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Abstrakt
En  frekvensresponskurva  i  användargränssnittet  är  vanligt  förekommande  i  moderna  digitala 

equalizers.  Dess  möjlighet  att  genom den  grafiska  feedbacken  påverka  själva  användandet  av 

equalizern undersöks här genom att låta en testgrupp genomföra ett antal filtreringar både med och 

utan kurvan, varpå de individuella skillnaderna analyseras. Det funna resultatet är signifikant och 

visar att man tenderar att lägga sina frekvenser högre upp och använda bredare bandbredder när 

man inte ser denna kurva. Det visas också tecken på att det finns svårigheter i att veta vad man gör 

när man ställer in bandbredd då man inte ser kurvan. Vad gäller gain finns inget signifikant resultat, 

men  det  finns  fingervisningar  till  att  man  i  vissa  fall  även  lutar  åt  att  kunna  använda  högre 

gainvärden. 



Förord
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1. Inledning
När  ljudtekniker  diskuterar  de  verktyg  som används  för  ljudbearbetning brukar  det  ofta  kunna 

uppstå diskussion om vilket som är bäst utav digital och analog utrustning. Ofta brukar man prata 

om att analog utrustning låter bättre, men att digitalt har fler fördelar ur en praktiskt synvinkel. En 

annan  vanlig  skillnad  man  brukar  tala  om är  att  den  analoga  utrustningens  användargränssnitt 

tvingar användaren att lyssna mer, eftersom det inte förser användaren med lika mycket information 

visuellt. Då ljudteknikerns roll handlar om att ställa in ett bättre ljud kan man också förutsätta att 

något som får denne att lyssna mer också kommer leda till  ett bättre resultat.  Om man ser mer  

specifikt på skillnaden mellan analoga och digitala equalizers så skiljer sig användargränssnitt åt 

ganska mycket. Utöver att den digitala varianten visar hur parametrarna står med väldigt exakta 

numeriska  värden,  så  visas  i  många  fall  också  en  grafiskt  presenterad  frekvensresponskurva. 

Undantagsfallen är oftast digitala equalizers som är tänkta att se ut som analog utrustning, oftast för 

att den är designad för att återskapa ljudet och/eller utseendet av en analog equalizer. 

Målet med denna studie är att undersöka hur denna kurva kan påverka användandet av equalizern.  

Förhoppningen är att resultatet ska kunna ge värdefull till information för ljudtekniker eller andra 

ljudteknikintresserade, då särskilt de som fortfarande lär sig eller de som är vana att jobba i en utav 

”domänerna” analogt eller digitalt. Resultatet ska i största möjliga utsträckning presenteras på ett 

sätt som är lättillgängligt för ljudtekniker, för att öka förståelsen för de verktyg som de handskas 

med dagligen.  För  användare  som är  vana  eller  rent  av  föredrar  att  jobba i  ett  av  domänerna 

kommer resultatet oavsett utfall vara användbar information. Ett resultat som visar att det inte finns 

någon skillnad visar också att man inte behöver vara rädd att byta domän och ett resultat som visar  

en skillnad kommer också öka medvetenheten om hur man bör hantera ett domänbyte. 

1.1 Syfte

Detta  test  kommer  att  undersöka  hur  just  denna  frekvensresponskurvas  existens  kan  påverka 

användandet av parametriska equalizers hos ljudtekniker. Testet kommer, även om det undersöker 

en skillnad som oftast anses vara en skillnad mellan digital och analog utrustning, utföras helt i den 

digitala domänen. Testet kommer låta en testgrupp göra samma filtreringar två gånger, för att kunna 

se om samma försökspersoner reagerar annorlunda när man ändrar användarinterfacet och därmed 

kunna få insikt i om gränssnittet kan vara en faktor som påverkar hur ljudtekniker arbetar och isåfall 

hur detta uttrycker sig. Analysen kommer baseras på hur de olika testpersonerna gjort i de två olika 

C-uppsats                          Kan en grafiskt presenterad frekvensresponskurva påverka hur ljudtekniker använder en equalizer?                                          1



Johannes Röjder                                                                                                                                                                 2011  

fallen och mäta upp de individuella skillnaderna och se hur varje individ hanterat situationen i de 

två olika lägena. Ett slutgiltigt resultat som anses besvara huvudfrågan kan antigen vara att de i  

testgruppen verkar ställa in högre eller lägre värden när de inte ser kurvan, eller att de är ganska 

konsekventa i ett läge men varierar mycket i ett annat. 

Det bör förklaras att detta test inte är ämnat att finna någon skillnad i ljudkvalité mellan filtreringar 

i de två olika lägena. Dels för att det kräver ytterligare en frågeställning och lämpar sig bättre som 

efterforskning. Dessutom får man i brist på stöd för motsatsen anta att det inte finns någon perfekt  

equalizerinställning, utan utgå från att det kan finnas flera olika inställningar som alla leder till goda 

resultat när man mixar musik.

Huvudfrågorna för denna studie är som följer:

1. Kommer  ljudtekniker  använda  en  equalizer  annorlunda  beroende  på  om  en  grafisk 

representation av frekvensresponsen finns tillgängligt?

2. Förekommer det några övriga speciella beteenden vid filteringarna?

2. Teori
Skälen till att ett visuellt intryck kan påverka hur en ljudtekniker arbetar är många, men ett av de 

viktigaste är förmodligen människans oförmåga att separera våra sinnen helt och hållet. Det finns 

gott om studier som undersöker hur syn och hörsel samverkar omedvetet, men påverkan kan också 

bero på att man medvetet väljer att förlita sig mer på den information man får visuellt. Dessutom 

finns det en trend i utvecklingen av digitala effektprocessorer att försöka visa så mycket information 

som möjligt, vilket ökar möjligheten att förlita sig på detta. D. Arfib [1] har presenterat en artikel 

om hur man bör utforma grafiska gränssnitt för digitala ljudprocessorer och lägger stort fokus på 

grafisk feedback. Arfib behandlar kurvor och bilders förmåga att beskriva ljudets egenskaper och 

menar  att  en  underlättad  förståelse  för  den  process  som sker  också  leder  till  mer  musikaliskt 

användande av effekten.  I  vissa fall  kan dock den grafiska feedbacken ligga närmare en fysisk 

beskrivning av ljudet än en beskrivning av själva processen, men även då kan den grafiska bilden ge 

ledtrådar om vad det är man hör och vad man kan lyssna efter så att effekten kan ställas in lättare. 

T. Todoroff  [2] menar att varje justering av en effekt är beroende av den feedback vi får tillbaks. 

Främst vad vi hör, men även visuell feedback är viktigt och det finns ett stort utbyte mellan dessa. 
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Som exempel på en annan situation nämns hur blinda människor lär sig orientera sig med hjälp av 

hörsel och känsel. Likaså kan döva människor lära sig använda synen för att läsa av läpprörelser  

och ansiktsuttryck på ett sätt som klart visar att syn och hörsel i många fall kan användas i samma 

syfte. En annan viktig aspekt som också nämns är att användargränssnitten bör utformas så att de 

motsvarar den inre bild människan har så väl som möjligt. Genom det och ett gott användande av 

metaforer så underlättas förståelsen för vad effekten verkligen gör med ljudet. Detta beskriver alltså 

den huvudsakliga vitsen med att implementera en frekvensresponskurva i en equalizer. Syftet är att 

den skall underlätta förståelsen för den process av ljudet som sker och göra det på ett sätt som 

anknyter till den mentala bild vi har utav en equalizer. Detta påvisar också att det möjligen finns en 

tendens att medvetet förlita sig på den synliga feedbacken, eftersom den ger oss information i en 

form som kan vara lättare att ta till sig. 

D. W. Massaro och D. S. Warner presenterade 1977  [3] en studie som testar människans delade 

uppmärksamhet  mot  ljudliga  och  visuella  stimulus.  Testet  gick  ut  på  att  testpersonerna  skulle 

uppmärksamma korta bildliga och ljudliga impulser där bilden kunde vara två olika bokstäver och 

ljudet två olika tonhöjder, först var för sig och sedan simultant. Resultatet som presenterades visade 

att uppmärksamheten till det ljudliga stimulit försämrades när bilden tillkom, men att den visuella 

uppmärksamheten var lika bra med och utan ljud. Ett liknande resultat erhölls i ett test av J. G. 

Beerends och F. E. De Caluwe [4] som undersökt interaktionen mellan videokvalité och ljudkvalité. 

Det presenterade resultatet visade att försämringar av bildkvalitén även ledde till en uppfattat sämre 

ljudkvalité.  Likaså  kunde  hög  bildkvalité  ge  ljudkvalitén  ett  bättre  betyg  än  det  fick  när  det 

presenterades utan bild.  Däremot var  ljudkvaliténs inverkningar  på bildkvalitén obetydliga.  Här 

finns det alltså också belägg för att en undermedveten effekt kan finnas, att det visuella intrycket 

helt enkelt kan påverka vad vi tror oss höra. 

