. 

 

4.1.5 Genomförandet av lyssningstesten 

Lyssningspanelen genomförde lyssningstesten en och en. De fick sitta i ett akustikbehandlat 

kontrollrum trots att de skulle använda sig utav hörlurar. Denna åtgärd togs då lyssnarna skulle 

använda sig av öppna hörlurar och inte skulle påverkas av störande faktorer i form av oljud utifrån 

etc. (Berg, 2012 s.200). Lyssningspersonerna fick navigera sig fritt mellan de olika lyssningsspåren 

i Pro Tools 11 med hjälp av en kontroll-enhet för att det visuella inte skulle vara en påverkande 

faktor i testen (Berg, 2012 s.205-206). Lyssningspersonerna fick ta den tid som de kände att de 

behövde för att genomföra alla test så exakt som möjligt. All information angående hur testet skulle 

gå till fick de skriftligt i form av ett dokument som var placerat vid lyssningsplatsen (se bilaga). 

Detta valde gjordes för att den mänskliga faktorn gällande överförandet av information inte skulle 
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spela in vid förståelsen av testets upplägg. På detta sätt fick alla lyssninspersoner exakt samma 

information presenterat på exakt samma sätt. 

Det var även en övervakare placerad i lyssningsrummet vid starten av varje test för att besvara 

eventuella frågor som testpersonerna kunde tänkas ha efter att ha läst dokumentet. Efter eventuella 

frågor var besvarade och testpersonen var redo att genomföra testerna lämnade övervakaren rummet 

för att inte stressa lyssnaren eller påverka resultaten på något vis genom sin närvaro.  

 

4.2 Tekniska Mätningar 

4.2.1 Hårdvara 

I de tekniska mätningarna skickades ett frekvenssvep genom hårdvaran och dess respektive 

mjukvara för att mäta hur de återger frekvenser, transienter och distortionsnivåer med hjälp av 

programmet Fuzz Measure Pro (se länk 5). 

I Fuzz Measure PRO finns dessutom alternativet att sammanställa resultaten av mätningarna i grafer 

för att göra dessa mer överskådliga.  

När de olika EQ:sens inställningar skulle göras baserades dessa på resonemanget att skillnaderna 

mellan enheterna logiskt sett skulle vara mer påtagliga vid stora förändringar. I och med detta var 

de subtraktiva och additiva förändringarna som utfördes på EQ:sen stora (se bilderna från de 

tekniska mätningarna under resultatkapitlet). De två mjukvarorna från tillverkaren WAVES (API 

550B och SSL E-Channel) hade även en möjlighet aktivera ett ”analogt läge” som simulerar analogt 

brus som finns i hårdvaruenheterna. Detta ”analoga läge” aktiverades för att mjukvarorna skulle 

vara så lika hårdvarorna som möjligt. Då SSL 611EQ endast finns tillgänglig som del av en 

channel-strip (E-channel) avaktiverades även de resterande funktionerna i channel-stripen så att 

signalen endast passerade EQ delen innan den nådde utgången.  

När inställningarna var identiska på både hårdvaru- och mjukvaruenheterna så var dessa redo att bli 

mätta med ett frekvenssvep. Dessa inställningar var dessutom exakt samma som de som användes 

vid processering av ljudspåren inför lyssningstesten. Detta gjordes för att graferna från de tekniska 

mätningarna skulle vara av mer relevans genom att de visar hur mjukvaran förhåller sig till 

hårdvaran vid exakt samma inställningar. 

Frekvenssvepet skickades från programmet Fuzz Measure Pro och passerade en patchbay av hög 

kvalité, Studiopatch 9625 från Switchcraft (se länk 6), på väg ut till hårdvaruenheten och även på 

väg tillbaka. AD/DA-omvandlaren som användes vid omvandling av signalen var SSL Alpha-Link 

(se länk 7). Enheterna mättes en i taget för att undvika analogt läckage i patchbayen. 

I Fuzz Measure Pro kunde jag sedan läsa av frekvens- och transientåtergivningen samt 

distortionsnivåerna i grafer som programmet skapade. Dessa grafer finns tillgängliga i bilagorna. 
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4.2.2 Mjukvara 

Frekvenssvepet skickades åter igen ut från Fuzz Measure Pro för att denna gång mäta mjukvaran. 

För att få in signalen i Pro Tools 11 skickades signalen ut genom samma patchbay som tidigare och 

sedan kopplades denna till en ingång i Pro Tools 11. Efter detta valdes en lämplig utgång från spåret 

i Pro Tools 11 som skickade signalen tillbaka till samma patchbay. I denna Patchbay kopplades 

signalen tillbaka till samma ingång som var assignerad till Fuzz Measure Pro. Efter signalsvepet 

skickats genom mjukvaran skapades grafer på samma sätt som vid mätningarna av de analoga 

enheterna. 

För att få mer bredd i mätningarna gjordes mätningar på mjukvarorna och hårdvarorna med svep av 

3 olika amplitudnivåer (-5dB, -10dB och -15dB) till varje enhet. Detta gjordes då pluginsen 

eventuellt kunde vara perfekta replikor utav hårdvaran vid en viss signalstyrka men att det kanske 

skulle skilja sig om styrkan på signalen som skickades genom dem förändrades. 

