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FÖRORD 
”Bättre sent än aldrig” brukar man ju säga och det får man nog anse vara 
applicerbart även på detta arbete. Det är nu cirka 10 år sedan vi gick ut 
musikhögskolan och borde ha tagit vår examen. Det faktum att så nu äntligen sker 
känns helt fantastiskt och nästan ofattbart. Att hitta ett ämne som kändes 
intressant och inspirerande att skriva om var inte helt lätt, och kanske var det så att 
vi båda behövde samla på oss lite livs- och musikerfarenhet under åren som 
förflöt för att hitta just det där speciella och inspirerande ämnet. År 2005 
bestämde vi oss för att slå våra någorlunda kloka huvuden ihop och skriva 
tillsammans. Vi insåg då snabbt att vi förutom musikerskapet hade en gemensam 
nämnare i intresset för studioinspelning. Därifrån började arbetet så sakteliga ta 
form för att slutligen, nästan fyra år senare, fullbordas på dessa sidor. Hoppas att 
du som läsare finner det spännande och intressant att läsa och i bästa fall väcker 
det kanske även din egen upptäckar- och undersökningslust. Vi vill också ta 
tillfället i akt och tacka några personer utan vars hjälp vi aldrig hade nått fram till 
målet. Ronny Lindeborg: Tack för en enormt inspirerande, engagerande och 
lärorik Pedagogik 3 kurs. Din kurs blev startskottet och utan den rejäla sparken i 
baken hade vi aldrig kommit igång på allvar. Per-Henrik Holgersson: Tack för 
dina handfasta råd och synpunkter och för att du alltid hade bra svar på alla våra 
frågor. Tack för att du tagit dig tid varje gång vi behövde din hjälp, utan dig hade 
vi aldrig kunnat slutföra denna uppsats. 
Tack också alla andra uppsatsskrivande eftersläntrare som, liksom vi, kämpat med 
sina uppsatser så här i elfte timmen. Det har varit skönt att få bolla lite idéer med 
er ibland och uppmuntrande att veta att vi inte varit ensamma. Sist men inte minst 
vill vi tacka varandra för att vi tagit det här i mål och för att vi inte gett upp, även 
fast det stundtals varit mycket motigt. Det har varit en förmån att få skriva denna 
uppsats med en så god vän. 
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1. BAKGRUND 
När vi började på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) 1992 fanns det två 
inspelningsstudios på skolan, “lilla studion” och “stora studion” där den senare 
var den mer avancerade av de två. Den stora studion tillhandahöll ett stort 
mixerbord, mångkanalbandspelare, olika så kallade outboards och inspelningsrum 
till att användas av eleverna på skolan. Under skoltiden fördjupades vårt intresse 
för studioinspelning i och med att vi spenderade en del tid i dessa två studios. Då, 
i början av 1990-talet, spelades det uteslutande in på mångkanalsbandspelare och 
datorn hade ännu så länge bara rollen att hantera midi information, det vill säga 
styra syntar och trummaskiner synkroniserat med bandspelaren. Men under 
kommande år, i takt med att datorerna blev mer avancerade, började bandspelarna 
bytas ut mot datorernas hårddiskar, vilket gav helt nya möjligheter att kunna 
redigera det inspelade materialet. Numera stöter vi i princip aldrig på 
mångkanalsbandspelare vid inspelningar, de verkar mer eller mindre ha spelat ut 
sin roll till förmån för datorn som är hjärtat i de flesta studios idag. 

Vi slutade på KMH 1998 och började undan för undan bygga upp varsin egen 
mindre projektstudio som då kom att baseras runt datorn. En stor fördel med 
datorn utöver de möjligheter som följer datoranvändandet är att det är 
förhållandevis billigt att bygga upp en fungerande studio, vilket ju är attraktivt för 
en privatperson med begränsad ekonomi. Eftersom vi båda i första hand arbetar 
som frilansande musiker och har studion som sidoverksamhet så är prisaspekten 
för oss, liksom för många andra hem- och projektstudioanvändare, av stor vikt. Är 
det motiverat att spendera dyra pengar på exempelvis en analog kompressor när 
man kan köpa en emulerad variant till datorn för en bråkdel av priset? Att köpa in 
mixerbord, bandspelare och outboards, som equalizer, kompressor och reverb, 
kostar inte bara väldigt mycket pengar de tar dessutom stor fysisk plats. Med en 
dator har man i stället alla dessa ting emulerade i olika program och plug-ins, 
studion får plats på skrivbordet i lägenheten, till ett jämförelsevis överkomligt 
pris.  

Så allting gott då? Inte riktigt... Under åren som gick när vi båda köpte dator, 
program, mikrofoner, ljudkort etcetera mötte vi hela tiden branschfolk som påstod 
att ingen dator i världen kunde ersätta exempelvis ett riktigt bra mixerbord, en dyr 
analog equalizer eller kompressor. Den rådande uppfattningen bland dessa var att 
trots att datorerna i teorin kan emulera alla dessa saker upplevs ljudet i praktiken 
som varmare, eller bättre, om man använder sig av analog utrustning. Hur 
kommer det sig att så många har den uppfattningen? Möjligen står svaret att finna 
i den digitala ljudteknikens barndom när tekniken ännu var relativt outvecklad och 
ny. Gordon Reid skriver om detta i en mycket intressent artikel i tidningen ”Sound 
On Sound” kallad ”The digital myth” (Reid 2007). Där berättar han om hela den 
digitala ljudinspelningens historia, från de första grundläggande beräkningarna av 
Alec Reeves 1937(!) till där vi är idag. I början av 1980-talet när den digitala 
inspelningstekniken på allvar började komma i bruk, fanns inte de tekniska 
möjligheterna att göra så förfinade, högupplösta digitala inspelningar som är 
möjliga idag. Nu när den digitala ljudtekniken har funnits i drygt tjugo år har dock 
den tekniska utvecklingen på området gjort att dagens digitala inspelningar låter 
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minst lika bra, om inte bättre än de bästa analoga inspelningarna enligt Reid (Reid 
2007). Men trots allt erfar vi att majoriteten av de människor vi möter i branschen 
fortfarande har åsikten att analogt låter bättre än digitalt. Därmed är vi tillbaka på 
ruta ett, dyr studioutrustning är lika med bättre ljud och bra ljud är ju det vi strävar 
efter vid inspelningar. Dock, i takt med att datorerna blir allt kraftfullare har 
programtillverkarna fått bättre verktyg att utveckla program och plug-ins som med 
allt större trovärdighet emulerar analog utrustning. 

Ett av de företag som tagit sig an denna utmaning är Universal Audio (UA). De 
har tillverkat ett särskilt instickskort till datorer, med egen processor som enbart är 
till för att driva deras plug-ins. Deras så kallade UAD-1 kort kostar i Sverige i dag 
ca 11 400kr1 och innerhåller 20 olika plug-ins. En av dessa emulerar en 
kompressor som heter UREI 1176LN. UA har även gjort en analog nyutgåva av 
denna som betingar ett pris av  
20 800kr. Med tanke på skillnaden i pris undrar vi varför man överhuvudtaget ska 
överväga att köpa den analoga versionen? Den går ju att köpa som data-plugin 
tillsammans med emuleringar av 19 andra effektenheter för nästan halva priset! 
Låter den analoga enheten verkligen så mycket bättre som prisskillnaden 
anmodar? Kan jag idag, trots allt, få min musik att låta lika bra med min 
förhållandevis enkla utrustning som om den var inspelad och mixad i en stor 
kommersiell studio? Detta är frågor som intresserar oss mycket. Vår erfarenhet är 
dock att många saker påverkar hur bra ljudet blir vid en inspelning, inte bara vilka 
plug-ins respektive outboards som används. Val av mikrofoner och preamps 
inverkar, akustiken i inspelningsrummet, vilket mixerbord som används (om 
sådant används...) och även valet av dataprogram har betydelse för slutresultatet. I 
musik som huvudsakligen skapas i dator, som t.ex. techno och house, kan det vara 
viktigare med de möjligheter datorn ger för att manipulera musiken och skapa 
effekter, än en studio med ett bra inspelningsrum och analog utrustning. Det 
senare kan däremot vara att föredra vid inspelning av till exempel ett rockband då 
ett bra inspelningsrum också ger utrymme för skrymmande instrument som 
trummor och piano. Möjligheten att kunna spela in flera musiker samtidigt är 
dessutom avgörande i många inspelningssituationer. Vilken musik man sysslar 
med har alltså betydelse för vilken typ av studio man vill jobba i. Men oavsett om 
jag spelar in ett rockband i en traditionell komersiell studio eller sitter hemma och 
komponerar technomusik på min dator kvarstår frågan; skulle ett riktigt bra 
mixerbord, dyra kompressorer och equalizers göra att min musik lät ännu bättre? 
Eller räcker det med datorns emulerade varianter?  