Däremot finns det också situationer där vi inte påverkas av de synliga intrycken i någon betydande 

omfattning. I en studie utav A. Karanderas och F. Christensen [5] undersöktes hur utseendet hos en 

högtalare påverkade den uppfattade ljudkvalitén. Testet lät först personer från en testgrupp bedöma 

hur bra de tyckte ett antal olika högtalare såg ut att låta. Därefter hölls ett falskt lyssnignstest, där 

högtalarna de såg inte spelade då detta i hemlighet sköttes av en högtalare dold bakom ett skynke. I 

resultatet kunde man inte finna någon korrelation mellan hur bra högtalarna lät och hur bra de såg ut 

att låta. En annan studie som utförts av S. K. Zieliński, F. Rumsey, R. Kassier, S. Bech och B. De 

Bruyn [6][7] undersöker människans förmåga att bedöma ljudkvalité samtidigt som man spelar ett 
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spel som kräver konstant koncentration. Testet utfördes i två delar, där den första [6] lät en testgrupp 

bedöma en uppsättninng ljudfiler med avsiktligt försämrad kvalité tillsammans med en statisk bild, 

därefter medan de spelade ett spel. Resultatet visade att det kunde finnas en viss skillnad, men att 

denna var specifik för varje testperson individuellt. Överlag kunde en väldigt svag, dock signifikant 

skillnad uppmätas, men författarna ansåg inte att den kunde klassas som generell. Den andra delen 

av testet [7] höll en liknande testsession, med skillnaden att kvalitetsförsämringarna var dynamiska 

och inte statiska som tidigare, då dynamiska förändringar kräver högre koncentration. Resultatet 

visade dock samma tendenser, att det finns tydliga individuella skillnader, men att det inte fanns 

stöd nog för att dra en generell slutsats. Även om dessa test inte är direkt anknutna till det här testets 

huvudfråga  eller  de  faktorer  som  kan  tänkas  ligga  bakom,  så  påvisar  det  att  det  även  finns 

situationer där man kan bedöma ljudkvalité utan att påverkas nämnvärt av varken synliga intryck 

eller koncentration. Samtliga av dessa tester (Karanderas & Christensen [5], Zieliński et al. [6][7]) 

hade testgrupper bestående av ljudteknikstudenter, vilket ökar jämförbarheten med detta test.  Men 

båda studierna av Zieliński et al. [6][7] har gett tecken på att de individuella skillnaderna kan vara 

stora. 

Utöver de tidigare nämna skälen finns det också en ganska stor möjlighet att en eventuell skillnad 

kan bero på en oförmåga att förstå vad grafen säger. Till detta kan även inräknas en rädsla för att 

skapa för kraftiga eller för skarpa kurvor och liknande. Även om det är en ljudteknikers jobb att 

kunna förstå sambandet mellan teknisk information med ett faktiskt ljud, så är grafens samband 

med parameterinställningarna ganska komplicerad och det finns inget som tyder på att ljudtekniker 

skulle klara av detta helt felfritt. Om man drar en parallell till att tolka spektrumanalysatorer, så 

hävdar B. Katz [10] att det krävs en examen från en högre ljudteknisk utbildnig för att lära sig förstå 

och  vet  hur  man  undviker  att  missuppfatta  denna.  Ändå  menar  han  att  mätverktyg  aldrig  bör 

användas  som  substitut  för  örat  [10].  Likaså  kan  tänkas  att  det  fungerar  bakvägen  också,  att 

testpersonerna inte förstår hur kurvan de genererar med parametrarna kommer se ut och därför har 

svårt att uppnå det resultat de önskar. Men detta finns inget litteraturstöd för, så det bör endast tas 

som en hypotetisk förklaring. 
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3. Metod

3.1 Utveckling av instruktioner

För att undersöka om det finns någon tendens eller generellt beteende, så har ett och samma test 

utförts två gånger på varje testperson ur en testgrupp om 10 personer, där skillnaden mellan de två 

omgångarna är att de ser kurvan på equalizern den ena gången och den andra gången är den dold. I 

dessa två omgångar instruerades testgruppen att genomföra samma uppsättning filtreringar, så att 

testet i princip genomfördes två gånger i rad för varje testperson. Varje testomgång innehöll 13 olika 

instruktioner, som bestod utav 7 fall där testpersonerna enbart fick justera en utav parametrarna på 

ett band och 6 fall där de fick justera flera parametrar på ett band. 9 av dessa instruktioner var 

fördelade  över  6  instrument  i  en  multitracksession  och  de  återstående  4  fanns  i  en 

masteringssession. 

Ordningen  i  vilken  testpersonerna  fick  bearbeta  respektive 

instrument slumpades. Däremot för de instrument med flera band så 

förekom dessa  band  i  samma ordning för  alla,  med  undantag  för 

masteringssessionen där  bandens  ordning slumpades.  Däremot  har 

varje  testperson  fått  samma  ordningsföljd  i  båda  testomgångarna. 

Varje testomgång har börjat  med multitracksessionen och avslutats 

med  masteringen.  Bandens  ordning  i  masteringen  var  också 

slumpade.

Huruvida testpersonerna skulle se eller  inte se kurvan i  den första 

omgången slumpades också fram. Illustration 1 och 2 visar exempel 

på hur equalizern sett ut under testet. Testpersonerna fick inte veta 

något om att  de skulle få göra om allting ytterligare en gång i  ett  

annat läge (att kurvan tillkommer/försvinner), för att minimera risken 

att de memorerar hur de ställde in parametrarna den första gången. 

Vetskap om vad testet egentligen gick ut på fick de först när halva 

testet  var  genomfört  och  det  var  tid  att  byta  läge.  En  tydligare 

förklaring av slumpgenereringen illustreras i tabell  1 och de exakta 

instruktionerna som gavs till testpersonerna finns i bilaga A.
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tagen från DMG Audio Equality  
[9]
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Multitracksession
Ordningen på instrumenten slumpades
Den interna ordningen för de instrument 
med flera filteringar var statisk. 

Bastrumma Alla tre parametrar, peakfilter

Överhäng En parameter, gain på peakfilter

Elbas Alla tre parametrar, peakfilter

Piano Alla tre parametrar, high shelf

Akustisk gitarr

En parameter, frekvens på högpassfilter

En parameter, q-värde på peakfilter

En parameter, gain på high shelf

Leadsång
En parameter, q-värde på peakfilter

En parameter, frekvens på high shelf

Masteringssession
Ordnignen på banden slumpades. 

Alla tre parametrar, low shelf

Alla tre parametrar, peakfilter

Två parametrar: gain och frekvens på peakfilter

En parameter: gain på high shelf

Tabell 1: Förklaring av den slumpgenerering som genomfördes på de olika instruktionernas ordningsföljd. Samma slumpade ordning  
användes i båda testomgångarna för varje enskild testperson.

3.2 Utrustning och uppställning

Testet ägde rum i ett av kontrollrummen på musikhögskolan i Piteå. För testet användes en bärbar 

dator  med  externt  ljudkort  anslutet  till  en  integrerad  D/A-omvandlare  och  volymkontroll  över 

AES/EBU-formatet. Denna anslöts i sin tur till ett 2.2-högtalarsystem. Till datorn anslöts även en 

extern skärm och externt trådlöst tangentbord och mus. Dessa externa tillbehör ställdes framför 

testpersonen, som satt i sweet spot för högtalarsystemet. Den bärbara datorn vinklades bort så att  

testpersonen inte skulle se den session som användes eller annan överflödig information. Det enda 

som syntes på testpersonens skärm var det equalizerfönster som användes för tillfället mot en svart 

bakgrund. Som DAW (Digital Audio Workstation) användes programmet Cubase 5 från Steinberg 

[8] och som equalizer användes Equality från DMG Audio [12]. Användandet av en DAW tillät att 

varje testpersons justeringar kunde sparas som en session, som senare kan öppnas för att läsa av 

resultatet. Detta gjorde att ingenting behövde antecknas under testets gång och att testet fick ett  

smidigt arbetsflöde. Valet av equalizerplug-in föll på att denna har en inbyggd funktion för att dölja 

kurvan, vilket gjorde att det övriga utseendet och signalbehandlingsmotorn kunde hållas konstant 

mellan de två testomgångarna på ett enkelt sätt.

3.3 Stimuli och tillvägagångssätt

Stimulit bestod av två sessioner: en multitracksession som innehåller bastrumma, överhäng i stereo, 

elbas, piano i stereo, akustisk gitarr i stereo och leadsång samt en masteringssession innehållande en 
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färdig mix från en livekonsert som stereospår. Kompressor, reverb, delay och en viss del equalizer 

hade redan använts på materialet i multitracksessionen, men inte på de områden som skulle filtreras 

i testet. I samtliga fall fick testpersonerna möjlighet att sololyssna på instrumentet de bearbetade 

och de fick även justera volymen om de ansåg det nödvändigt. När ett instrument varit avslutat så 

inaktiverades de förändringar som gjorts, för att undvika att man jobbar vidare baserat på det man 

tidigare  gjort  och  försöker  mixa  in  instrumenten  mot  de  filtreringar  man  tidigare  gjort. 