För att mäta mina grundförutsättningar skickades ett frekvenssvep genom signalkedjan med 

hårdvaran/pluginsen förbikopplad (inte i bypassläge, signalen passerade alltså aldrig genom 

hårdvaran/pluginsen). Detta gjordes för att kunna ha dessa mätningar i åtanke vid analysen av 

resultaten. 

 

I och med att lyssninsspårsproceseringen gjordes under samma tillfälle som de tekniska 

mätningarna så finns det garanti för att parametrarna inte förändrats utan att inställningarna på 

enheterna var exakt samma som vid de tekniska mätningarna. Även då frekvensinnehållet och 

återgivningen av denna inte är lika jämn som i frekvenssvepet eftersom ljudspåren inte innehåller en 

jämn representation av det fulla frekvensspektrat, är skillnaderna mellan mjukvaran och hårdvaran 

fortfarande identiska så graferna är fortfarande av relevans,  
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5. Kritik av metod och källor 

I både uppsatserna (Hirvonen, 2002 och Lorho, 2010) har de använt sig utav hörlurar vid 

testsammanhangen. Detta val av utrustning för lyssning är välmotiverat då detaljer allmänt blir 

tydligare (Huber & Runstein, 2010 s.541-542) och det är genom hörlurar som musik främst lyssnas 

genom nu för tiden. Något annat som är positivt med att använda sig av hörlurar är att påverkan av 

lyssningsrummet elimineras (Huber & Runstein, 2010 s.542). Lyssnarna kommer hela tiden att sitta 

perfekt i den så kallade ”sweet spot” och eventuell förflyttning kommer inte att påverka det 

uppfattade ljudet. En av nackdelarna med att använda hörlurar är att vid användningen av öppna 

lurar, som ger naturligare återgivning än stängda lurar, tappas energi i basregistret. Detta gör att 

lyssnaren inte får riktigt lika tydlig uppfattning av vad som sker i de lägsta frekvenserna och brukar 

kompenseras upp med en inbyggd EQ-kurva som förstärker dessa frekvenser till en jämn 

återgivning (Hirvonen, 2002 s.26-29). 

 

Hörlurarna som har använts i lyssningstesten har ett utökat frekvensomfång som går ända upp till 

42kHz vilket ger högre upplösning än om monitorer skulle ha använts. Detta gör i sin tur att små 

detaljer i ljuden är lättare att uppmärksamma. 

 

I de tekniska mätningarna gick det att se skillnad mellan amplitudnivån som återgavs av hårdvaru- 

och mjukvaruenheterna. Denna skillnad gällde även då dessa var frånkopplade ifrån sina respektive 

signalkedjor. En oroande tanke som uppstod var att detta eventuellt kunde ha att göra med antalet 

gånger signalen passerade den passiva patchbayen. För att lösa detta byggdes ett resonemang upp 

bestående av tre delar som visar att så inte är fallet: 

 

 Den första delen i beviset på att påverkan av den passiva patchbayen inte var påtaglig var att 

amplitudåtergivningen mellan de olika enheterna skiljde sig och var inte konsekvent. 

 

 Den andra delen i beviset är att om bortfall av energi skulle ske i patchbayen så skulle inte 

påverkan vara jämn över hela frekvensspektrat utan främst påverka de högre frekvenserna 

då dessa innehåller mindre energi än basfrekvenserna och är därmed känsligare. 

 

 Det tredje beviset som är en följd utav det andra beviset är att vid processeringen av spåren 

så är två av de analoga signalerna lite mer diskantrika än de digitala. Skillnaden i mellan 

spåren är att processeringen gjorts precis som den hade gjorts i verkligheten, alltså gör den 

digitala processeringen utan att signalen lämnar DAW:s (till skillnad från vid mätningarna) 

och den analoga processeringen passerar patchbayen två gånger. Detta tillsammans med att 
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den analoga enheten var diskantrikare än den digitala visar på att bortfallet i den passiva 

patchbayen är obefintligt för denna undersökning. 

 

Vid mätningarna av den digitala signalvägen i Pro Tools 11 med frånkopplade plugins fanns det 

även en skillnad gentemot den analoga signalvägen. Denna skillnad är amplitudnivån som återgivits 

av mjukvaruemuleringarna. I och med att denna skillnad är konstant och att amplitudåtergivningen 

skiljer mellan pluginsen så gick det att fastslå att skillnaden mellan mjukvarornas amplitud berodde 

på de individuella mjukvarornas återgivningsamplitud (eng. Output) kombinerat med Pro Tools 

11:s återgivningsamplitud. 