Det bör här tilläggas att åsikten om vad som låter bra eller dåligt är högst 
subjektiv. Det som en person tycker är ett skönt varmt sound kanske en annan 
upplever som luddigt och intetsägande, för att inte spela någon som helst roll för 
den tredje. Men vi finner ändå frågan så pass intressant att vi, på ett så 

                                                

1 Fitzpatrick är generalagent för Universal Audio och våra redovisade priser är enligt Fitzpatricks 
prislista. 
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vetenskapligt sätt som möjligt, vill försöka ta reda på om det är någon hörbar 
skillnad mellan de analoga originalen och digitala emuleringarna. 

1.1. INLEDNING 
För att försöka undvika problematiken med subjektiviteten i bedömningen av vad 
som anses låta bra, har vi beslutat oss för att istället ta reda på om de digitala 
emuleringarna låter likadant som de analoga originalen. På detta sätt hoppas vi få 
bättre förutsättningar att nå ett vetenskapligt resultat. 

1.2. LITTERATUR 
När vi letat litteratur har vi inte hittat några böcker eller vetenskapliga 
undersökningar som direkt berör vårt ämne, utan i första hand artiklar i tidningar 
och på nätet. Vi har inte heller funnit några vetenskapliga artiklar som jämför 
analoga och digitala effektenheter. Vi fann däremot en artikel på UA:s hemsida 
som behandlar vad som ger kompressorerna 1176LN och Teletronix LA-2A dess 
unika karaktär (Berners & Abel 2004). Dessa båda kompressorer finns som 
digitala emuleringar i plug-in format och artikeln tar upp och jämför de rent 
matematiska parametrarna i grafiska  
modeller. Där framgår att de jämförande värden som presenteras är snarlika men 
inte exakta. Detta är dock ingen vetenskaplig artikel utan snarare en beskrivning 
av UA:s arbete med att emulera två klassiska kompressorer. Inget sägs om 
huruvida plug-insen låter likadant som originalen eller inte. Värt att ta i beaktande 
är ju också att UA är marknadsförare av sin egen produkt vilket försvagar deras 
trovärdighet ur ett vetenskapligt perspektiv. I övriga tester vi hittat är det sällan 
fler åsikter och omdömen som presenteras än artikelförfattarens varför den 
vetenskapliga validiteten får anses vara låg. Artiklarna riktar sig till branschfolk 
och entusiaster och är endast avsedda att ge ett omdöme om en produkt. Vi har 
dock hittat ett antal artiklar som, direkt eller indirekt, berör vårt intresseområde 
och dessa har gett oss en fördjupad kunskap i ämnet. Artiklarna har vi hittat i 
fackpress och på hemsidor såsom ”Sound on Sound” (Robjohns 2001, Inglis 
2004), ”Mix Magazine” (Rudolph 2000) och ”Eq Magazine” (Jorgl 2005). 

För att göra undersökningen mer hanterbar har vi valt att koncentrera oss på 
endast en effektenhet, den tidigare nämnda kompressorn UREI 1176LN. Vi valde 
1176:an för att den är en av de klassiska kompressorerna som använts flitigt under 
de senaste 40 åren. I alla de kommersiella studios som vi har besökt eller jobbat i 
så har det alltid funnits åtminstone en 1176:a, oftast ett par. Likaså är den ett 
stående inslag på utrustningslistan när man läser om kommersiella studios i 
branschtidningar som t.ex. “Musikermagasinet”, ”Studio”, “Futuremusic” eller 
“Sound on sound”.  
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Vi anser att den tillhör den studioutrustning som varit med och definierat soundet 
på populärmusik som vi känner den idag. Framförallt är 1176:an populär att 
använda på sång men även på instrument som trummor och bas (Robjohns 2001). 
 

1.3. HISTORISK BAKGRUND 
Under 1966 utvecklade Bill Putnam (1920-1989) den första versionen av 
kompressor/limitern 1176, vilken byggde på transistorteknik (Rudolph 2000). 
Tidigare var kompressorer och de flesta andra audioprodukter (radioapparater, 
förstärkare med mera) uppbyggda kring rörteknik, men Putnam använde istället 
den nyss uppfunna “Field Effect Transistor” (FET) för att kontrollera 
kompressionsgraden, ratio. FET var främsta orsaken till 1176:ans unika 
ljudkaraktär. Ljudet som passerade genom enheten fick ett klart och distinkt 
sound, till skillnad från rörbaserad utrustning som tenderar att göra ljudet 
mjukare. 1176:an började produceras i juni 1967 och kom att revideras många 
gånger under årens lopp, betecknad A-H. 1970 kom den första stora revideringen, 
revision C, som var den första “blackface”-modellen (tidigare var fronten 
silverfärgad, nu blev den svart). Med den hade man bland annat lyckats att minska 
bruset, varvid suffixet LN lades till (Low Noice). Under 1973 kom blackface 
revision D och E ut, vilka brukar anses vara de mest autentiska, de som låter bäst. 
1176:an blev reviderad minst 13 gånger innan produktionen lades ner för gott 
(Shanks 2003, White 2005).  

Efter Bill Putnams död 1989 hittade sönerna Jim och Bill Jr. faderns anteckningar 
med beskrivningar av alla de tekniska problem han löst under sin långa karriär 
som ljudtekniker och designer av audioteknik. Detta sporrade sönerna till att 
återskapa en del av de gamla analoga produkterna deras far hade utvecklat och 
1999 startade de Universal Audio tillsammans med mjukvaruföretaget Kind of 
loud technologies. Förutom att nyproducera en del gamla beprövade effektenheter 
så ville de också använda sin kunskap till att konstruera digitala emuleringar av 
klassiska analoga kompressorer, equalizers och effektboxar (White 2005). 

År 2000 släppte UA en nyproducerad analog 1176LN, med “blackface” revision 
D och E som förebild (Robjohns 2001). Dessa revisoner ligger också till grund för 
UA:s plugin version som släpptes 2001 som en del i pluginpaketet UAD-1 
(Rudolph 2000). Förutom UA så har även andra företag gjort analoga replikor på 
1176LN (bl.a. Purple audios MC77) och pluginversioner (t.ex. Bomb Factory och 
TC Electronics). Vi har valt att göra vår undersökning på UA:s versioner av 
1176:an eftersom vi tyckte att det var intressant att det är ett och samma företag 
som gjort både en analog och en digital version. Dessutom så har de utgått från 
samma originalmodell, nämligen UREI 1176LN revision D och E.  

För oss, och många andra, som jobbar i små studios med stram budget så gäller 
det att tänka sig för noga innan man investerar i ny studioutrustning. Man måste 
noga väga faktorer som ljud och användarvänlighet mot pris. Analoga 
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effektenheter och emulerade plug-ins har sina respektive fördelar, nackdelar och 
unika möjligheter i handhavandet, men den absolut största skillnaden är priset. De 
analoga enheterna betingar som regel ett betydligt högre pris. 