Jämförbarheten ökar om samtliga testpersoner hela tiden jämför det material de filtrerar mot de 

andra instrumenten som obehandlade. Att ha en alternativ förinställd mix av de andra instrumenten 

för referenslyssningen, där allt annat varit behandlat separat vore inte önskvärt, eftersom det då 

också kunnat tolkas som en ”korrekt” inställning och minskat friheten i inställningarna. 

3.4 Pilottest

Ett pilottest genomfördes innan huvudtestet för att kunna förfina metoden och sortera ut eventuella 

band som kunde anses olämpliga eller instruktioner som kunde anses svårtolkade.  Detta var ett 

alternativ som valdes framför att i grupp avgöra vilka filteringar som skulle genomföras, eftersom 

det var betydligt lättare att istället utveckla ett förslag som sedan testas i ett pilottest och diskuteras.  

Två testpersoner som studerar ljudteknik på musikhögskolan i Piteå deltog i detta och de var båda 

två medvetna om testets syfte. Resultatet visade ett antal band där testpersonerna hade velat göra 

väldigt annorlunda, t.ex. höja gainen i fall där instruktionen bad om en sänkning. Efter ett försök till  

preliminär analys framstod det också givet att fler band med enbart en justerbar parameter kunde 

vara  fördelaktigt  för  att  öka  möjligheten  till  statistisk  analys.  I  pilottestet  märktes  att  vissa 

instruktioner kunde tolkas väldigt olika utav de två testpersonerna, men att de personligen tolkat 

dem lika under båda testomgångerna. Till exempel hade den ena använt shelvingfiltret i instruktion 

11,  se tabell  3,  med hög gain,  men också väldigt låg frekvens så att  funktionen snarare kunde 

jämföras  med  ett  högpassfilter.  Eftersom  samma  person  filtrerat  enligt  samma  koncept  båda 

gångerna ansågs denna filtrering fullt rimlig att behålla till huvudtestet. 

3.5 Testgrupp

Testgruppen  till  huvudtestet  bestod  av  10  studenter  från  musikhögskolan  i  Piteå,  varav  8 

ljudteknikstudenter  och  2  musiklärarstudenter  med  fritidserfarenhet  av  ljudteknik.  Samtliga  i 

testgruppen hade även musikalisk erfarenhet sedan en tid tillbaka. Testet tog som mest en timme 

och deltagarna serverades kaffe som ersättning. Efter avslutat test fick alla testpersoner se kurvorna 
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från sina filtreringar i både lägena bredvid varandra, så att de kunde se vilka skillnader och likheter 

de hade åstadkommit. Därefter fick alla testpersoner fylla i en enkät om sina tidigare erfarenheter 

och  redovisa  ifall  de  hade  svårigheter  att  förstå  någon  utav  instruktionerna,  för  att  verifiera 

testgruppens lämplighet och få även skriftliga åsikter om de filtreringar som gjorts för att se ifall det 

var någon av dem som funnits olämplig många. 

3.6 Test av en parameter

För att  tillåta  flera  olika analyssätt  låstes alla  parametrar  utom en på vissa utav banden,  så att 

användaren enbart kunde justera en utav de tre parametrarna, se tabell 2. Detta gör att en statistisk 

analys  möjlig,  eftersom  man  direkt  får  ut  ett  värde  på  hur  stor  förändring  som  gjorts  och 

interaktionen mellan olika parametrar är väldigt obetydlig. De övriga parametrarna på banden hade 

ställts in i förväg och fick inte justeras. Undantaget var i fallen då q-värde skulle justeras. Då tilläts 

även justeringar av gain för att ge en uppfattning av området som skulle behandlas, men på villkoret 

att den återställdes till ursprungsläget när q-värdet var färdiginställt. En nackdel med detta test är att  

den ekologiska validiteten blir bristande för justeringar av enbart frekvens eller q-värde, eftersom 

det inte finns några equalizertyper som enbart tillåter de parametrarna. 

En parameter
                   Nr.   Typ av justering

Justerbar 
parameter

Diagram i 
resultatet:

1 Sänkning av gain för ett band i mellanregistret på överhänget. Gain Diagram 1

2 Justering av q-värde för dämpning av en resonans i akustisk 
gitarr. Q-värde Diagram 2

3 Justering av frekvens för högpassfilter på akustisk gitarr Frekvens Diagram 3

4 Höjning av gain för ett highshelf-filter på akustisk gitarr Gain Diagram 4

5 Justering av frekvens för ett highshelf på leadsång Frekvens Diagram 5

6 Justering av q-värde för en mindre höjning i lågt mellanregister 
på leadsång Q-värde Diagram 6

7 Höjning av gain för ett highshelf i masteringen Gain Diagram 7

Tabell 2: De filtreringar som skulle genomföras och enbart tillät justering av en parameter per band .                                            

3.7 Test av flera parametrar

För att även se fall med högre ekologisk validitet och för att kunna analysera hur användandet av 

flera  parametrar  samtidigt  fungerar,  så  fanns  även  fall  där  testpersonerna  fått  justera  flera 

parametrar på ett  band. Detta kan inte analyseras lika lätt  med statistisk analys,  utan en visuell  

jämförelse mellan de kurvor som uppstår från vardera filtrering får istället användas. 
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Flera parametrar Typ av justering Justerbar parameter

8 Borttagning av sjungande i bastrumman. Gain, frekvens och q-värde

9 Urholkning av mellanregister på elbas

10 Höjning av högre frekvenser på piano med shelvingfilter Gain, frekvens och q-värde

11 Borttagning av subfrekvenser med ett shelvingfilter i 
masteringen

Gain, frekvens och q-värde

12 Förstärkning av högbasen i masteringen med ett peak-
filter

Gain, frekvens och q-värde

13 Borttagning av en lätt hårdhet i högt mellanregister i 
masteringen. 

Gain och frekvens

Tabell 3: De filtreringar som skulle genomföras och tillät justering av flera parametrar per band.                                                      

4. Resultat & Analys
Resultatet som presenteras nedan är en kombination utav olika synsätt på den presenterade datan. 

Särskilt i de fall där enbart en parameter kunnat justeras av testpersonerna kommer statistisk analys 

användas, då svaren är svåra att misstolka eftersom det bara finns en parameter som kan variera. 

Däremot  i  de  fall  där  användaren  kan  justera  flera  parametrar  per  band,  så  får  man  anta  att 

parametrarna samverkar, varpå statistik analys blir försvårad och säger mindre om resultatet. En 

visuell analys av kurvorna och ordliga beskrivningar av de tendenser som syns i bild och siffror 

kommer istället användas där för att presentera resultatet. En tredje analys kommer göras, där man 

ser  på  varje  persons  genomsnittliga  justeringar  kategoriserat  efter  gain,  frekvens  och  q-värde. 

Slutligen kommer också göras en analys som är övergripande och inte gör skillnad på de olika 

filtreringarna.  Denna  kommer  alltså  ta  samtliga  gainvärden,  frekvenser  och  q-värden  som  tre 

enskilda grupper för statistisk analys. De två sistnämnda analyserna kommer få just det problem 

som är skälet till  att en visuell analys kommer genomföras på flerparametertestet,  att statistiken 

utelämnar den viktiga interaktionen mellan de olika parametrarna.  Men analysen kommer ändå 

genomföras och vad dess resultat egentligen säger kommer diskuteras kring. 

För att en uppmätt skillnad mellan filtreringar i de två olika lägena ska kunna anses signifikant sätts 

en signifikansgräns på p<0,05. Då samma typ av mätningar sker i flera olika fall måste man också 

kräva att värdet skall uppnås i samtliga fall för att kallas generellt. Samtliga t-test som utförs är 

parvis  tvåvägs,  där  resultaten  med  och  utan  kurva  för  samma  individer  jämförs.  Men  utöver 

signifikansskillnaden kan detta test kan också acceptera att enbart se tecken på tendenser i resultatet 
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för  att  till  viss  del  dra  slutsatser.  Dessa  behöver  inte  vara  generella,  utan  kan lika  gärna  vara 

personliga eller bara visa sig i några av fallen. Men då får man också acceptera att det bara är 

tendenser och inte på något sätt kan anses vara representativt för hur alla ljudtekniker jobbar. 

4.1 Förbehandling av resultatet

Ett stort problem som upptäckts i några fall är att testpersonerna rört parametrar de inte får röra. I 

vissa fall har de återställt dem så att de ligger inom 10% från var de stod ursprungligen och dessa 

fall har ignorerats. Däremot finns det 4 olika fall där otillåtna parametrar har justerats mycket och 

inte  kan  tyda  på  något  annat  än  att  testpersonerna  inte  uppfattat  uppgiften  korrekt.  Dessa  4 

resultatdata har uteslutits från testet, eftersom de inte kan användas i jämförelser mot vad andra har 

ställt in. 3 av dessa finns i enkelparametertestet och 1 av dem i flerparametertestet. 

Innan  vidare  beräkningar  har  frekvensskillnader  räknats  om  till  oktaver,  eftersom  det  är  en 

lämpligare enhet. Både sett till parametergraderingen, presentationen i kurvan och framförallt till 

hur vi uppfattar frekvenser så är det lämpligast att avståndet mellan varje oktav hålls lika stort och 

ger samma utslag i resultatet. En räkning i frekvenser hade lett till ett resultat som helt avgörs av de  

högsta  frekvenserna,  eftersom en oktavhöjning  i  diskanten  blir  flerfaldigt  större  än  en  i  basen 

uttryckt när man uttrycker den i hertz. Den formel som använts beskrivs i bilaga B.