 

För att undersökningen skulle inkludera alla de populäraste och största märkena bland EQ:s inom 

musikindustrin borde EQ:s från märket NEVE ha inkluderats i testerna. Detta gjordes dock inte då 

NEVE-utrustning inte fanns tillgänglig vid undersökningstillfället varken i form utav hård- eller 

mjukvara.  
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7. Analys 

7.1 Lyssningstest 
Spridningsmåttet hos lyssningspersonernas svar var inte stort och de gav alla tydliga svar som var 

lätta att tolka. Dessutom var det endast två av elva lyssnare som svarade fel på var sin fråga 

gällande utpekandet av dubbletterna i triangeltesterna, som beskrivs i metoden (alltså var det 31 av 

33 frågor som besvarades korrekt). Lyssnarna fick inte veta vilken enhet som var hårdvara 

respektive mjukvara när de beskrev dem utan detta hölls hemligt för dem. Resultaten kommer dock 

att presenteras som hårdvara respektive mjukvara för att resultaten skall bli mer överskådliga och 

lättare att tolka. 

 

7.1.1 API 550B 

I det första lyssningstestet gällande API 550B kunde 10 av 11 lyssningspersoner svara rätt gällande 

utpekandet av dubbletterna. Deras svar angående skillnaden mellan enheterna var väldigt 

beskrivande och det var enkelt att få en klar bild av vad lyssnarna upplevde. 

Ljudet från hårdvaruenheten beskrevs som: 

 Öppnare och diskantrikare 

 Luftigare 

 Mer definierad/tydligare 

 Mer punch 

 Bredare 

Dock var det vissa lyssningspersoner som uppfattade ljudbilden som spretig istället för bred. 

 

Ljudet från mjukvaruenheten beskrevs som: 

 Tjock 

 Muddig 

 Otydlig 

Dock tyckte vissa lyssnare att mixen satt ihop mer och att enheten uppfattades aningen mer 

balanserad. 
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7.1.2 SSL 611EQ 

I det andra lyssningstestet gällande SSL 611EQ var lyssningspersonerna helt eniga. 11 av 11 

lyssningspersoner svarade rätt gällande utpekandet av dubbletterna och deras kommentarer gällande 

skillnaderna mellan enheterna var väldigt entydiga. 

Ljudet från hårdvaruenheten beskrevs som:  

 Tjock 

 Muddig 

 Vass 

 Nasal 

 Lyssningspersonerna tyckte att energin i basfrekvenserna låg högre upp i hårdvaruenheten medan 

det var mer subbas som framhävdes i mjukvaruenheten. Hårdvaruenhten upplevdes även smalare än 

mjukvaruenheten samt att den hade mindre energi i mellanregistret. Det fanns även enstaka fall då 

lyssningspersonerna uppfattade hårdvaruenheten som mer separerad samt att den satt ihop bättre än 

mjukvaran. 

 

Ljudet från mjukvaruenheten beskrevs som: 

 Öppen och diskantrik 

 Luftig 

 Definierad/tydlig 

 Punchig 

 Bred 

Lyssnarna tyckte även att mjukvaran innehöll mer djup bas än hårdvaruenheten. Mjukvaruenheten 

beskrevs också som mer levande och separerad. En person tyckte även att den kändes aningen tjock. 

 

7.1.3 Tube-Tech EM1A EQ 

I det tredje lyssningstestet var det 10 av 11 lyssningspersoner som kunde identifiera dubbletterna. 

I beskrivningarna av skillnaderna mellan enheterna var lyssningspanelen mycket enig.  

 

Ljudet från hårdvaruenheten beskrevs som: 

 Öppen och diskantrik 

 Luftig 

 Punchig 

 Tydligare och distinktare basregister 
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 Vissa lyssnare uppfattade dock hårdvaruenheten som en aning vass. 

 

 

Ljudet från mjukvaruenheten beskrevs som: 

 Tjock 

 Muddig 

Ett fåtal lyssnare tyckte också att mjukvaruenheten ”satt ihop” på ett bättre sätt och blev mer 

enhetlig. 

Avfallande kommentarer som endast ett fåtal av lyssnarna nämnde var att mjukvaruenheten 

uppfattades som naturligare än hårdvaruenheten. Det var dessutom två testpersoner som, utan att 

veta om det, var oense om vilken enhet som gav mest känsla av närhet. 

 

7.2 Tekniska Mätningar 

Följande är resultat från de tekniska mätningarna: 

I de tekniska mätningarna gick det tydligt att se skillnaden mellan enheterna på de olika 

parametrarna. Nedan presenteras dessa i form av grafer. Alla mätningar av samma parametrar 

presenteras tillsammans för att dessa skall vara enklare att jämföra mellan de olika EQ:sen. Då 

mätningarna i de olika amplituderna var identiska presenterar jag bara mätningarna av en amplitud 

(-15 dB). 

 I alla grafer representeras hårdvaruenheterna av de blå linjerna och de mjukvaruenheterna 

representeras av de röda linjerna. Detta innebär att de med fördel avläses i färg 

Frekvenskurvorna mellan de olika EQ:sen har olika värden då det är tre olika sorters EQ-typer som 

används. API är en stegad EQ vilket innebär att den har fasta frekvensvärden och volymvärden att 

välja mellan. Q-värdet påverkas av hur stor den additiva eller subtraktiva förändringen i volym är 

och blir högre ju större förändringen är. SSL är helt parametrisk (Massenburg, 1972) vilket innebär 

att det fritt går att ställa frekvens, volym och q-värde. Tube-Tech är en program-EQ och har filter av 

så kallad ”Pultec-typ”. Dessa filter består av ett högt och ett lågt ”shelving filter” samt ett stegat 

ställbart filter med steglöst Q-värde och volymkontroll. 