 

1.4. SYFTE 
Vårt syfte är att ta reda på huruvida de digitala emuleringarna uppfattas 
annorlunda än de analoga förebilderna. Till denna undersökning har vi valt att 
koncentrera oss på Universal Audio:s kompressor 1176LN och dess digitala 
variant. 

2. METOD 
Vi beslöt oss tidigt för att göra en kvalitativ undersökning snarare än kvantitativ, 
eftersom det handlar om att mäta något så subjektivt som en lyssningsupplevelse. 
En stor kvantitativ undersökning skulle kräva större resurser än vi hade tillgång 
till för att få variabler att koda i en analys. Vi ville ge utrymme för varje svarande 
att komma med egna kommentarer om upplevelsen och för att materialet skulle bli 
hanterbart i en analys ville vi undersöka en begränsad grupp. Det materialet skulle 
bli för litet för en kvantitativ analys. Att använda sig av en liten grupp skulle 
också minska risken för ”önskeresultat” och vi var intresserade av att kunna hitta 
eventuella underliggande orsaker till svaren vilket görs möjligt med en snäv 
kvalitativ undersökning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 
247-248). Vi bestämde oss för att en gruppenkätundersökning på en testpanel med 
ett A/B lyssningstest skulle bli vår metod. 

För att kunna undersöka om det fanns en hörbar skillnad mellan den emulerade 
och den analoga 1176:an bestämde vi oss för att göra tre olika inspelningar. Den 
första kom att vara en ensam akustisk gitarr, den andra en mångkanalsinspelning 
av en akustisk poplåt och den tredje en mångkanalsinspelning av en rocklåt. Vi 
ville på detta sätt skaffa oss ett stilistiskt brett material av musik som skulle kräva 
tre olika behandlingssätt avseende kompression. Till att börja med så skiljer sig 
instrumenteringen åt mellan de tre låtarna, rocklåten har till exempel trumset och 
elgitarrer medan den akustiska poplåten har slagverk och akustisk gitarr. Dessa 
instrument kräver olika sorters komprimering för att låta bra, och vi ville 
verkligen få med så många olika typer av kompressorinställningar som möjligt för 
att på så sätt undersöka alla typer av sound som 1176:an är kapabel till. Vad vi 
mer ansåg viktigt var att representera ett par olika musikstilar eftersom dessa kan 
kräva helt olika typer av kompressorsound. Vi vet av egna erfarenheter att man i 
en rocklåt till exempel kan pressa kompressorn hårt så att man får ett pumpande 
sound, vilket kan addera energi och hårdhet till den typen av musik. Motsvarande 
behandling av en ensam akustisk gitarr skulle troligtvis låta ganska illa, där kunde 
istället en transparent och mjuk kompression vara på sin plats. Vi hoppades med 
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dessa tre musikexempel kunna täcka in så många olika kompressionssätt och 
sound som möjligt. 

Lyssningsexemplet med den akustiska poplåten spelades in enkom för detta 
arbete. Vi valde att göra en förkortad version av Norah Jones ”Those sweet 
words”. Rocklåten hade Jonas spelat in tidigare i ett projekt med 
singer/songwritern Josefin Glenmark så den behövde bara kortas av lite för att 
passa vårt ändamål. Den akustiska gitarren är ett utro ifrån en demo vi 
producerade tillsammans till en artist som heter Lorén. Den låten var baserad 
mycket kring stålsträngad gitarr och vi använde där 1176:an som plug-in, särskilt 
på gitarrerna, och var nyfikna på hur resultatet skulle bli med den analoga 
1176:an.  

Respektive inspelning skulle mixas i två versioner, A och B, den första versionen 
(A) med den analoga 1176:an som kompressor på varje kanal. Efter att vi noterat 
alla inställda värden (ratio, in och output gain) samt mängden kompression på 
varje kanal vid en given tidpunkt i låten, var tanken att föra över dessa värden 
kanal för kanal till versionen med den emulerade 1176:an (B). De andra 
elementen i mixarna t.ex. equalizer och volym skulle vara identiska. När alla tre 
inspelningar var mixade i två versioner var det dags att genomföra själva 
enkätundersökningen. 

Vi diskuterade vad vi skulle ställa för frågor i enkäten och kom fram till att den 
viktigaste frågan är huruvida lyssnaren uppfattar någon skillnad på de olika 
versionerna eller ej. Om svaret är nej finns det inga följdfrågor av intresse, 
däremot är det ju intressant om svaret är ja att fråga vad skillnaden är. Upplevde 
de att den ena versionen lät bättre eller lät de bara olika? Vi diskuterade också 
vilka som skulle delta i undersökningen, skulle det vara en blandad grupp, en ren 
expertgrupp, eller en grupp av enbart “vanliga” lyssnare? Eftersom testet i första 
hand handlar om hurvida det är någon skillnad mellan versionerna eller inte, och 
den kanske visar sig vara väldigt liten, ansåg vi att det bästa resultatet skulle nås 
genom att låta vana musiklyssnare göra testet. Skulle inte de höra skillnad tror vi 
inte att ovana lyssnare skulle göra det heller, är skillnaden däremot liten är det 
större chans att de vana hör den. Vi hittar stöd för detta resonemang i Harald 
Jørgensen bok  ”Musikkopplevelsens psykologi”. Han skriver att ju bredare 
musikalisk erfarenhetsbakgrund man har, desto lättare har man att ta till sig musik 
man inte tidigare hört (Jørgensen 1989, s. 26-28, 76). Eftersom vi vill ta reda på 
om en teknisk detalj i inspelningsförfarandet är hörbar föll valet på en 
musikproduktionsklass vid Kulturamas vuxenutbildning i Stockholm tillsammans 
med deras lärare. De borde, ansåg vi, vara införstådda i hur olika element i en mix 
förändrar ljudbilden utan att för den skull ha expertkunskap i ämnet. Dessa elever 
tyckte vi kändes som en bra grund för en testpanel. På grund av deras intresse för, 
och utbildning i, ljud och inspelningsteknik fanns det också utrymme för att ta 
reda på huruvida just detta skulle påverka deras svar. Eftersom vi anser att det 
finns en attityd i musikinspelningbranchen att analogt låter bättre än digitalt, 
borde även dessa elever kunna vara påverkade av den. Jörgensen berör detta när 
han skriver att värderingar av sådant slag bygger på kriterier utvecklade ur en 
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kultur, inte nödvändigtvis de inbyggda egenskaperna i sak. Han berättar om 
undersökningar där man sökt fastställa vilka de största kompositörerna genom 
tiderna är. Bara för att det är ungefär samma personer som alltid radas upp betyder 
inte det att de gör den bästa musiken, utan det kan lika gärna vara resultatet av en 
kulturell tradition (Jørgensen 1989, s. 72). Vi får anledning att återkomma till 
detta resonemang längre fram. 

2.1. MIXEN 
Innan vi kunde börja mixa/komprimera våra inspelningar var det en viktig detalj 
som behövde ordnas, vi behövde få tillgång till en analog 1176:a. Vi ville helst 
hyra en nyproducerad 1176:a eftersom den versionen är baserad på de klassiska 
revisionerna D och E, precis som plug-inen (Rudolph 2000; Petersen 1999). 
Gamla 1176:or kan låta annorlunda från exemplar till exemplar beroende på vilket 
skick de är i (Martin 2000), dessutom skulle vi upptäcka att de är svåra att få tag 
på i rätt revision. Det är möjligt att även de nyproducerade exemplaren kan variera 
något från exemplar till exemplar, men vi antog att risken var mindre än med 
trettio år gamla enheter. Efter ett antal telefonsamtal till olika 
audiouthyrningsfirmor och musikaffärer så insåg vi att det var svårare än vi trott 
att hitta en 1176:a som gick att hyra. Slutligen hittade vi dock en firma i Brottby 
som hade en gammal 1176:a, oklart vilken revision, så vi chansade på att det 
skulle vara rätt och åkte och hämtade den. Till vår stora besvikelse upptäckte vi 
snart att just detta exemplar dels var trasigt och dels var ”fel” revision, vi var 
tillbaka där vi började. Turen vände dock snart och via en kontakt på musikaffären 
”Deluxe musik” fick vi hyra en nyproducerad 1176:a över en dag och kunde 
äntligen skrida till verket. 