Alla Q-värden är också omräknade till bandbredd i oktaver. Bandbredden är det lämpligaste måttet 

för dessa beräkningar, eftersom det är måttet på det påverkade området och därmed kan anses vara 

proportionellt mot hur stor förändring varje filtrering lett till. Skillnaden mellan två väldigt höga q-

värden kan ge väldigt stor numerisk skillnad utan att för den skull påverka ett särskilt stort område 

och skillnaden mellan två låga q-värden kan bli numeriskt liten och ändå förändra ett väldigt stort 

område.  Q-värden  härstammar  från  de  elektriska  kretsarna,  men  nu  när  mätningen  utgår  från 

människan blir det lämpligare att använda bandbredd eftersom det står linjärt mot hur vi uppfattar 

ljudet. Den formel som använts mellan bandbredd och q-värde [12] beskrivs i bilaga B.

För att underlätta resultatpresentationen utgår alla skillnadsbeskrivningar från att testets oberoende 

faktor är att kurvan försvinner och alla skillnader kommer beskrivas som det som sker när man 

växlar  till  läget  utan  kurvan,  med  datan  från  läget  med synlig  kurva  som referens.  En  positiv 

skillnad kommer alltså innebära att man har ”gainat” mer, använt högre frekvens eller använder 
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bredare band när man inte sett kurvan. Negativa värden betyder att man har gainat mindre, använt 

lägre frekvens och smalare band när man inte sett kurvan. Noll innebär att man gjort precis likadant  

i båda testomgångarna. Skillnaden är också baserad på varje enskild försöksperson, eftersom det 

intressanta är om samma person gjort något annorlunda när man lagt till eller tagit bort kurvan. Som 

tidigare nämnts märktes i pilottestet, att de två deltagarna i detta kunde tolka vissa instruktioner lite 

olika, men att de personligen tolkat den likadant under de båda testomgångarna, självklart med vissa 

skillnader i inställningarna.

4.2 Resultat för enkelparameterstestet

Diagram 1: Sänkning av gain för  
ett band i mellanregistret på  
överhänget.  
m=0,83 db. p=0,102.  n=10

Diagram 2: Justering av Q-värde 
för dämpning av en resonans i  
akustisk gitarr.  
m=0,57 oct. p=0,167. n=9

Diagram 3: Justering av frekvens  
för högpassfilter på akustisk gitarr.  

 
m=0,04 oct. p=0,775. n=10

Diagram 4: Höjning av gain för ett  
high shelf-filter på akustisk gitarr.  

 
m= -0,01 dB. p=0,990. n=9

Diagram 5: Justering av frekvens  
för ett high shelf på leadsång.  

 
m=0,25 oct. p=0,086. n=9

Diagram 6: Justering av q-värde 
för en mindre höjning i lågt 
mellanregister på leadsång.  
m=0,36 oct. p=0,364. n=10

Diagram 7: Höjning av gain för ett  
high shelf i masteringen.  

 
m= -0,33 dB. p=0,294. n=10    

m betecknar genomsnitt.

p betecknar p-värde.

n betecknar antalet godkända

testvärden. I de fall som 

testvärden strukits har en utav 

testpersonerna justerat mer än 

en utav parametrarna.

4.2.1 Analys av enkelparametertestet

Sju olika enkelparameterstest genomfördes, varav tre för gain och två för frekvens respektive q-

värde. Ingen av dessa uppnådde gränsen på p<0,05, vilket betyder att detta test inte kan påvisa att  

det finns något generellt beteende för hur ljudtekniker påverkas av kurvan. Däremot finns det två 

fall där ett p-värde på c:a 0,1 uppstod. Det första av dessa var ett fall där testobjekten uppmanades 

att sänka gain på ett band på överhänget, vilket också var den enda filtreringen som skulle utföras 

här. 8 av 10 sänkte mer i det läge där de inte såg kurvan [Diagram 1]. Detta test gav ett genomsnitt på 0,8 
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dB mer gain när kurvan doldes och p-värdet p=0,102 erhölls. Det andra fallet var en situation där 

testpersonerna uppmanades att dra ned frekvensen för ett high shelf med förinställd gain och q-

värde. Ett av resultaten hade strukits från detta test, då en försöksperson hade förändrat gainen. I 6 

av 9 fall hade man ställt en högre frekvens i det läge där man inte såg kurvan och i de tre fall där 

man ställt en lägre frekvens var skillnaderna väldigt små i jämförelse[Diagram 5]. Ett genomsnitt på 0,25 

oktaver högre och ett p-värde på 0,086 erhölls här, vilket ändå kan ses som en existerande tendens. 

I övrigt är de flesta värdena fördelade kring nollan, med viss majoritet av positiva. Det är enbart i  

två fall som negativa genomsnitt har uppstått och det första av dessa [Diagram  4]  bör snarare avrundas 

till noll.  Det andra fallet är det sista bandet  [Diagram  7], där testpersonerna skulle ställa gain för en 

diskanthöjning i masteringen. Här har 6 av 9 dragit lägre när de inte sett kurvan och en hade ställt 

exakt samma nivå, men p-värdet är högt, så förmodligen har slumpen spelat en stor roll. I de övriga 

fallen erhölls ett p-värde kring 0,17 [Diagram 2], ett på 0,77 [Diagram  3] och ett på 0,36 [Diagram 6]. Så utav 7 

mätningar så är det väldigt hög sannolikhet att  åtminstone hälften utav resultaten beror helt  på 

slumpen snarare än någon faktiskt effekt. Enbart två utav fallen har med någorlunda signifikans 

kunnat påvisa att  det finns vissa tendenser, men det är  svårmotiverat att se dem som generella, 

eftersom p-värdet är ganska högt och testgruppen liten. 

Man kan då konstatera att detta test inte visat särskilt mycket alls ur ett generellt perspektiv. Om 

man enbart ser till  gain så har vi ett fall med hyfsad tillförlitlighet som visar att testpersonerna 

gainat mer när de inte sett kurvan [Diagram 1], men det finns också ett fall där absolut ingen slutsats kan 

dras [Diagram 4] och ett som ger en svag aning av det motsatta, om än inte med samma signifikans [Diagram 

7]. Sett till frekvens finns det ett fall med ganska god signifikans som tydde på att testpersonerna inte 

ville dra ner frekvensen på ett high shelf lika långt när de inte såg kurvan [Diagram 5]. Det andra fallet 

visade ett i princip försumbart genomsnitt och en dålig signifikans [Diagram 3], men man bör inte heller 

försöka jämföra dessa två då de är två olika typer av filter. Vad gäller q-värde så är siffrorna inte 

riktigt lika tydliga. Det lägsta p-värde som erhållits för ett test av q-värde är p=0,167 för ett fall där 

testpersonerna skulle ställa bandbredden på ett filter som skulle ta bort en resonans i den akustiska 

gitarren [Diagram 2]. Endast 5 av 9 hade ställt en bredare bandbredd när de inte sett kurvan och det som 

gett det höga genomsnittet på 62% bredare bandbredd här är förmodligen att två av testpersonerna 

ställt över dubbelt så bred bandbredd i det fall där de inte sett kurvan[Diagram  2]. Man kanske får ta 

hänsyn här till att dessa två fall gav väldigt breda band som skar ut så gott som allting i basen. Då  

det är väldigt otänkbart att testpersonerna inte kunnat höra hur mycket de påverkar så kan man 
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utifrån detta i alla fall dra slutsatsen att det finns en tendens hos vissa att acceptera mer i fallet där 

man inte ser, men då variansen var väldigt stor så bör man återigen poängtera att detta bara kan ses 

som en individuell tendens. 

4.3 Resultat av flerparametertestet

I dessa illustrationer syns hur de olika testpersonerna gjort för samtliga filtreringar där de fått 

använda mer än en parameter på banden. Den vänstra kolumnen visar resultatet från när de sett 

kurvan och den vänstra kolumnen från när de inte sett den. De två illustrationerna på samma rader 

är alltid tagna från samma testperson, så att man kan se hur samma person gjort i de två olika lägena 

bredvid varandra. Samtliga illustrationer är skärmdumpar från DMG Audio Equality [9].

Filtrering nr. 8 – Borttagning av sjungande i bastrumman

Här har man använt ett lägre 
gainvärde, men en betydligt 
bredare bandbredd när man 
inte sett kurvan. 
Frekvenserna skiljer sig stort 
mellan de två filtreringarna. 

Här är både gain och 
frekvens väldigt lika. Det 
som skiljer sig åt är att q-
värdet är mycket bredare då 
testpersonen inte sett kurvan

Frekvensen ligger lite högre. 
Gain är lite högre och 
bandbredden betydligt högre 
då testpersonen inte sett 
kurvan.  

Här har bandbredden blivit 
betydligt smalare, men 
gainen har också ökat när 
testpersonen inte sett kurvan. 
Frekvensen är densamma. 