I och med deras olika uppbyggnad och design kan de inte få samma kurvor. Dock ställs aldrig de 

olika EQ:sen mot varandra utan endast mot sina respektive mjukvaror vilket innebär att denna 

skillnaden inte är av relevans. De kommer att jämföras då sökandet av samband mellan hårdvaru- 

och mjukvarubeteenden påbörjas men dessa samband baseras inte på frekvenskurvor utan snarare 

av exakthet vid återgivning av de mätta värdena. 
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Signalvägarna med EQ:s frånkopplade  
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8. Slutsatser 

Enligt lyssningspanelen var det relativt enkelt att höra skillnad på de olika enheterna. Detta märktes 

även på deras resultat då de tillsammans svarade rätt på 31 av 33 frågor gällande utpekande av 

dubbletter.  

8.1 API 

Graferna visar att API emuleringen var väldigt lik hårdvaran gällande frekvensåtergivning. I 

graferna kan man se en amplitudskillnad men i och med att lyssningsspåren var RMS normaliserade 

var inte amplitudskillnaden längre en påverkande faktor vid lyssningstesten (detta gäller vid 

mätningarna av alla enheterna). Trots detta lyckades 10 av 11 lyssnare höra skillnad på 

hårdvaruenheten och mjukvaran. Många tyckte dessutom att skillnaden var relativt stor. Då graferna 

är väldigt lika varandra (frekvensmässigt) men det auditiva var relativt enkelt för 

lyssningspersonerna att urskilja så kan slutsatsen dras att en enhets sound inte endast påverkas av 

dess frekvensåtergivning. Då mjukvarans fasåtergivning var mycket bra emulerad drogs även här 

slutsatsen att de uppfattade skillnaderna berodde på någon annan parameter. 

Graferna som behandlar andra parametrar än fas- och frekvensåtergivning av API visar betydligt 

större skillnader. Första och andra gradens övertonsdistortion, eng. Harmonic Distortion (Everest & 

Pohlmann, 2009 s.87-90) skiljer sig väldigt mycket mellan mjukvara och hårdvara (se 

resultatkapitlet). Det samma gäller transientåtergivningen där hårdvaruenheten visade på mycket 

starkare värden. 

Det är alltså främst övertonsdistortion och transientåtergivning som skiljer API-hårdvaran från 

mjukvaran.  

 

8.2 Tube-Tech 

Tube-Tech var på samma sätt som API väldigt bra emulerad gällande frekvensåtergivning. Det 

fanns en relativt stor skillnad i de djupaste basfrekvenserna (under 30Hz) men i övrigt var 

emuleringen av frekvensåtergivingen mycket nära hårdvaran. Vid fasåtegivningen gick det att följa 

samma mönster. Här är det i basfrekvenserna och i den högsta diskanten som skillnaderna finns 

men även här är de tämligen följsamma. 

Precis som för API är det i övertonsdistortionen som det går att se de större skillnaderna. Även här 

är det enheten som uppfattas som mer definierad, diskantrikare, punchigare, luftigare och klarare 

som har högre värden av övertonsdistortion. Enheten som uppfattades som punchigare var också här 

den enhet som hade starkast utslag på transientåtergivningsmätningarna. 

I Tube-Tech och API:s fall är mönstret som följer att de analoga enheterna uppfattas som luftigare, 
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klarare och hade en tydligare diskant. Båda enheternas frekvensåtergivning emulerades väldigt bra 

av mjukvarorna och bägge hårdvaruenheternas fasåtergivning stämmer överens med mjukvarornas. 

Båda hårdvaruenheterna uppfattades som punchigare än deras mjukvaror. Transientåtergivningen 

spelar självklart in i hur punchigt något uppfattas och i API:s fall ser man en tydlig skillnad. I Tube-

Techs fall är det väldigt liten skillnad mellan transientvärderna vilket ligger till grund för antagandet 

att skillnaden i punch påverkas av något annat än bara transientåtergivning. Denna skillnad kan 

dock bero på att hårdvaruenhetens signalvägens transientåtergivning visade starkare utslag i och 

med att det allmänt var starkare amplitud i denna signalväg. Men i och med de olika mjukvarornas 

amplitudåtergivning så var det inte vid testernas tidpunkt möjligt att fastställa värdena för just denna 

enhet. 

 

8.3 SSL 

I SSL:s fall kunde 11 av 11 i lyssningspanelen peka ut dubbletterna. Graferna som behandlade SSL 

visade på annorlunda resultat än vad API och Tube-Techs grafer gjorde. Lyssningspanelen tyckte i 

detta fall att det var mjukvaran som uppfattades som diskantrikare, klarare, punchigare och 

tydligare. 