Eftersom själva inspelningarna av våra lyssningsexempel redan var klara sedan 
tidigare började vi med att komprimera spåren, ett i taget, men den analoga 
1176:an. Vi skickade ljudspåret från datorn in i kompressorn via ljudkortets 
utgång och sedan tillbaka igen via ingången. Efter att vi fått ett sound vi var nöjda 
med antecknade vi samtliga inställningar inklusive VU-mätarinställningar för gain 
reduction och utgångsvolym. För VU-mätarinställningarna så valde vi ut ett par 
takter i låten som referenspunkt, alltför att uppnå högsta möjliga precision i 
kommande jämförelse. Sedan spelade vi in spåret i datorn och gick vidare med 
nästa på samma sätt. För att spela ut hela registret på kompressorn såg vi medvetet 
till att ha olika inställningar på olika spår, inklusive det s.k. ”all buttons mode” 
som är ett extremläge unikt för 1176:an.  

När vi var klara med alla tre låtar började vi om från början, men denna gång med 
den digitala pluginen. Vi bestämde oss för att även de digitala spåren skulle få 
passera ljudkortets ut och ingång, med samma kablar som tidigare, i den händelse 
att AD/DA-omvandlingen skulle påverka ljudet. Vi började arbetet med varje 
kanal genom att ställa in exakt de värden som vi antecknade från den analoga 
kompressorn. Vi upptäckte då att det inte alls lät likadant men också att VU-
mätaren inte matchade våra värden. Efter lite diskussioner oss emellan beslöt vi 
att det viktigaste rimligtvis borde vara att kompressionsgraden blev densamma. 
Då det är ingångsvolym och ratio som bestämmer graden av kompression på 
1176:an beslöt vi att öka ingångsvolymen tills vi fick samma kompressionsvärde, 
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ration lämnade vi som den var.  Vi upptäckte då att ljudet också blev mycket mer 
likt. När vi gjort alla inställningar klara spelade vi in spår för spår med plug-inen. 
Vi märkte under arbetets gång att de mer extrema lägena, t.ex. ”all buttons mode”, 
lät minst likt den analoga förlagan. Det var också vad vi förväntat oss då Joe 
Bryan, en av personerna som varit med och utvecklat plug-in versionen, säger att 
just de extrema lägena i 1176:an var svårast att emulera (White 2005). Men även 
om vi nu tyckte att vi upplevde en skillnad spår för spår, var det ju inte säkert att 
denna skulle höras i den färdiga mixen. 

När kompressionen av alla spår, analog respektive digital, var färdig på alla tre 
lyssningsexempel var det dags att sätta en mix. I mixen ställde vi volymer, 
panorering och lade till reverb. Det lilla mått av eq som behövdes var redan gjord 
innan kompressionen. Av egna erfarenheter visste vi att man i en 
lyssningssituation tenderar att uppfatta ett starkare ljud som bättre, varför vi var 
mycket noggranna med att kontrollera att volymerna på alla individuella spår blev 
exakt samma mellan de två versionerna. Vi gjorde först de tre ”analoga mixarna” 
och kopierade sedan alla inställningar till de ”digitala” och kontrollerade nivåerna. 

3. UNDERSÖKNINGEN 
När vi nu hade mixarna klara var det dags att genomföra själva lyssningstestet 
med tillhörande enkät. Detta test bjöd på en frågeställning som vi var tvungna att 
reda ut: Är det viktigt vilken sorts lyssning som finns vid enkättillfället? Högtalare 
eller hörlurar? Lyxig stereo eller datahögtalare? Eftersom vi ville göra ett 
jämförande test kom vi fram till att det egentligen inte spelar så stor roll, bara man 
har samma lyssning under hela testet. Då vi fått förmånen att göra undersökningen 
på Kulturamas musikproduktionsklasser så kom den att äga rum i Kulturamas 
studio som är utrustad med bra studiohögtalare. 

För att öka validiteten i undersökningen lade vi upp enkäten i tre moment. I det 
första momentet skulle eleverna få lyssna på lyssningsexempel ett, utan att veta 
mer än att de skulle få höra samma låt igen direkt efter och att det som skulle 
skilja versionerna åt var en ”detalj i mixningsförfarandet”. Det vi ville ta reda på 
var om den detaljen var hörbar. Vi gav så lite information som möjligt för att 
minimera risken att påverka deras lyssnande (Jørgensen 1989, s. 85-86). Efter att 
ha lyssnat på båda versionerna fick de svara på om de hörde någon skillnad. 
Sedan spelade vi upp samma versioner igen, i samma ordning, för att se om de 
tyckte sig höra något annat denna gång. Är skillnaden subtil och de inte uppfattar 
den vid första genomlyssningen kanske de gör det i den andra? Vi tror att det är 
lättare att lyssna efter detaljer när man är mer bekant med materialet, vilket både 
Sloboda och Jörgensen snuddar vid. Sloboda skriver att graden av bekantskap 
man har med ett stycke påverkar vad man uppfattar för dimensioner i musiken 
(Sloboda 1985, s. 153). Jørgensen talar om undersökningar som visar att ju mer 
man lyssnar på ett musikstycke, desto mer tenderar lyssnaren till att bli positivt 
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inställd till musiken (Jørgensen 1989, s. 76-77).  Eleverna fick sedan fylla i vad de 
tyckte på en fyrgradig skala, ”stor skillnad”, ”viss skillnad”, ”liten skillnad” eller 
”ingen skillnad ”. Vi gav dem även plats att fylla i egna kommentarer utifall de 
fann ord att beskriva den skillnad de hörde. Som vi tidigare nämnt skulle sådana 
kommentarer vara förhållandevis lätthanterliga för analysen, på grund av det 
begränsade antalet i gruppen, men samtidigt ge oss intressanta kvalitativa 
variabler (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 277-278). 
Momentet fortgick genom att spela upp de övriga två lyssningsexemplen som var 
utformade på samma sätt.  

Efter att de lyssnat och svarat på de tre olika lyssningsexemplen gick vi in på 
moment två i undersökningen. Där ville vi se om det blev lättare att höra skillnad 
på mixarna när de visste vad de skulle lyssna efter och om just det skulle påverka 
deras svar, därmed kommer vi tillbaka till det vi nämde i metoden. Dessa 
ungdomar går en musikproduktionslinje och vi antar att de har ett stort intresse för 
bland annat inspelningsteknik. Troligtvis har de har stött på och kanske påverkats 
av åsikter kring analog kontra digital teknik och vi tyckte det var intressent att se i 
vilken mån dessa uppfattningar skulle påverka deras svar. Vi vill återigen anknyta 
till Jörgensen som berättar om en intressant undersökning som Göran Nylöf 
genomförde 1963. Nylöf ville ta reda på huruvida lyssnaren påverkas av så 
kallade prestigefaktorer, i det här fallet av vem som spelar på en jazzinspelning. 
Kortfattat gick det till så att två olika grupper fick lyssna på samma jazzskivor, 
med uppdrag att rangordna dem, men fick olika information om vem som spelade 
på dem. Den ena gruppen fick informationen att det var kända jazzmusiker som 
spelade på skivan medan den andra fick höra att det var okända. Dock var inget av 
detta korrekt utan det var andra, relativt okända musiker som spelade. Vidare gavs 
en grupp informationen att sångaren var vit medan den andra fick berättat att han 
var svart och så vidare. Summeringen av hela hans undersökning var att märkbart 
många lät sig påverkas av dessa prestigefaktorer och rangordnade skivorna efter 
det (Jørgensen 2007, s. 87). Sådeles berättade vi att vårt arbete handlade om att 
jämföra en analog kompressor med en digital innan de fick lyssna på nästa 
exempel. Vi valde att fortsättningsvis endast spela upp exemplet ”akustisk poplåt” 
under den resterande undersökningen då vi befarade att det skulle ta allt för lång 
tid att lyssna igenom och kommentera alla tre med bibehållen fokus. Om man kan 
tappar koncentrationen är det svårare att ge ett rättvist omdöme (Sloboda 1985, s. 
152).  