Här har en stor förändring 
gjorts då man sett kurvan, 
men förändringen då man 
inte sett den är väldigt liten 
både till gain och frekvens.

Gain och frekvens är så gott 
som lika, men q-värdet då 
testpersonen inte sett kurvan 
är väldigt smalt och kan inte 
ha gjort någon större 
inverkan i materialet. 
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Här har både högre gain och 
bandbredd använts då man 
inte sett kurvan. Frekvensen 
är lika i båda fallen. 

Här har man använt hög gain 
och väldigt smala band i båda 
fallen. Bandet är ännu 
smalare då man inte sett 
kurvan. 

Här är bandbredden väldigt 
bred när man inte sett kurvan, 
även om gainen är lite 
mindre. 

För det blotta ögat är dessa 
filteringar i princip identiska. 

Filtrering nr. 9 – Urholkning av mellanregister på elbas

Här har man använt brett band i 
båda fallen, men gainen är 
betydligt högre då man inte sett 
kurvan. 

Detta fall liknar det ovan, med 
skillnaden att bandbredden är lite 
smalare. Frekvenserna är båda 
högre och när man inte sett 
kurvan ligger den högst. 

Även detta liknar det första 
fallet, med skillnaden att 
bandbredden är ännu smalare och 
frekvensen ligger högre upp. 

Här däremot så har man använt 
mindre gain då man inte sett 
kurvan, annars är parametrarna 
ganska lika. 

Här har man tagit mindre gain, 
men kompenserat med bredare 
band då man inte sett kurvan. 
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Här är gain och frekvens lika, 
men bandet är betydligt bredare 
då man inte sett kurvan. 

Här skiljer sig frekvensen väldigt 
mycket, så det är svårt att 
jämföra gain och q-värde 
eftersom det är filtreringar på två 
helt olika områden. 

Här har en väldigt smal 
bandbredd använts när man inte 
sett kurvan. Övriga parametrar 
lika

Detta resultat är i princip 
identiskt med det ovan. 

Här är gain och frekvens ganska 
lika, men man har använt ett 
betydligt bredare band då man 
inte sett kurvan. 

Filtrering nr. 10 – Höjning av högre frekvenser på piano med shelvingfilter

Gainen är i princip lika, men när 
man inte sett kurvan så ligger 
frekvensen högre och q-värdet 
lägre. 

Frekvensen är ungefär 
densamma, men gainen är 
betydligt högre och q-värdet 
lägre när man inte ser kurvan. 

Dessa är ganska lika, men både 
gain, frekvens och q-värde skiljer 
sig lite från filtrering till 
filtrering. 

Här har man tagit i med betydligt 
mer gain och på en högre 
frekvens när man inte sett 
kurvan. 
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Här ligger gainen lite högre och 
frekvnsen mycket högre när man 
inte sett kurvan. 

Gainen här är ganska lika, men 
när man inte sett kurvan har man 
sett kurvan har man algt sig 
väldigt lågt i frekvens och q-
värdet är lägre när man inte sett 
kurvan. 

Här är det högre gain och högre 
q-värde när man inte sett kurvan. 
Frekvensen så gott som lika. 

Här är det en stor skillnad i att 
frekvensen ligger väldigt högt 
när man inte sett kurvan. 

Här är både frekvens, gain och q-
värde lägre när man inte sett 
kurvan. 

Här är q-värdena ganska lika, 
men både gain och frekvens 
ligger betydligt lägre när man 
inte sett kurvan. 

Mastering

Filtrering nr. 11 – Borttagning av subfrekvenser med ett shelvingfilter

Filtrering nr. 12 – Förstärkning av högbasen med ett peak-filter

Filtrering nr. 13 – Borttagning av en lätt hårdhet i högt mellanregister

Filtrering nr. 7 – Höjning av gain för ett high shelf, tillhör enkelparametertestet. 
(Observera att kurvorna syns tydligare i färg)

Bashöjningen är betydligt större 
både till gain och till bandbredd 
när man inte sett kurvan. De 
andra banden är ganska lika. 

Även här är det mesta väldigt 
likt. Bashöjningen har en mycket 
bredare bandbredd. 
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Väldigt högt q-värde på 
bassänkningen. Bashöjningen har 
ett mycket lägre q-värde. Annars 
väldigt likt. 

Lite bredare q-värde på 
bashöjningen. Ganska blygsam 
sänkning i basen särskilt när man 
inte sett kurvan. 

Här har low shelfet använts som 
ett högpassfilter. Annars är 
kurvorna väldigt lika varandra. 

Bashöjningen är väldigt mycket 
större både till gain och 
bandbredd när man inte sett 
kurvan. 

Här är gainen på shelfet högre 
och bandbredden och gain på 
bashöjningen högre då man inte 
sett kurvan. 

Väldigt mycket bredare 
bandbredd på bashöjningen även 
här. Frekvensen på low shelfet 
ligger väldigt lågt när man sett 
kurvan. 

Shelfet har högre gain och 
frekvens och lägre q-värde. 
Bashöjningen har betydligt högre 
bandbredd. Säkningen i högt 
mellanregister har strukits 
eftersom q-värde justerats. 

Två väldigt lika filtreringar. 
Största skillnaden är att 
basshelvingfiltrets frekvens 
ligger högre. 

4.3.1 Analys av flerparametertestet

För  att  åskådliggöra  vilka  skillnader  som uppstår  i  de  fall  när  testpersonerna  fått  justera  flera 

parametrar samtidigt kan inte statistik användas, eftersom det inte tar hänsyn till hur parametrarna 

interagerar med varandra. Därför används här visuell analys, som dessutom ger fördelen att man 

direkt även kan ta in hur samma individ gjort i det andra läget direkt i beräkningarna. Nackdelen 

med visuell analys är förutom att det inte kan ge något p-värde också det att den är ganska inexakt 

och inte lika objektiv. 
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I  filtreringen för  bastrumman syns  tydligt  att  de  personer  som gjort  försiktiga  filtreringar  med 

ganska smala q-värden i läget med graf har använt ännu smalare q-värden i läget utan graf. Likaså  

gäller omvänt, de som tagit i med lite bredare q-värden och lite mer gain än de andra när man sett  

kurvan är också de som använt bredast q-värden när de inte sett kurvan. Framförallt så har graferna 

från läget där kurvorna inte syntes mycket mer varierade värden och alla extremerna finns här. 

Åtminstone 3 av de smalaste och 4 av de bredaste q-värdena finnes här. Även om det finns några 

som sticker ut så verkar för de allra flesta här gälla att ett smalt band blir smalare och ett brett blir  

bredare i det fall då kurvan osynliggörs. Vad gäller gain går här inte att se någon tydlig tendens, 

mycket är väldigt varierat och det verkar inte riktigt ha någon koorelation till bandbredden. För 

frekvensen var instruktionen ganska begränsande och hänvisade till området mellan 100-200 Hz. 

Även om det verkar finnas 2-3 vanliga frekvenser att lägga sig på här, så har de flesta lyckats lägga 

sig på samma ställe båda omgångarna. 

I filtreringen utav elbasen syns ett resultat som påminner väldigt mycket om det ovan. Bredare q-

värden när man inte ser kurvan verkar vara trenden även i det här fallet, men det finns också 3 band 

som är väldigt smala här, mycket smalare än något som förekommer i fallet där testpersonerna såg 

kurvan. Dessa tre band har ett q-värde som är ungefär 6 gånger så högre när de inte sett kurvan, 

vilket är väldigt avvikande.  Dessutom har de testpersoner som gett dessa värden även hört till de 

som gett  bredast värden i  fallet  där de såg kurvan och en av dessa har i  fallet  utan kurva lagt 

frekvensen  två  oktaver  högre  upp.  Vad  gäller  gain  så  är  skillnaderna  ganska  tydliga  och 

genomgående. Om man bortser från de tre som använt extremt smala band så har alla utom en legat  

kvar på ungefär samma nivå eller gainat mer. Och detta trots att även bandbredden blir bredare, 

vilket gör att både gain och q-värdet samverkar till att öka arean på det påverkade området. 

När man ser filtreringen utav pianot är det svårt att se några tendenser alls egentligen. Frekvenserna 

varierar ganska mycket från person till person och q-värdena hålls ungefär lika för testpersonerna 

mellan gångerna, även om det finns en del variationer i båda riktningarna. Det finns en viss trend i 

att våga gaina mer när man inte ser kurvan, men det finns även några fall som tyder på den direkta 

motsatsen. Frekvensmässigt så går det inte att hitta någon genomgående skillnad, däremot så ligger 

frekvenserna lite mer samlade där kurvan inte syntes.  Extremerna vad gäller  gain och frekvens 

hittar vi här i läget med kurvan synlig. Q-värdets extremer är ganska jämnt fördelade över de båda 

lägena, däremot inte lika tydligt som i de två tidigare filtreringarna.  Men å andra sidan är q-värdet 
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den  minst  viktiga  parametern  för  shelvingfilter,  då  den  i  praktiken  bara  styr  brantheten  i 

övergångsregionen. 