I graferna kan vi se mer skillnader mellan mjukvaran och hårdvaran än vid de andra EQ:sen 

mätningar. Frekvensåtergivningen var inte lika jämn mellan enheterna och detta ledde också till att 

fasåtergivningen också skiljde dem åt. I mätningarna gick det också att urskilja att mjukvarans 

värden vid transientåtergivningen var lägre än hårdvarans. Ändå var det mjukvaran som uppfattades 

som punchigare.  

 

8.4 Samband mellan EQ:sen 

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 viktig faktor för hur 

ett ljud uppfattas. Då det nu är fastställt att det är främst är övertonsdistortion som skiljde de olika 
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EQ:sen från sina mjukvarumotsvarigheter går det enkelt att rent grafiskt klara skillnader i sound 

mellan de hårdvarorna och mjukvarorna. 
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9. Resultat 

 

 På vilket/vilka sätt skiljer sig analoga hårdvarueffektenheter (Equalizers) från sina 

digitala motsvarigheter (plugins) gällande frekvensåtergivning, transientåtergivning 

och distortionsnivåer i digitala mätningar? Finns det något mönster? 

I mätningarna gick det att avläsa en viss skillnad på hårdvaran gentemot respektive mjukvara. 

Frekvensåtergivningen var i två av tre fall (API och Tube-Tech) väldigt bra emulerad och det 

samma gäller fasåtergivningen. I det tredje fallet (SSL) var skillnaden i frekvens- och fasåtergivning 

mer påtaglig. De största skillnaderna mellan mjukvarorna och respektive hårdvara fanns dock i 

övertonsdistortionen och transientåtergivningen mellan enheterna. 

 

I två av tre enheters fall var det hårdvaran som hade högst övertonsdistortion (API och Tube-Tech) 

men i det tredje fallet (SSL) var det mjukvaran som visade högst värden. 

Transientåtergivningen var genomgående bättre i hårdvaruenheterna då dessa visade upp högre 

värden. 

Då det är övertonerna som påverkar en EQ:s sound mest så visar statistiken gällande övertonerna 

hur mycket som egentligen skiljer hårdvarorna från mjukvarorna. Med detta sagt är det ett 

genomgående mönster att mjukvaruutvecklarna som påstår sig ha gjort exakta kopior av hårdvaran 

alla har misslyckats med övertonsbalansen och distortionen av denna. I och med detta har de även 

misslyckats med sin uppgift att göra exakta kopior. 

 

 Hur stora uppfattas skillnaderna mellan de analoga hårdvarueffektenheterna och 

deras digitala motsvarigheter i ett lyssningstest? Finns det något mönster? 

I lyssningstesten uppfattade lyssningspersonerna stora skillnader mellan enheterna. De största 

skillnaderna låg främst i hur diskantrika, dynamiska, definierade och öppna ljuden uppfattades. I två 

fall av tre var det de analoga enheterna som uppfattades som rikare på de ovannämnda kriterierna. 

Dock var det i ett fall mjukvaran (SSL) som beskrevs med dessa begrepp. 

Det var endast två frågor av sammanlagt 33 stycken (11 personer fick 3 frågor var) 

diskrimineringstesterna som besvarades fel. Detta visar på att det var relativt enkelt att höra skillnad 

mellan mjukvara och hårdvara vilket i sin tur visar på att det är stor skillnad mellan dessa format. 

 

Mönstret som går att finna här är att det inte alltid är de analoga enheterna som uppfattas som 

luftigare, punchigare etc. SSL-mjukvaran tog i detta fallet denna roll gentemot sin 

hårdvarumotsvarighet.  
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 Vilka samband finns det mellan resultaten från lyssningstesten och de digitala 

mätningarna? 

De samband som finns mellan mätningarna och lyssningstesten var att de enheter (både 

hårdvara och mjukvara) som hade högst värden av övertonsdistortion uppfattades som öppnare, 

diskantrikare, mer dynamiska och definierade. Detta var dock inte konsekvent gällande hårdvara 

eller mjukvara utan det skiljde sig mellan de olika typerna av EQ:s. I både API och Tube-Techs 

fall uppfattades hårdvaran som ovanstående men i SSL:s fall var det mjukvaran som 

lyssningspanelen beskrev med ovanstående begrepp. Genom dessa observationer går det att 

fastställa att mjukvaruutvecklarna har misslyckats med sitt uppdrag med att göra exakta kopior 

av hårdvaruenheterna. Mjukvaruutvecklarna har kommit mycket nära men kan inte hålla det de 

utlovar, nämligen exakta kopior där de fångat även de minsta nyanserna. Detta gäller både rent 

statistiskt och auditivt.  
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10. Diskussion 
       I både API och Tube-Techs fall uppfattades hårdvaran som luftigare, mer dynamiskt, 

diskantrikare och mer definierad. I SSL:s fall var det dock mjukvaran som lyssningspanelen 

beskrev med ovanstående begrepp. Med detta sagt verkar mjukvaru-utvecklarna av respektive 

EQ:s ha varit antingen för försiktiga eller överdrivna när det gäller övertonsdistortionen. Denna 

skillnad mellan mjukvaran och hårdvaran kan bero på att analog hårdvara aldrig är exakt 

likadan mellan olika enheter. Det finns alltså en viss skillnad mellan olika hårdvaruenheter av 

samma EQ. Med detta sagt kan det vara att alla testade mjukvaror är exakta emuleringar av just 

den hårdvaruenhet som de använde sig av vid sina test. Att skillnaden är såpass påtaglig mellan 

enheterna är dock tvivelaktigt. 