Efter att ha svarat på den nu välbekanta fyragradiga skalan och eventuellt skrivit 
egna kommentarer var eleverna redo för det tredje och sista momentet. Där ville 
vi ta reda på om svaren blev annorlunda efter att vi hade berättat vilken version 
som var vilken. Detta, om något, kunde ge oss en antydan om huruvida de var 
påverkade av den enligt oss gängse uppfattningen om hur analogt respektive 
digitalt processat ljud uppfattas. 
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4. RESULTAT 
Undersökningen var alldeles för liten för att vi skulle kunna göra en helt 
kvantitativ analys av resultaten men en del data behövde ändå analyseras 
kvantitativt ansåg vi, närmare bestämt hur eleverna svarat på skalan. Genom att ta 
reda på de samband som fanns i dem skulle vi sedan kunna jämföra resultatet med 
den kvalitativa analysen, som i första hand grundar sig på kommentarerna 
eleverna gav (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, kapitel 11 och 
12). I den kvalitativa analysen har vi valt att studera materialet utifrån vår egna 
förförståelse i ämnet. Efter att ha jobbat med musikexemplen en tid har vi bildat 
oss en egen uppfattning om vilka skillnaderna är mellan de analoga och digitala 
versionerna. Vi ville se i vilken utsträckning eleverna upplevde samma sak.  

4.1. VÅR FÖRFÖRSTÅELSE 
När vi själva lyssnat på de olika musikexemplen har vi känt att det varit vissa 
element som varit återkommande i vår upplevelse av skillnaden mellan den 
analoga och digitala 1176:an. Det vi märkte initialt, redan vid själva mixningen av 
enskilda spår, var att den analoga enheten hade lite mer och rundare botten än den 
digitala. Vidare så kändes det som att den analoga varianten också hade en något 
mjukare och rundare diskant. Vi upplevde inte nödvändigtvis att den analoga 
varianten lät bättre utan bara att den hade en annan karaktär än den digitala. Den 
digitala varianten, å andra sidan, lät något mer transparant i jämförelse, tydlig och 
klar. Vi kunde överlag konstatera att skillnaden dock inte var särskilt stor, utom 
vid de mer extrema inställningarna som vi använde på två spår. Exempelvis fick 
vi till en skön distorsion på ett Wurlitzer när vi körde det genom den analoga 
kompressorn, detta sound kom vi inte i närheten av med den digitala varianten. Vi 
hade föreställt oss att alla dessa små skillnader i sound skulle multipliceras när 
man lade ihop ett antal spår till en komplett mix. Förvånande nog så tyckte vi 
båda att det blev svårare att höra skillnad, det fanns en skillnad men den var inte 
alls särskilt stor. 

4.2. DEN KVANTITATIVA ANALYSEN 
Rent allmänt så visade det sig att de flesta i gruppen upplevde en skillnad, även 
om den var liten, i de två första lyssningsexemplen (Akustisk gitarr och Akustisk 
poplåt). I det tredje lyssningsexemplet (Rocklåt) så var det fler som inte hörde 
någon skillnad alls. Detta förvånade oss eftersom vi på detta exempel 
komprimerat spåren mer. Vi förväntade oss att det skulle medföra en större 
skillnad mellan versionerna. Samtidigt så kan det vara värt att notera att eleverna 
vid detta exempel redan suttit och lyssnat intensivt i ca 20 min, vilken kan leda till 
en viss trötthet och brist i koncentrationen. Resultatet i en undersökning som den 
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här bygger till stor del på försökspersonernas förmåga att koncentrera sig under en 
begränsad tid, vilket skulle kunna förklara det för oss förvånande resultatet 
(Sloboda 1985, s. 152).  

I exempel 4 (Akustisk poplåt), då vi berättat vari skillnaden bestod, var det ingen 
som tyckte att det var stor skillnad. I samtliga lyssningsexempel var det aldrig mer 
än en person av femton som upplevde att skillnaden var stor, vilket var den ena 
ytterligheten på vår fyrgradiga skala. Att det alltså skulle vara fråga om en stor 
skillnad mellan de analoga och digitala versionerna kan resultaten från denna 
grupp utesluta.  

Att det inte skulle vara någon hörbar skillnad alls var det inte heller många som 
tyckte, med undantag av lyssningsexempel 3 (Rocklåt). I detta exempel var det 
som mest tio av femton som inte uppfattade någon skillnad mellan mixarna. I 
övriga exempel var det aldrig mer än tre personer som upplevde att det inte var 
någon hörbar skillnad. Majoriteten av gruppen befann sig genomgående i mitten 
av skalan på enkäten, d.v.s. på ”viss skillnad” och ”liten skillnad”. Av detta sluter 
vi oss till att vår testpanel upplevde att det fanns en hörbar skillnad mellan den 
analoga och digitala versionen, men att den inte var stor. 
 
Eftersom eleverna fick höra de tre första lyssningsexemplen två gånger ville vi ta 
reda på utifall det var många som ändrade uppfattning mellan de båda gångerna. I 
exempel 1 (Akustisk gitarr) var det åtta av femton som ändrade uppfattning. Av 
de åtta var det fem som tyckte att det blev mindre skillnad vid andra 
genomlyssningen och tre som tyckte att skillnaden blev större. I exempel 2 
(Akustisk poplåt) var det sju av femton som ändrade uppfattning, tre av sju tyckte 
att det blev mindre skillnad och fyra av sju att det blev större. I exempel 3 
(Rocklåt) var det sex av femton som ändrade sig, där tyckte fyra att skillnaden 
blev mindre och endast två att den blev större. Av detta kan vi konstatera att 
gruppen upplevde skillnaden mellan versionerna som liten även då de lyssnat flera 
gånger.  

Vidare ville vi ta reda på om de upplevde att skillnaden blev större efter att vi 
berättat vari den bestod (exempel 4, Akustisk poplåt). 
Vid jämförande av svaren i exempel 4 och 2, som var samma låt, ser vi ingen 
direkt skillnad i elevernas svar.  

När vi i exempel 5 (Akustisk poplåt igen) hade talat om vilken version som var 
vilken fick vi ett resultat vi inte förväntat oss. Den övervägande delen av eleverna 
svarade där att det var svårt att höra skillnad på versionerna, att jämföras med 
exempel 4 där elevernas svar mer pekade i riktning mot att det fanns en hörbar 
skillnad. Vi trodde att det skulle vara tvärtom, att de flesta skulle uppleva en större 
skillnad när de väl visste vad som var vad. Vi räknade med att det vi skrivit 
tidigare om attityden i musikbranschen kring analogt ljud, de prestigefaktorer 
samt kulturella värderingar som påverkar hur våra värderingar skapas (Jörgensen 
1989, s.72 och 87), skulle påverka elevernas svar mer. Men när vi nu ser resultatet 
spekulerar vi i att en förklaring kan vara att gruppen själva kanske blev förvånade 
över svårigheten i att uppfatta skillnaden mellan versionerna. Kanske visade det 
sig att den version de i exempel 4 trodde var den analoga istället faktiskt var den 
digitala? Kan detta i så fall kan ha påverkat deras upplevelse så att de svarade att 
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det hörde en mindre skillnad i exempel 5, trots att de visste vilken version som var 
vilken? En annan förklaring kan vara att våra antaganden om attityder och 
prestigefaktorer inte visade sig vara applicerbara på denna grupp. Ytterligare en 
möjlig förklaring är att eleverna vid den här tidpunkten, i slutet av 
undersökningen, var så trötta att de varken orkade lyssna eller svara engagerat 
(Sloboda 1985, s. 152). Vårt underlag är allt för litet för att kunna besvara dessa 
frågor. 