Ser man på masteringen är den mest uppenbara skillnaden att testpersonerna tagit i väldigt mycket 

mer på bandet som var avsett att ge en boost i basen, både till gain och bandbredd. Skillnaden är 

väldigt stor. Det finns ett fåtal fall där gainen eller bandbredden är mindre, men där är skillnaden 

förhållandevis liten. Däremot finns det inget exempel där både gain och q-värde är mindre, med 

andra ord är åtminstone en av parametrarna större. Flera av höjningarna är flera storleksordningar 

större om man ser till arean som bildas i grafen. En annan tendens som inte är lika tydlig är att 

frekvensen på det shelvingfilter som är avsett att reducera subfrekvenser ligger lite högre i många 

fall.  En högre frekvens betyder här att ett större område påverkas. Skillnaden är dock liten i de 

flesta fall och det finns några fall där det motsatta inträffat. I övrigt är skillnaderna i masteringen 

väldigt varierade och det är svårt att dra några ytterligare slutsatser. 

4.4 Individuella resultat och analys

För att ta hänsyn till individuella tendenser gjordes också en analys för hur varje testperson handlat,  

för  att  se  ifall  påverkan kan vara  tydlig  för  vissa personer  även om den inte  är  generell.  Här  

räknades  de  genomsnittliga  skillnaderna  i  gain,  frekvens  och  q-värde  ihop  för  varje  individ. 

Resultatet presenteras nedan:

Diagram 8: Samtliga  
gainskillnader från alla justeringar,  
ihopräknat som genomsnitt för  
varje enskild testperson.

m=0,45 dB, p=0,188.

Diagram 9: Samtliga 
frekvensskillnader från alla  
justeringar, ihopräknat som 
genomsnitt för varje enskild  
testperson.

m=0,14 oct, p=0,007.               

Diagram 10: Samtliga q-
värdesskillnader från alla  
justeringar, ihopräknat som 
genomsnitt för varje enskild  
testperson.

m=0,25 oct, p=0,097                 

m betecknar genomsnitt.

p betecknar p-värde.

n betecknar antalet godkända

testvärden. I de fall som 

testvärden strukits har en utav 

testpersonerna justerat mer än 

en utav parametrarna.

Det resultat som visas här är varje individs genomsnittliga skillnader. I gainfallet är det alltså två 

som i genomsnitt haft mindre gain när de inte sett kurvan. Något som är väldigt intressant här är att 

dessa  två  är  de  som  studerat  musiklärare  och  inte  ljudteknik  i  testgruppen.  Samtliga 
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ljudteknikstudenter ligger alltså på positiva värden. Räknar man bort de två musikerna får man ett 

p-värde på 0,00056. För frekvens är det bara en som ligger på negativt genomsnitt och även här går 

det att  spåra detta värde till  en utav musikerna. För q-värden däremot är det bara ett av de tre 

negativa värdena som kan härledas till en utav de två musikerna, så här får man anse att det inte 

finns  någon  korrelation.  I  vilket  fall  så  har  sammanställningen  här  utav  frekvenser  visat  ett 

signifikant resultat, vilket betyder att det finns en tendens att lägga sig på högre frekvenser när man 

inte ser en kurva. För gain och q-värde är det dock för stor risk att det är slumpen som genererat 

resultatet. 

4.5 Sammanställning av all mätdata: resultat och analys

Utöver den filtreringsspecifika analysen ovan, så har även en statistisk analys på samtliga värden 

som  helhet  gjorts.  Detta  betyder  att  samtliga  gainvärden,  både  från  enkelparametertestet  och 

flerparametertestet,  har  samlats  som  en  datagrupp  för  vidare  analys.  Likadant  har  gjorts  för 

frekvenser  och  för  q-värden.  Q-värdena  från  shelvingfilter  har  inte  räknats  in  i  denna  analys, 

eftersom  deras  funktion  är  väldigt  annorlunda  jämfört  med  q-värden  på  peakfilter.  Resultatet 

presenteras i diagrammen nedan:

Diagram 11: Samtliga  
gainskillnader från alla justeringar.  

 
m=0,44 dB oct. p=0,758. n=78.

Diagram 12: Samtliga 
frekvensskillnader från alla  
justeringar.                
m=0,17 oct. p=0,0046. n=78.

Diagram 13: Samtliga q-
värdesskillnader från alla  
justeringar.               
m=0,26 oct. p=0,013. n=49.   

m betecknar genomsnitt.

p betecknar p-värde.

n betecknar antalet godkända

testvärden. I de fall som 

testvärden strukits har en utav 

testpersonerna justerat mer än 

en utav parametrarna.

För gain är spridningen ganska stor och inget signifikant värde finns. P-värdet är väldigt högt till 

skillnad  från  i  den  individuella  analysen  och  även  om  man  här  räknar  bort  de  två 

musiklärarstudenterna så påverkas inte p-värdet nämnvärt mycket, utan hamnar på p=0,64. Däremot 

för  frekvensen finns  här  en  liten skillnad,  om än väldigt  signifikant.  Det  här  betyder  alltså  att 

överlag så har testpersonerna lagt sig lite högre i frekvens när de inte sett kurvan. Dock har detta 

värde erhållits med en frihetsgrad på 77, då det finns 78 värden totalt. Räknas istället frihetsgraden 

till 9 (baserat på antalet testpersoner) hade detta värde legat mellan 0,01 och 0,02, alltså hade det 

fortfarande varit signifikant. En tvåvägs t-tabell  [11] konsulterades för denna uppskattning. För q-
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värden finns också en signifikant skillnad som pekar på att man använder bredare bandbredder när 

man inte  ser  kurvan.  Räknas  p-värdet  om med samma metod för  att  rätta  felet  i  frihetsgraden 

hamnar det istället blivit kring 0,03, alltså fortfarande signifikant.  

4.6 Sammanfattning av resultatet

Fyra  olika  analysmodeller  har  gjorts  på  den  data  som  erhållits  i  testet.  En  ren  analys  av 

enkelparametertestet,  en  ren  analys  av  flerparametertestet,  en  individuell  analys  som tar  in  all 

testdata och en analys som behandlar all data för alla testpersoner. De två förstnämnda, som inriktar 

sig mer mot specifika filteringar visade inga signifikanta resultat, men några vanligt förekommande 

beteenden kunde påvisas. För enkelparametertestet var detta att det fanns ett fall där man tog i lite 

mer med gain och ett fall där man lagt frekvensen lite högre när man inte sett kurvan, men i andra 

situationer var  variationen för stor för att  dra någon slutsats.  För flerparametertestet  visades en 

ganska tydlig indikation på att q-värdena blir mycket mer varierade när man inte ser kurvan, samt 

att man i några fall vågat ta i mer, både med bredare band och högre gain-värden. Däremot fanns 

inga tydliga exempel på motsatsen till detta. För de två senare analyserna fanns det tydliga och 

signifikanta resultat för frekvenser och q-värden. Dessa visar ganska tydligt att det finns en tendens 

att lägga sina frekvenser lite högre upp och att man tenderar att använda bredare band när man inte 

ser kurvan. För gain hade samtliga ljudtekniker ur testgruppen visserligen positiva genomsnitt, men 

när man räknade på samtliga gainvärden och därmed tog bort den individuella faktorn,  så blev 

signifikansen väldigt dålig. Hos q-värdena uppstod nästan en signifikant skillnad om man ser på 

allting överlag, men det fanns ganska många dragningar åt båda hållen och den generella trenden 

var inte riktigt påtaglig. 

5. Diskussion

5.1 Den individuella och sammanställda analysen

Den sammanställda och den individuella analysen ger både fördelar och nackdelar, eftersom de 

använde sig av all data från både enkel- och flerparametertesten. Fördelarna är att de kunde använda 

sig av en stor mängd data från flera olika filtreringar. Nackdelen är att ingen hänsyn togs till hur de 

tre parametrarna kan interagera med varandra i en filtrering. Att till exempel frekvenserna låg högre 

med god signifikans kan alltså antas vara en del av tillvägagångssättet för en ljudtekniker att uppnå 

ett  tillfredsställande  resultat  när  de mixar,  men det  kan  inte  uteslutas  att  man kompenserat  för 

frekvenshöjningen  genom att  även  ställa  in  en  annorlunda  gain  eller  bandbredd.  Detta  resultat 
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skiljer sig alltså från enkelparametertestet, som bara tillät en parameter och därför inte gett någon 

sorts möjlighet att kompensera på annat håll. Resultatet där handlar om en faktisk skillnad i någon 

av dimensionerna, medan statistiken från den sammanställda analysen av alla mätdata enbart kan 

visa en del i ett större sammanhang. Till exempel är en mycket möjlig förklaring till att gainen varit  

så pass varierande att den förmodligen är den parameter man ställt in sist, varför den skulle vara 

beroende  utav  inställningarna  i  både  frekvens  och  q-värde.  Likaså  kan  detta  förklara  varför 

frekvensen visat så pass tydliga resultat, för att detta är den parameter som ställer vilket område 

man vill jobba i. Därför blir också frekvens den parameter man ställer in först i många fall och den 

blir inte beroende utav de andras position. 