Om hårdvaran eller mjukvaran är bättre eller sämre är inte något denna uppsats ämnat att 

besvara, då det är en väldigt subjektiv frågeställning. Fokus har snarare legat på om det finns 

någon skillnad mellan de olika formaten och vad denna skillnad är. 

Det kan mycket väl vara möjligt att det går att få fram exakt samma sound med mjukvarorna 

som hårdvarorna men denna studie har visat att detta inte görs genom att ha exakt samma 

inställningar, i dessa tre EQ:s fall.  

 

I testerna användes vana lyssnare som på ett eller annat sätt är aktiva inom musikindustrin. 

Dessa lyssnare är de mest kritiska och erfarna lyssnarna som vet precis vad de skall lyssna efter 

och är mycket duktiga på att uppfatta små nyanser. Dock är det den gemene lyssnaren som 

utgör normen för musikkonsumenterna och det hade varit väldigt intressant att testa om denna 

grupp märker någon skillnad. Jhon Solarte använde sig i av ovana lyssnare vid sina 

lyssningstest i uppsatsen ”Analog kompression vs. Digital Emulering – Kan oerfarna lyssnare 

höra skillnaden?”. I denna uppsats kunde majoriteten av lyssningspanelen höra skillnad mellan 

den analoga kompressorn och mjukvaran. I detta fall var inte mjukvaran auktoriserad utan var 

baserad på hårdvaruenheten vilket, som jag nämnt i tidigare forskning, innebär att den faktiskt 

inte utger sig för att låta exakt lika dant. I Thobias Theanders uppsats ”Elektronisk musik 

skapad med fysisk hårdvara vs. elektronisk musik skapad med mjukvaruemulatorer – Upplever 

lyssnaren någon skillnad?” uppfattar majoriteten också en skillnad mellan de olika formaten. 

Tillsammans med denna uppsats utgör detta tre uppsatser som alla är exempel på att mjukvara 

och hårdvara inte låter likadant.  

Detta behöver absolut inte vara något negativt. I alla våra uppsatser så uppfattas mjukvara och 

hårdvaran låta relativt likt så om ett önskvärt ljud inte är uppnått med exakt samma 

inställningar så är det självklart en möjlighet att det går med små justeringar att få mjukvaran 

att låta precis som hårdvaran. Om detta inte är något som en mixningstekniker vill lägga energi 
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på kan denne istället se mjukvaran som ett komplement till hårdvaran då denna inte har exakt 

samma ljud men ett närliggande som eventuellt passar bättre i vissa situationer. Något specifikt 

mönster gällande kring det analoga soundet gentemot mjukvara går heller inte att fastslå då det 

mellan olika hårdvaruenheter och dess respektive mjukvara skiftar. I Tube-Tech och API:s fall 

var hårdvaran mer diskantrik medan det var tvärt om i SSL:s fall. Detta återspeglas även i 

Solartes och Theanders där det inte heller går att finna något specifikt mönster.   

 

Att det emuleringarna inte är exakta kopior av sina hårdvarumotsvarigheter betyder verkligen 

inte att de skall undvikas. Emuleringar har oerhört mycket fördelar gentemot hårdvara. 

Emuleringar är väldigt mycket billigare än hårdvaran, underhållningsfria, kan användas i en 

mängd instanser simultant, tar ingen fysisk plats, kan spara och ladda upp presets m.m. Alla 

dessa kvaliteter ihop med att de låter fantastiskt bra, men inte exakt som 

hårdvarumotsvarigheten, gör att dessa mjukvaror är ett utmärkt alternativ för en studio i 

uppbyggnadsfasen. Mjukvaruemuleringar är den absolut kostnadseffektivaste lösningen och är 

trots detta inget att förakta. Många professionella mixare använder sig nästintill uteslutande 

utav mjukvara och skapar med hjälp av dessa verktyg grammisgenererande mixar. Ett exempel 

på detta är Dave Pensado. 

Om en mixare ändå känner att viss mjukvara inte håller måttet gentemot 

hårdvarumotsvarigheten finns det hybridlösningar mixaren kan använda sig utav. Detta har 

blivit det moderna sättet att arbeta där du kan kombinera hårdvara med mjukvara och använda 

de verktyg som du som mixare fördrar att använda. Denna lösningen ger mixaren det bästa av 

de båda världarna. 

 

I skapandet av denna uppsats har jag, trots resultatet som visar på att det är en hörbar skillnad 

mellan hård- och mjukvara, fått väldigt mycket mer respekt för mjukvara. 