4.3. DEN KVALITATIVA ANALYSEN  
Som vi tidigare nämnt baserar sig den kvalitativa analysen på de kommentarer 
som eleverna lämnat. Många enkäter saknade dock kommentarer eller hade 
sådana som var mycket svårtolkade. De som gick att bedöma kategoriserade vi in 
i två grupper. En grupp för de kommentarer som stämde överens med vår 
uppfattning och en grupp för de vars uppfattning var den motsatta. Vår 
uppfattning är att de analoga versionerna låter något varmare, mjukare och lite 
mer komprimerade medan de digitala kan sägas låta klarare och något mer 
basfattiga. Vi kunde konstatera att fördelningen mellan dessa grupper var ganska 
jämn i exempel 1 och 3 medan det i exempel 2 var en majoritet som hade samma 
uppfattning som vi, i detta fall sju av tio. I exempel 4, som alltså var samma låt 
som exempel 2, så var däremot förhållandet nästan det omvända, åtta av tolv hade 
motsatt uppfattning till oss. Detta efter att vi just avslöjat vari skillnaden bestod. 
När eleverna nu visste vad de skulle lyssna efter tycker vi att det är rimligt att anta 
att de började lägga in sina egna värderingar och kunskaper om analogt kontra 
digitalt. Intressant är att deras svar gick stick i stäv med vad vi hade förväntat oss.  
I exempel 5, när de visste vilken version som var vilken, delade dock återigen en 
majoritet vår uppfattning. Värt att notera, när man jämför den kvalitativa och den 
kvantitativa analysen, är att man ser att gruppen i exempel 4 tycker sig höra en 
större skillnad mellan versionerna men att deras kommentarer inte stämde överens 
med vad vi förväntat oss. I exempel 5 däremot, där gruppen hör mindre skillnad, 
så motsvarar deras kommentarer våra förväntningar. Det var dock avsevärt färre 
kommentarer i exempel 5 än i exempel 4.   

 

 

4.4. SAMMANFATTNING  
Efter att ha analyserat enkäterna insåg vi att det var svårt att dra en helt 
vetenskaplig slutsats på ett så litet material. Trots det, när vi ställde det faktum att 
majoriteten uppfattade att det fanns en liten skillnad mellan versionerna mot 
inkonsekvensen som fanns bland många av svaren, kunde vi ändå konstatera att 
elevernas uppfattning stämde väl överens med den uppfattning vi själva skaffat 
oss under arbetets gång. Vår slutsats är följdaktligen att det i denna studie finns en 
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hörbar skillnad mellan den analoga kompressorn och den digitala plug-inen, men 
den är väldigt liten. 

 

5. DISKUSSION 
Under detta arbetes gång har vi fördjupat oss i konsten att använda 1176:an som 
redskap vid mixning samt även provat och diskuterat på vilka olika sätt den kan 
färga ljudet. En av de saker vi kommit fram till är att det viktigaste är att kunna 
hantera den på ett tillfredsställande sätt, oavsett om den är digital eller analog. Det 
är handlaget med kompressorn som kommer att göra den allra största skillnaden i 
sound, inte om den är analog eller digital, så pass trovärdig är den digitala 
emuleringen enligt vår undersökning. Om man mixar en låt med den digitala 
1176:an, som ingår i plug-in paketet UAD-1, och inte får fram det sound man vill 
ha är det möjligt att man kanske hade kunnat åstadkomma det med den analoga 
enheten. Men det är också möjligt att man kunnat få fram det med en kombination 
av den digitala 1176:an och någon av de andra inkluderade plug-insen.  

Till exempel var ju den distortion vi fick till på den analoga 1176:an svår att 
emulera i den digitala varianten, men med en kombination av någon av de andra 
plug-insen på UAD-kortet kanske det kunnat gå att uppnå? Sett ur ett 
kostnadseffektivt perspektiv är vår slutsats av vår studie därför att det definitivt är 
bättre för projekt-och hemstudio användare att köpa ett UAD-kort än att köpa en 
analog 1176:a. Däremot ska det sägas att vi båda tyckte att det var roligare och 
mer inspirerande att jobba med den analoga enheten, den kändes mer direkt och 
intuitiv. Kanske beror det till en del på att 1176:ans konstruktion är sådan att 
threshold och inputgain regleras med samma ratt. Därför är det en 
tvåhandsoperation att ställa in lämpliga threshold- och inputvärden då man 
samtidigt behöver parera inputgain med ratten för outputgain för att undvika 
distortion. Det går ju att använda en ratt i taget, men det är enklare och mer 
effektivt att ställa in båda samtidigt upptäckte vi. Detta går inte att göra med den 
digitala plug-inen eftersom musen bara kan hantera en ”ratt” i taget. Dessutom ska 
det också tilläggas att man kan använda den analoga 1176:an redan i 
inspelningsläget vilket många gånger är önskvärt. Det går det inte att göra med 
den digitala varianten på grund av den latency som då uppstår. Å andra sidan är 
den digitala 1176:an på ett annat sätt smidigare att jobba med eftersom man kan 
spara sina inställningar i sitt dataprogram och jämföra samt ändra inställningarna 
under mixens gång. Detta gör det lättare att exempelvis lämna en halvfärdig mix 
till att avslutas senare eller jobba med flera mixar paralellt. Det är heller inga 
problem att lägga upp plug-inen på flera ljudspår samtidigt eller att använda den 
på stereospår. För att arbeta med den analoga 1176:an på det sättet måste man ha 
många enheter, vilket både blir mycket kostsamt och tar stor fysisk plats i 
jämförelse. Å tredje sidan har vi upptäckt att det kan hämma arbetsflödet att man i 
den digitala miljön har möjlighet att gå tillbaka och ändra i efterhand. Av egen 
erfarenhet vet vi att det är lätt att haka upp sig på detaljer i inspelnings- och 
mixsituationen när det alltid finns en möjlighet att testa och ångra det man gjort, 
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ändringar som i slutändan ofta visar sig vara rätt betydelselösa. När vi istället har 
jobbat i sammanhang där det är komplicerat att gå tillbaka och ändra, som ofta är 
fallet vid användandet av analog outboard, är tendensen att gå vidare vilket 
faktiskt ofta gynnar slutresultatet. 

5.1. KREATIVA FALLGROPAR 
När vi nu är inne på de här tankegångarna så vill vi också nämna en annan 
fallgrop som den digitala inspelningsmiljön bjuder på, nämligen möjligheten att 
”titta på” musiken. Eftersom man kan zooma in varje spår och justera rytmik och 
tonhöjd in i minsta detalj, kan man titta sig till om exempelvis rytmiken är rätt 
istället för att lyssna. Detta vertyg är naturligtvis väldigt användbart i vissa 
situationer, men av egna erfarenheter vet vi att det med detta arbetssätt finns risk 
att justera bort det som är organiskt och personligt i musiken. I den analoga miljön 
däremot finns inte den här möjligheten utan man kan endast lyssna sig till när en 
inspelning är till belåtenhet. Eftersom det är musik vi sysslar med borde ju 
rimligtvis hörselintryck väga tyngre än synintryck?  
 
En av de kreativa utmaningarna med att arbeta i en digital miljö är att man sitter 
på, i det närmaste, obegränsade tekniska resurser. Vi upplever nämligen att tydliga 
ramar främjar vår kreativitet. För att citera Julian Allen i en artikel i Sound On 
Sound:  

Den tekniska utvecklingstakten har varit på både gott och ont […] Det 
som kan uppnås med en blygsam studioutrustning idag kunde man 
bara drömma om för 20 år sedan. Baksidan av detta är att det bidrar 
till att minska behovet av att exprimentera. Hur ska du lära dig att 
planera en låt eller veta när det är dags att sluta addera till den om din 
dator lätt kan hantera mer än hundra spår? Vari ligger kreativiteten i 
att bara klicka på musen för att få det ljud du vill ha (Allen 2007, vår 
översättning)?  
 