Trots att både den induviduella och sammanställda analysen utgick från samma data, så finns det 

också skillnader mellan dem. De har behandlat datan på olika sätt, så deras resultat bör också tolkas 

olika. De tre medelvärdena i respektive analysmetoder var förvisso mycket lika, där skillnaderna 

kan härledas till de fyra bortplockade mätvärdena som beskrevs i  4.1 Förbehandling av resultatet. 

Det som däremot skiljde dem åt var varianserna, eftersom den individuella anlaysen enbart använde 

de  tio  individuella  genomsnitten  som data.  Detta  gör  att  ingen hänsyn  tas  till  variansen i  den 

faktiska  mätdatan  som skapade dessa  genomsnitt.  Den sammanställda  analysen  ger  all  mätdata 

möjlighet att påverka signifikansen genom sin fördelning. Därför får också signifikanta resultat från 

respektive analysmetod lite olika innebörd:

• Ett signifikant resultat från den sammanslagna analysen kan tolkas som att man vid en stor 

mängd  filtreringar,  utfört  av  flera  olika  personer,  har  ett  nollskiljt  väntevärde  för 

genomsnittsskillnaden av hur den aktuella parametern ställs in. Det betyder dock inte att 

man implicit kan dra samma slutsats som vid en signifikant individuell analys. 

• Ett signifikant resultat från den individuella analysen kan tolkas som att om en person gör 

många filtreringar  har  man ett  nollskiljt  väntevärde för  genomsnittsskillnaden av aktuell 

parameter  över  många filtreringar  som denne utför,  för  varje  slumpvis  vald person.  Det 

betyder  rimligen också  att  man implicit  kan  dra  samma slutsats  som vid  en  signifikant 

sammanslagen analys. 

Visas ett resultat där den sammanslagna analysen är signifikant, men inte den individuella, bör det 

alltså  tolkas  som  att  man  inte  kan  utesluta  att  vissa  testpersoner  ger  ett  omvänt  eller  inget 

systematiskt bidrag till den signifikanta genomsnittsskillnaden. 
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5.2 Samband mellan resultaten från de olika analysmetoderna

När det gäller frekvenser visades signifikanta skillnader i både den sammanställda och individuella 

analysen. Båda dessa visade att man lägger sin frekvens högre upp när man inte ser kurvan. I den 

visuella analysen är det svårt att urskilja denna tendens med blotta ögat. Det finns en del tydliga 

exempel på skillnad åt båda hållen, men de små skillnaderna i frekvens, som utgör merparten, är  

svåra att urskilja. Ett utav de två fallen i enkelparametertestet hade p-värde nära signifikansgränsen 

och positivt medelvärde [Diagram 5], det andra fallet hade högt p-värde och medelvärde nära noll [Diagram 

3].  I  vilket fall  kan man genom den individuella och sammanställda analysen för frekvenser dra 

slutsatsen att det med god signifikans finns en generell tendens att lägga frekvenserna högre upp när 

man inte ser kurvan. 

Vad gäller q-värden har det upptäckts en signifikant tendenes att använda bredare band  när kurvan 

inte  syndes  i  den  sammanställda  analysen  [Diagram  13].  Denna  skillnad  fanns  inte  bara  i  den 

sammanställda  analysen  av all  mätdata,  utan man hittar  också stöd i  den  visuella  analysen,  då 

särskilt  på  bandet  där  basen  skulle  höjas  i  masteringen.  Även  den  individuella  analysen  och 

enkelparametertestet pekar på att de personliga genomsnitten lutar åt bredare band när man inte ser 

kurvan, dock ej signifikant. Därför kan vi enbart dra slutsatsen att vi genomsnittligen bör få en 

skillnad om vi mäter resultaten från flera slumpvis utvalda personer. Det går däremot inte att dra en 

slutsats om huruvida alla personer  kan väntas bidra till denna skillnad eller inte. 

Man kan i alla analysers resultat se att det finns flera fall där det skiljt ganska mycket i bandbredd i  

båda riktningarna. I den visuella analysen av flerparametertestet kunde utläsas att detta berodde på 

en ökad variation av q-värden när kurvan var dold. I mestadelen av datan visades att det fanns en 

ganska stor skillnad i q-värde mellan två tester på samma person; antalet som hade ställt in två 

liknande  q-värden  i  de  två  testomgångarna  var  mindre,  än  antalet  som gjorde  det  i  gain-  och 

frekvensanalysen. 

Vad gäller  gainvärden har det funnits  små dragningar i  alla  typer  av analyser,  dock ingen som 

kunnat påvisa en signifikant skillnad. Dessutom är resultaten från den individuella analysen och den 

sammanställda  väldigt  olika.  I  den  förstnämnda  har  åtta  av  tio  personer  positiva  genomsnitt, 

Resultatet  från den sammanställda analysen  däremot  visar  en fördelning som håller  sig  väl  till  
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normalfördelningskurvan, men med en väldigt låg genomsnittlig skillnad och stor spridning [Diagram 

11]. Det går alltså inte att dra en signifikant slutsats om det finns någon effekt på gainvärden. 

5.3 Förklaringsmodeller 

Om man gör en återkoppling till de tänkbara skälen till att en skillnad skulle kunna uppmätas i  

teorisektionen, så kan man med fördel dela in de tendenser som funnits i två grupper. Dels en grupp 

dit de genomgående tendenserna såsom de skillnader som visade ett genomsnitt åt något håll, dels  

en grupp för de fall där variationen ökade väldigt mycket. Som förklaring på att väldigt många i 

vissa fall tog till lite mer gain och bredare bandbredder kan man anta att det föreligger en viss rädsla 

för att ta i för mycket när man ser kurvan. Om man relaterar till samverkan mellan syn och hörsel 

som nämndes i 2. Teori [3][4][6][7] skulle en tänkbar förklaring vara att den dubbla feedbacken på 

något sätt gör att man uppfattar förändringen större än den egentligen är, varför man skulle behöva 

ta i mindre med equalizern för att uppleva samma skillnad när man ser kurvan. Man kan också välja 

att se det från en annan utgångspunkt och med samma argument hävda att vi behöver göra större 

förändringar för att vi ska kunna höra en skillnad eller höra vilket område vi bearbetar när vi inte ser 

kurvan och enbart får feedback i ljudmediet. Denna förklaring stödjs också ytterligare av den ökade 

variationen som upptäcktes för q-värde, eftersom den signalerat på att det faktiskt finns svårigheter i 

att förstå vad man egentligen gör när kurvan är dold. 

De signifikanta skillnaderna kan också utifrån den teori som förklarades härledas till att vår förmåga 

att höra vad man egentligen gör, och att man därför skulle lyssna noggrannare när man inte ser 

kurvan och därför komma närmare det ”ideala” resultatet. I introduktionen deklarerades det klart 

och tydligt att detta test inte var ämnat att diskriminera något av sätten att filtrera, men även om det  

skulle visa sig att det ena sättet skulle vara bättre än det andra så kan det inte ensamt förklara allting 

som funnits i resultatet. 

För de skillnader som uttryckte sig i en ökad variation, så är nog den mest tänkbara förklaringen 

okunskap. Med så pass åtskilda q-värden som funnits i de fall där man inte sett kurvan blir det 

ganska orimligt att alla dessa skulle vara olika sätt att uppnå goda resultat, speciellt med tanke på att  

gainen och frekvensen inte skiljde sig lika mycket som q-värdena. Däremot ökar rimligheten att 

många i testgruppen inte riktigt varit medvetna om hur pass breda eller smala band de egentligen 

ställt in. Att denna svårighet blivit så pass vanligt förekommande i testgruppen kan bero på att 
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testgruppen bestod av studenter och inte fullt utbildade och erfarna yrkesmän. För att de ska kunna 

ha ansett sig ha fullföljt instruktionen båda gångerna med så pass olika inställningar måste man 

nästan anta att det har blivit försvårat för dem att uppfatta vad de har ställt in i något av lägena. Med 

tanke  på  att  man  hade  ställt  ungefär  lika  q-värden  i  bandet  där  man  sett  förefaller  det  därför 

rimligast att förmågan att uppfatta vad man egentligen ställer in här minskade i fallet där man inte 

sett kurvan. Särskilt de fall då några testpersoner ställt extremt höga q-värden eller en helt annan 

frekvens i läget utan kurvan synlig styrker denna teori. De tidigare nämnda skrifter i 2. Teori [1][2] 

som behandlat design av gränssnitt för ljudprocessorer nämnde att  kurvor och andra illustrativa 

element  kunde öka förståelsen för den process som sker och detta skulle  kunna vara en rimlig 

förklaring till varför variationen blev större när kurvan försvann från gränssnittet. 

Däremot fungerar inte alla av de ovan nämnda skälen som förklaring till att man använder högre 

frekvenser, eftersom frekvensen inte kan delas in i termer som ”mycket” och ”lite”. Frekvens är 

bara en parameter som man ställer någonstans beroende på vad man vill filtrera, men ändå så har 

det ju konstigt nog uppstått en signifikant skillnad här. Den grafiska axeln sträcker sig från 20-20 

000 Hz och det är tänkbart att man försöker föreställa sig att denna axels sträckning ska motsvara 

det musikaliska materialet, även om det egentligen inte finns något musikaliskt innehåll i den lägsta 

oktaven. Detta skulle kunna påverka så att man försöker lägga frekvenserna lägre för att utnyttja 

hela omfånget på axeln då man har kurvan synlig framför sig.