Många utomstående underskattar värdet av mjukvarubaserade studios och tror att ”riktig” 

studio måste ha ett stort analogt mixerbord. Denna bild tror jag håller på att förändras i och 

med att användandet av mjukvarubaserade studios har blivit väldigt populärt. Jag tror att 

studios i framtiden kommer vara mjukvarubaserade i så stor mån som möjligt då det onekligen 

finns så mycket fördelar med att jobba i detta format. Vissa analoga inslag så som mikrofoner, 

mikrofonförstärkare (preamps) m.m. måste självklart finnas kvar men jag tror att den digitala 

utvecklingen kommer att ta över mer och mer av marknaden. Ett sätt att parera detta har redan 

nu börjat visa sig genom produkter på marknaden som är hårdvaruenheter som helt styrs av 

mjukvara och som kan spara presets. På detta sätt har utvecklare försökt göra det lättare att 

använda hårdvara men problemet med att hårdvaran endast kan användas på ett spår i taget har 
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inte övervunnits och prislappen på produkter av detta slag är inte liten. 

 

Hade jag gjort om min uppsats hade jag ändrat på en detalj i mitt tillvägagångssätt. Jag hade 

försökt få tag på flera olika enheter av samma slag som jag hade genomfört de tekniska 

mätningarna på. Efter detta hade jag summerat resultaten för att få fram ett medelvärde av hur 

de återgav egenskaperna jag mätte. På detta sätt hade jag kunnat få en klarare bild över vilken 

differens som kan finnas mellan de analoga enheterna och använt denna information vid 

värderingen av resultaten från de tekniska mätningarna av mjukvaran. Efter detta hade jag 

jämfört med mjukvaran för att se vilken hårdvaruenhet som var mest representativ i förhållande 

till mjukvaran som jag skulle använda vid processeringen av ljudspåren till lyssningstesten. På 

detta sätt hade jag kunnat eliminera en felkälla som nu tyvärr fortfarande finns i min uppsats. 

Detta hade självklart varit tidskrävande men med lite disciplin tror jag att det hade kunnat 

hinnas med inom tidsramarna för uppsatsarbetet. 
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11. Förslag på vidare forskning 
 

Förslag 1 

Det hade varit väldigt intressant att i framtiden se forskning som jämför resultat mellan hela 

mixar som är mixade analogt och digitalt. Ett exempel på detta hade kunnat vara en jämförelse 

mellan en mix (som till skillnad från min studie är mixad för att låta bra) som är helt mixad och 

summerad i exempelvis ett SSL G-series-bord med en mix gjord med Waves SSL G-channel 

med exakt samma inställningar som är gjorda i konsolen. Den digitala mixen kunde i sin tur bli 

summerad i mjukvaran Waves NLS, som skall emulera summeringen i ett SSL G-series bord, 

för att summeringen skall bli så autentisk som möjligt. Det hade varit intressant att jämföra 

kvalitetsskillnaderna i sound, bredd, djup etc. 

Denna skillnad hade kunnat testas dels genom ett lyssningstest i triangelformat (som 

lyssningstestet i denna uppsats) där lyssnarna först skulle peka ut dubbletterna och sedan 

beskriva den uppfattade skillnaden mellan dessa mixar. Som ett tillägg hade det varit intressant 

om lyssnarna kunde berätta vilken mix de föredrog och även argumentera för varför de valt den 

som de valde. Detta kunde sedan sammanställas så att ett eventuellt mönster skulle vara enkelt 

att avläsa. En ytterligare dimension i studierna hade kunnat vara att jämföra arbetsflödet och 

kostnaderna att driva utrustningen och se vad som i slutändan verkar vara mest ekonomiskt i 

förhållandet till resultatet (driftkostnader m.m.). 

 

Förslag 2 

En annan forskning som också hade varit intressant hade varit en annan variant av testerna som 

genomförts i denna uppsats. Det hade varit intressant att göra mätningar och lyssningstester där 

forskaren istället för att fokusera på att ha exakt samma inställningar i mjukvaran och 

hårdvaran fokuserade mer på att med hjälp av auktoriserad mjukvara efterlikna ljudet av 

hårdvaran (som eventuellt kan göras via annorlunda inställningar än de som används av 

hårdvaran). På detta sätt skulle forskaren kunna få fram resultat som kunde svara på frågan om 

mjukvaran helt kunde ersätta hårdvaran.  
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13. Bilagor 

Lyssningstest EQ:s 
Analog Hårdvara vs. Digitala Plugins 

Av: Jakob Rinman, Ljud- och Musikproduktionsprogrammet, Högskolan Dalarna, HT 14 

 

Hej och välkommen till detta lyssningstest som behandlar skillnader mellan analoga hårdvaru-EQ:s 

och deras motsvarigheter i mjukvaruformat (Plugins). Lyssningstestet består utav tre delar, en för 

varje EQ-modell. Dessa delar är utmärkta i sessionen med ”Location 1”, ”Location 2” 

och ”Location 3”. Dessa delar har i enkäten två frågor var som du skall besvara. 