Vi tycker denna frågeställning är mycket intressant då vi anser att det i en 
inspelningssituation är viktigt att ens utrustning hjälper till att främja den kreativa 
processen. Skillnaden i ljud mellan den digitala och analoga kompressorn i vår 
undersökning är så pass liten att det egentligen inte, mot bakgrund av detta, finns 
någon anledning att använda sig av en dyr analog 1176:a. Däremot anser vi att 
den kreativitetsfrämjande faktorn i sig kan vara avgörande, vilket är nog så 
viktigt. Om man inte är kreativ och skapar ”bra” musik spelar det ingen roll vad 
den är mixad eller inspelad med! Enligt vår mening skulle alltså en god anledning 
till att skaffa analog outboard vara dels den inspirerande faktorn vi tidigare talat 
om i diskussionen men även de kreativitetsfrämjande begränsningar vi just nämnt. 
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5.2. KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 
Av ren nyfikenhet bestämde vi oss för att göra ett litet extra test. Vi lade upp 
lyssningsexempel två (akustisk poplåt) på ett internetforum för inspelningsteknik 
som heter gearslutz.com. Detta forum frekventeras av en mängd människor från 
hela världen som alla har stor passion för studios och all teknik som hör till. 
Många av medlemmarna är i likhet med oss huvudsakligen verksamma inom ett 
annat område och har studion som sidoverksamhet, men ett antal av 
forummedlemmarna är också verksamma i de största komersiella studiorna 
världen över. Vi berättade vad vårt arbete gått ut på och bad medlemmarna på 
forumet ladda hem musikexemplen och komma med kommentarer, samt gissa 
vilken version som var komprimerad analogt respektive digitalt (vi märkte den 
analoga versionen som mix1 och den digitala som mix2). Totalt fyrtioåtta 
forummedlemmar lyssnade och kom med kommentarer innan vi avslöjade vilken 
version som var vilken, tjugotre av dessa gissade aldrig vilken version som var 
vilken utan sa bara vilken de gillade mest. Totalt tjugosex personer tyckte att den 
digitala mixen lät bäst medan endast två föredrog den analoga. Av de tjugofem 
som gissade vilken som var vilken så var det sjutton som tyckte att den digitala 
versionen lät bättre samtidigt som de pekade ut den som den analoga! En 
forummedlem skrev till exempel följande kommentar: ”I also liked #2 better, and 
therefore assume that it is the hardware unit”.  Svaren och kommentarerna på 
Gearslutz liknar analysresultatet vi fick från enkäten i exempel 4, där vi avslöjat 
vari skillnaden mellan mixarna låg men inte vilken som var vilken. Enligt 
enkätkommentarerna tyckte de flesta evelverna att den digitala lät bättre samtidigt 
som de pekade ut den som analog. Detta fann vi mycket intressent men man ska 
också komma ihåg att de svar vi fått på forumet, i motsats till enkätsvaren, inte 
nödvändigtvis är resultatet av analytiskt lyssnande. Vi kan inte svara för hur 
seriöst forummedlemmarna tagit uppgiften och dessutom upplever vi att 
prestigefaktorerna beträffande analogt och digitalt gör sig tydligt gällande på 
forumet. Självutnämnda experter finns det där gott om har vi upptäckt och man 
ska nog ta svaren med en nypa salt. En annan vanlig kommentar från 
forummedlemmarna var att de upplevde den mix som visade sig vara den med 
digital kompression som mindre komprimerad, vilket de flesta upplevde som 
stilmässigt riktigt i denna låt. Följaktligen upplevde de att kompressionen på den 
digitala versionen var mer ”musikalisk”, vilket skulle kunna vara en anledning till 
att de tyckte att den var mer väljludande. Som vi tidigare skrivit upplevde vi också 
att den digitala plug-inen komprimerade något mindre. När vi gjorde testet var ju 
målet i första hand att undersöka skillnaden mellan de två kompressorerna, inte att 
göra en fantastisk mix. För att lättare kunna höra skillnad bestämde vi oss därför 
för att komprimera materialet ganska mycket så att den analoga 1176:ans karaktär 
skulle bli tydlig. Kanske var det detta som medförde att den slutliga analoga 
mixen av en del forummedlemmar upplevdes som ”överkomprimerad”.  

Återigen, för att knyta ihop säcken lite, vi är för närvarande inte proffisionella 
inom studioinspelningsområdet utan snarare väldigt intresserade entusiaster som 
lär sig hantverket på egen hand genom att pröva sig fram, läsa sig till och prata 
med kollegor. En del av den kritik vi fick på forumet var att vi hade använt den 
analoga enheten ”fel”, vilket faktiskt kanske kan vara möjligt. Vi besatt inte 
expertkunskap på kompressorer i allmänhet, och 1176:an i synnerhet, när vi 
började även om vi måste tillstå att vi efter det här arbetet fått en mycket större 
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kunskap. Kanske hade en van hand gjort ett bättre jobb med den analoga enheten 
och därmed fått ett annat resultat. Dock hade säkerligen också den digitala 
versionen då låtit annorlunda eftersom vi utgick ifrån den analoga enheten och 
kopierade inställningarna till den digitala.  

Allt detta visar hur svårt det är att göra ett rättvist test av det här slaget. Hade man 
bara mixat rent ”musikaliskt”, som vissa forummedlemmar föreslog, hade kanske 
inställningarna på respektive kompressor blivit helt annorlunda. Varje 
undersökning måste ha sina ramar och i vårt fall bestämde vi oss för att förlita oss 
mer på mätarinställningarna än örat. Hade vi istället gjort ett jämförande test där 
vi bara förlitat oss på örat, lyssnat och jämfört mellan de olika enheterna tills det 
lät snarlikt, hade vi kanske uppnått ett helt annat resultat. Möjligt är då att mixarna 
hade låtit mer identiska, eller tvärtom? Detta förhållningssätt skulle kunna vara 
underlag för vidare undersökning i ämnet.   

Det är också värt att ta i beaktande att den subtila skillnad som finns mellan de 
båda versionerna inte nödvändigtvis skulle uppfattas vid vanligt musiklyssnande. 
De finns en något articifiell prägel över en sådan här jämförelse eftersom det 
normalt sett endast finns en mixversion när man lyssnar på musik. Antingen gillar 
man låten eller ej, oavsett hur den är inspelad eller mixad.  

Förmåga att uppfatta en skillnad vid ett försökstillfälle betyder inte 
nödvändigtvis att en person skulle kunna eller välja att göra det vid 
normalt musiklyssnande (Sloboda 1985, s.152, egen översättning). 

 5.3. AVSLUTNING 
Precis som vi själva kände redan när vi satte igång med detta arbete och som vi 
fått bekräftat från kulturamaeleverna samt medlemmarna på ”gearslutz” forumet, 
verkar orden analog och digital ha mycket tydliga värdeladdningar när det gäller 
musikproduktion. Många trodde att den, i deras tycke, mest välljudande versionen 
var analog även om den i själva verket var den digitala. Den analoga 
inspelningstekniken tycks vara omgärdad av ett nästan mytiskt skimmer, men var 
det verkligen bättre förr? Enligt den här undersökningen är skillnaden minimal 
rent tekniskt ljudmässigt och de stora skillnaderna ligger istället i handhavandet. 
Är det så att den analoga inspelningsmiljön är mer kreativt främjande och därmed 
bidrar till ett bättre slutresultat? Eller är den digitala tekniken nu så bra att den 
med sin flexibilitet är att föredra gentemot den analoga? Eller är det till syvende 
och sist enbart en fråga om tycke och smak?  

Vi upplever att den här undersökningen har gett svar på många av våra frågor, 
men också lämnat oss med många nya frågeställningar. Vi hoppas att kommande 
undersökningar kan kasta nytt ljus över dessa.  
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ORDLISTA 
AD/DA omvandling: En AD/DA omvandlare är en elektronisk krets som 
omvandlar analog signal till ett digital binär information (AD) eller tvärtom (DA). 
En AD/DA omvandlare finns t.ex. i datorns ljudkort (wikipedia.se). 