En annan möjlighet är att rattarnas presentation skulle locka användaren till att dra dem högre upp. 

Detta borde förutsätta att de flesta oktaverna ligger på den nedre halvan av potentiometern (mer 

kompakt), så att ett visuellt inflytande från ratten ska leda till att man hela tiden ligger högre upp i 

frekvens än vad rattens position kan leda en att tro. Men när rattarna pekar rakt upp i den använda 

equalizern  [9] hamnar de på 400-500 Hz beroende på band, vilket innebär att oktaverna är mer 

kompakta i diskanten. Med andra ord hade ett visuellt inflytande från rattarnas skalor förmodligen 

snarare lett till att man lägger frekvenserna lägre då man inte ser kurvan, vilket inte är fallet.

Med tanke på att vi uppfattar ljud i de högre registret som starkast i högt mellanregister och låg 

diskant kan det också vara möjligt att man för de flesta frekvenser lägger sig högre då man inte ser  

kurvan, bara för att uppnå en större hörbar skillnad då man saknar den grafiska feedbacken. För det  

låga shelvingfiltret skulle det självklart inte behövas något resonemang för psykoakustik eftersom 

en höjd frekvens där leder direkt till en ökad ljudförändring, men även för peakfilter kommer det 
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uppfattas som en större del av ljudmaterialet  förändras om man lägger frekvenser från bas och 

mellanregister högre i frekvens. I diskanten skulle denna skillnad bli mer eller mindre försumbar, 

eftersom örat är förhållandevis linjärt där och eftersom shelvingfilter använts mest för diskant i 

testet så kan inte denna teori användas där, snarare skulle man få ett motsatt resultat där, om än 

mindre i sitt omfång. 

5.4 Metoden

För att vidare undersöka frågan hade en del saker kunnat ändrats för att ge ett bättre svar. Det mest 

aktuella att förändra i metodologin är att på något sätt även undersöka hur stora skillnaderna hade 

blivit om testpersonerna fått göra samma filtreringar och se kurvan båda gångerna eller inte se den 

någon utav gångerna. Detta hade blivit en ovärderlig referens för att kunna bedöma vad som senare 

faktiskt är en inducerad skillnad och vad som bara är slump. Hade detta funnits för detta test hade 

man eventuellt kunnat se en ökad variation i många fall, vilket hade varit tecken på en skillnad. 

Med tanke på att tendenserna bara yttrade sig i vissa fall borde även stimulit och uppsättningen 

instruktioner kunna vidareutvecklas, för att försöka isolera de fall som faktiskt ger en skillnad och 

basera  testet  mer  på  dessa.  Självklart  skulle  man  även  då  behöva  ta  hänsyn  till  att 

instruktionsuppsättningen  inte  längre  är  slumpmässigt  fördelad,  utan  att  man  då  bara  provar 

effekterna i de lägen där den är som störst. Ett gott tillägg till detta skulle också kunna vara att 

försöka få in fler testpersoner med professionell erfarenhet sedan en längre tid, för att även kunna se 

effekterna hos de mest rutinerade användarna. 

En tredje punkt som detta test har haft en viss nackdel av är den begränsade testgruppen om enbart  

10 personer. Då testet krävde en viss förkunskap vart det endast ett begränsat antal som kunde ställa 

upp på testet. Och eftersom testet inte gav någon större ersättning för de som tagit sig tid fanns det  

bara ett begränsat antal frivilliga testpersoner att tillgå. 

Om en mer förfinad studie skulle genomföras någon gång skulle det också vara lönsamt att följa 

upp denna med ett lyssningstest, där man försöker avgöra vilket läge som ger de bästa resultaten.  

Här skulle man kunna låta både upphovsmännen själv och en opartisk grupp bedöma vilken av 

filtreringarna som gett bäst resultat. Det hade gett mer användbar information, eftersom man då 
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också kan ta ställning till vilket av lägena som faktiskt ger det bästa resultat, inte bara påpeka att det 

finns en skillnad. 

6. Slutsats
De två frågorna som utreddes var:

1. Kommer  ljudtekniker  använda  en  equalizer  annorlunda  beroende  på  om  en  grafisk 

representation av frekvensresponsen finns tillgängligt?

2. Förekommer det några övriga speciella beteenden vid filtreringarna?

Enligt den testdata som erhållits och den analys som gjorts så kan man konstatera att det finns ett 

par ganska tydliga tendenser som induceras utav filterkurvans vara eller icke vara. Först och främst 

så tenderar man att lägga sina frekvenser lite högre upp, ungefär 1/6 oktav genomsnittligen, när man 

inte  ser  kurvan  jämfört  med  när  man  ser  den.  Dessutom finns  en  tendens  att  använda  högre 

bandbredder då man inte ser kurvan, ungefär ¼ oktav bredare. Dessa signifikanta skillnader har 

funnits med en metod som inte tagit hänsyn till eventuell interaktion mellan olika parametrar vid 

filtrering.  Från  de  mer  exakta  analysmetoder  som  använts  i  isolerade  fall  utan  möjlighet  till 

interaktion, så har båda dessa tendenser fått tydligt stöd i några fall, dock ej signifikant. Så även om 

dessa tendenser inte skulle vara generella, så finns det ett viss belägg för att de kan bli tydliga i 

vissa situationer. Det har också upptäckts en skillnad i hantering utav q-värden, som i vissa fall 

kunnat visa en väldigt stor variation när man inte sett kurvan. Detta har tolkats som att kurvan kan 

vara nödvändig för att ge en lättförståelig feedback, som ger ljudteknikern ökad insikt i den process 

som sker. För gain däremot har det inte funnits några signifikanta resultat, men det finns några små 

fall där en stor majoritet hade ställt högre gainvärden där de inte sett kurvan. Dessutom hade alla av 

de 8 ljudteknikerna från testgruppen högre genomsnittlig gain när de inte sett kurvan, men eftersom 

de två andra i testgruppen inte hade detta, så kan man inte helt kalla detta signifikant. Men det är en 

fingervisning som förhoppningsvis ändå ska kunna tjäna som nyttig information. 
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Bilaga A. - Detaljerade testinstruktioner
Nedan redovisas de instruktioner som lästes upp muntligt vid varje testsession. Nyckelorden är 
fetmarkerade och de tillåtna parametrarna är understrukna. 

Kick

*Ta bort sjungandet kring 100-200 Hz på kicken. Använd ett peak-filter. Du får justera gain, 
frekvens och Q-värde. 

Överhäng

*Försök få bort lite av burkigheten för att ge trummorna ett luftigare sound med hjälp av ett 
peak-filter. Du får enbart justera gain. 

Elbas

*Försök holka ur mellanregistret för att ge plats till andra instrument med ett peak-filter. Du får 
justera gain, frekvens och Q-värde.

Piano

*Använd ett shelvingfilter för att få fram de högre frekvenserna i pianot. Du får justera gain, 
frekvens och Q-värde. 

Akustisk gitarr

*Försök få bort resonansen kring 250 Hz med ett peak-filter. Du får enbart justera Q-värdet. Du 
får känna på gain också, men den skall stå på -6 dB när du är klar.

*Använd ett högpassfilter för att få bort de lägsta frekvenserna på gitarren, bara så att den inte 
grötar ner i basen. Du får enbart justera frekvensen.

*Gör gitarren lite brightare med ett shelving-filter. Du får enbart justera gain. 

Lead

*Få upp tydligheten i sången med ett shelving-filter. Du får enbart justera frekvensen, boosten 
ligger konstant på +3 dB.

*Ge lite mer kropp till sången med en boost på 320 Hz. Du får enbart justera Q-värdet. Du får även 
känna på gain, men den skall stå på +1,5 dB när du är klar. 
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Mastering
Försök få subfrekvenserna lite mer kontrollerade med ett shelvingfilter. Du får justera gain, 
frekvens och Q-värde. 

Försök få basen lite fastare genom att boosta lite i högbasen. Använd ett peakfilter. Du får justera 
gain, frekvens och Q-värde. 

Försök få bort lite av hårdheten i gitarren vid 2-2,5 kHz med ett peak-filter. Du får enbart justera 
gain och frekvens.

Förstärk diskanten lite för att få det att låta ”dyrare”. Du får enbart justera gain. 
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Bilaga B. - Formler för konvertering av frekvens och q-värde till oktaver

För jämförelser utav frekvenser följande formel använts: 

d=
log  f 2 / f 1

log 2

där d  är skillnaden i oktaver, f 1 är frekvensen i läget där testpersonerna sett kurvan i Hz och  f 2 är 

frekvensen i läget där testpersonerna inte sett kurvan i Hz. 

För konvertering utav q-värde till oktaver användes följande formel:

BW = log  y 
log2 där 

y=2Q21
2Q2 ± 2Q21

Q2 
2

4
−1

där BW är bandbredden i oktaver, och Q är q-värdet. 

Denna formel är hämtad från [12].
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