För att förtydliga: Frågorna du skall besvara angående ”Location 1” är frågorna 1a och 1b. 

 

Syftet med detta lyssningstest är att kartlägga skillnader mellan de två ovannämnda formaten. 

 

Ljudfilerna du skall bedöma är framställda genom att en råfil (ex. Inspelad gitarr) är skickad genom 

en analog EQ med av forskaren valda inställningar. Den råa signalen skickades sedan genom 

motsvarande plugin med, till så stor precision som möjligt, identiska inställningar. Det skall tillägas 

att processeringarna inte är gjorda för att låta bra, utan snarare överdrivna för att framhäva 

eventuella skillnader mellan formaten (hårdvara och mjukvara). 

 

Filerna normaliserades sedan efter RMS skalan så att deras amplitudnivåer inte skiljer sig åt. Detta 

för att ljudstyrkan på filerna inte ska påverka hur du uppfattar dem. 

 

Lyssningstestet är ett så kallat diskriminerings test av typen triangeltest där du kommer att få lyssna 

på tre olika ljudfiler (A, B och C). Två av dessa filer är identiska och du kommer att behöva märka 

ut vilka dessa är vid varje ny del i enkäten. Ljudfilerna är även slumpmässigt utlagda mellan A, B 

och C. 

 

Du kommer under testets gång att själv få hantera uppspelningen och därmed välja till vilken av de 

tre ljudfilerna du lyssnar på och när. Hur länge och antalet gånger du lyssnar på varje ljudfil är upp 

till dig. 

 

 Lycka till! // Jakob  
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Lyssningstest EQ:s 
Analog Hårdvara vs. Digitala Plugins 

Av: Jakob Rinman, Ljud- och Musikproduktionsprogrammet, Högskolan Dalarna, HT 14 

1a. 

Två av de tre ljudfiler du lyssnar på är identiska. Vilka? 

Sätt kryss i rutan vars alternativ motsvarar det du uppfattar. 

 

A & B   [   ] 

B & C   [   ] 

C & A   [   ] 

 

1b. 

Beskriv så tydligt du kan skillnaderna mellan de två ljudfilerna som du uppfattar är olika varandra. 

Berätta gärna i vilka frekvensspektrum och till vilken grad  du uppfattar skillnaderna och vilka de är 

(liten skillnad, stor skillnad etc.). Beskriv även vad du hör med mer generella uttryck 

såsom ”Öppenhet”, ”Närhet”, ”Tydlighet”, ”Tunt”, ”Tjockt”, ”Vasst”, ”Muddigt”, ”Nasalt” etc.  

Vill du använda dig av egna uttryck, se då till att förklara dem tydligt. 

 

Svar:......................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................ 
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2a. 

Två av de tre ljudfiler du lyssnar på är identiska. Vilka? 

 Sätt kryss i rutan vars alternativ motsvarar det du uppfattar. 

 

A & B   [  ] 

B & C   [  ] 

C & A   [  ] 

 

2b. 

Beskriv så tydligt du kan skillnaderna mellan de två ljudfilerna som du uppfattar är olika varandra. 

Berätta gärna i vilka frekvensspektran och till vilken grad  du uppfattar skillnaderna och vilka de är 

(liten skillnad, stor skillnad etc.). Beskriv även vad du hör med mer generella uttryck 

såsom ”Öppenhet”, ”Närhet”, ”Tydlighet”, ”Tunt”, ”Tjockt”, ”Vasst”, ”Muddigt”, ”Nasalt” etc.  

Vill du använda dig av egna uttryck, se då till att förklara dem tydligt. 

 

Svar:......................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................ 
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3a. 

Två av de tre ljudfiler du lyssnar på är identiska. Vilka? 

 Sätt kryss i rutan vars alternativ motsvarar det du uppfattar. 

 

A & B   [  ] 

B & C   [  ] 

C & A   [  ] 

 

3b. 

Beskriv så tydligt du kan skillnaderna mellan de två ljudfilerna som du uppfattar är olika varandra. 

Berätta gärna i vilka frekvensspektran och till vilken grad  du uppfattar skillnaderna och vilka de är 

(liten skillnad, stor skillnad etc.). Beskriv även vad du hör med mer generella uttryck 

såsom ”Öppenhet”, ”Närhet”, ”Tydlighet”, ”Tunt”, ”Tjockt”, ”Vasst”, ”Muddigt”, ”Nasalt” etc.  

Vill du använda dig av egna uttryck, se då till att förklara dem tydligt. 

 

Svar:.....................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................ 
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4. 

Skriv gärna ned dina kontaktuppgifter och namn nedan så att jag kan kontakta dig vid behov av 

kompletterande information. Din identitet är i testet sekretessbelagd och kommer inte att publiceras 

i samband med uppsatsen. 

 

Har du frågor till mig (Jakob Rinman) angående testet är du välkommen att prata med mig vid 

inlämningen av enkäten eller skriva ned dem här nedan. 

 

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................ 

 