Analog: Analog elektronik är “den underliggande utformningen av den elektriska 
spänningen eller strömmen. Ordet används egentligen i betydelsen (matematiskt) 
"kontinuerlig", eftersom den analoga signalen är en kontinuerligt varierande 
signal (jämfört med digital, där signalen är  
diskontinuerlig)” (wikipedia.se). 

Digital: “Begreppet används om information som uttrycks i form av siffror. I 
datorer används det binära talsystemet med ettor och nollor. Jämför analog 
(elektronik), exempelvis: överföringen är digital, inte analog. Digital information 
kan kopieras och överföras med perfekt resultat varje gång. Detta till skillnad från 
analog information, som alltid påverkas mer eller mindre vid varje 
hantering” (wikipedia.se). 

Effektenhet: En apparat som används för att modellera en ljudkälla. 

Emulering: när ett program eller en apparat imiterar ett annat program eller 
apparat (en.wikipedia.org ). 

Equalizer: En effektenhet som används till att höja eller sänka volymen i ett utvalt 
frekvensområde (wikipedia.se). 

Kompressor: En effektenhet som, enkelt utryckt, kan beskrivas som en automatisk 
amplitudreglerare (volymreglerare ) som reducerar det dynamiska omfånget hos 
en ljudkälla. En kompressor ställs vanligtvis in med följande parametrar: 

Threshold (tröskelvärde): Bestämmer vid vilken signalstyrka kompressorn ska 
börja arbeta. Inget händer så länge inte insignalen överskrider tröskelvärdet, men 
när tröskelvärdet överskrids börjar kompressorn att arbeta enligt en inställd 
kompressionsgrad, ratio. 

Ratio (kompressionsgrad): Ratio kan beskrivas som den mängd med vilken du vill 
minska ljudkällans dynamik. Den kan varieras från 1:1 (okomprimerat) till ∞:1. 
Om man t.ex. ställer in ration 3:1 så kommer en nivå på insignalen som är 3 
decibel (dB) över tröskelvärdet att resultera i en utnivå på endast en decibel över 
tröskelvärdet. Om ration ställs in på ∞:1 så kommer kompressorn att arbeta som 
en limiter (nivåbegränsare), d.v.s. den utgående nivån kan aldrig bli starkare än 
det inställda tröskelvärdet. 

Attack: Attacktiden bestämmer hur fort kompressorn ska reagera på nivåökningar. 
Brukar mätas i millisekunder.  

Release (återgångstid): Release bestämmer hur fort kompressorn ska återgå till 
sitt ursprungsläge. Mäts även den i millisekunder (Zetterberg “Ljudinspelningens 
ABC”, Fink “Tekniken i musiken”). 
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Latency: Med latency menas den tid det tar för ett ljud att gå via ett program i en 
dator igenom t.ex. ett ljudkort och processas, för att sedan återvända tillbaka till 
programmet. Det brukar uppfattas som svårt att spela på ett instrument när latency 
uppstår, då man hör tonerna som spelas något efter man slagit an dem. 

Ljudkort: En komponent i en dator som används till att spela in och upp ljud. 
Ljudkortet är oftast integrerat i datorn men många professionella användare väljer 
att använda instickskort eftersom dessa ofta håller högre kvalité än de ljudkort 
som kommer installerade i datorn från fabrik. Externa ljudkort som ansluts via 
Firewire eller USB används också (wikipedia.se). 

Outboard: Vedertaget samlingsnamn på analoga effektenheter. 

Plug-in: Ett dataprogram som fungerar som insticksprogram i ett annat program 
där det tillför extra funktioner (wikipedia.se). 

Preamp: För att ett inspelningsmedia (bandspelare, dator) eller ljudanläggning ska 
kunna få en signal från exempelvis en mikrofon så måste den förstärkas genom en 
preamp (förförstärkare). 

Reverb: En effektenhet som adderar rymdklang till en ljudkälla. 

Sound: Egentligen engelska för ljud men i musikerkretsar mer använt för att 
beskriva ett ljuds karaktär och kvalité. 

VU-Mätare: VU står för volume unit och en VU-mätare är en del i en enhet, t.ex. 
en kompressor, som mäter och visar medelvärdet av signalnivån (volume units). 
Många VU –mätare kan ställas in till att visa exempelvis in- eller utgångsvolym 
från en enhet (en.wikipedia.org). 

Wurlitzer: Ett elpiano som tillverkades mellan 1954 och 1982 av The Rudolph 
Wurlitzer Company.  Inte att förväxla med Rhodes elpiano som var en annan 
populär modell under samma tidsperiod. 

 

BILAGOR 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

Du kommer i denna undersökning att få lyssna till tre musikexempel av olika 
karaktär. Vart och ett av dessa exempel har vi mixat i två versioner. Det enda som 
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skiljer versionerna åt är en viss detalj i mixförfarandet. Vi vill ta reda på om 
skillnaden är hörbar. 

Lyssningsexempel 1: Akustisk gitarr 

Kan du efter första genomlyssningen höra någon skillnad mellan mixarna?  

(Sätt ett kryss på linjen efter svaret som passar bäst) 

Ja, stor skillnad __    Ja, viss skillnad__    Ja, liten skillnad__    Nej, ingen 
skillnad__ 

 

Kan du efter andra genomlyssningen höra någon skillnad mellan mixarna?  

Ja, stor skillnad __    Ja, viss skillnad__    Ja, liten skillnad__    Nej, ingen 
skillnad__ 

 

Om du hörde någon skillnad kan du då beskriva vad som skiljde dem åt? 

(Referera till versionerna som ”mix 1” och ”mix 2”.) 

Lyssningsexempel 2: Akustisk poplåt 

 

Kan du efter första genomlyssningen höra någon skillnad mellan mixarna?  

Ja, stor skillnad __    Ja, viss skillnad__    Ja, liten skillnad__    Nej, ingen 
skillnad__ 

 

 

 

Kan du efter andra genomlyssningen höra någon skillnad mellan mixarna?  

Ja, stor skillnad __    Ja, viss skillnad__    Ja, liten skillnad__    Nej, ingen 
skillnad__ 

 

Om du hörde någon skillnad kan du då beskriva vad som skiljde dem åt? 
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Lyssningsexempel 3: Rocklåt 

 

Kan du efter första genomlyssningen höra någon skillnad mellan mixarna?  

Ja, stor skillnad __    Ja, viss skillnad__    Ja, liten skillnad__    Nej, ingen 
skillnad__ 

 

Kan du efter andra genomlyssningen höra någon skillnad mellan mixarna?  

Ja, stor skillnad __    Ja, viss skillnad__    Ja, liten skillnad__    Nej, ingen 
skillnad__ 

 

Om du hörde någon skillnad kan du då beskriva vad som skiljde dem åt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer nu att be dig svara på samma frågeställning efter att vi berättat vad 
skillnaden mellan mixarna är. Du kommer dock inte att få veta vilken mix som är 
vilken. Vi kommer nu att begränsa oss till enbart den akustiska poplåten. 

 

Lyssningsexempel 4: Akustisk poplåt 
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Kan du höra någon skillnad mellan mixarna?  

Ja, stor skillnad __    Ja, viss skillnad__    Ja, liten skillnad__    Nej, ingen 
skillnad__ 

 

Egna kommentarer: 

 

 

Till sist ber vi dig nu att svara på samma fråga igen efter att vi berättat vilken mix 
som är vilken. 

 

Lyssningsexempel 5: Akustisk poplåt 

 

Kan du höra någon skillnad mellan mixarna?  

Ja, stor skillnad __    Ja, viss skillnad__    Ja, liten skillnad__    Nej, ingen 
skillnad__ 

 

Egna kommentarer: 

 


