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Abstrakt 
I studien jämförs de subjektivt upplevda ljudegenskaperna mellan Solid State Logics Console 
Mixbuss Compressor och en hemmabyggd klon av samma kompressor. Klonen är framtagen 
av Gyraf Audio och går under namnet GSSL. Jämförelsen gjordes med data från ett lyss-
ningstest där syftet var att ta reda på om testdeltagarna upplevde någon skillnad mellan 
kompressorerna och i så fall vad som skiljer dem åt. En enklare mätning och jämförelse av 
kompressorernas attack- och releasetider gjordes också. Analysen av lyssningstestet fann 
totalt fem signifikanta skillnader i de sex attribut som undersöktes vid sex olika stimuli. Detta 
var en relativt liten del av det totala antalet jämförelser (6 x 6 = 36) som gjordes samt att det 
bara var hos tre av dessa signifikanser som en tydligt övervägande andel av testdeltagarna 
angivit att de kunnat höra skillnad. När svarsdata för varje enskilt attribut adderats från 
samtliga stimuli framgår att svarsfördelningen mellan de båda kompressorerna är mycket 
jämn samt att svarskategorin “Ingen skillnad” vid några tillfällen är tydligt övervägande. 
Detta antyder att de båda kompressorerna i stort upplevs mycket lika och att det är svårt att 
höra några skillnader mellan dem. Jämförelsen av de uppmätta attack- och releastiderna visar 
att de båda kompressorernas tidskonstanter skiljer sig trots att kompressorernas ställbara 
parametrar matchats. Vad detta kan bero på diskuteras men undersöks inte närmare. 
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1. Inledning 
Möjligheten att enkelt och relativt billigt själv bygga egna kopior, s.k. kloner, av klassisk och 
högkvalitativ hårdvara för ljudinspelning och ljudbehandling har aldrig varit bättre än idag. 
För bara några år sedan var sådana byggprojekt ofta komplicerade och långdragna på grund 
av svårigheter med att hitta rätt information, korrekta kretsscheman, etsa kretskort samt få tag 
på de rätta komponenterna varav många är sällsynta. Idag finns många hemsidor [1] och 
webaffärer [2], [3] som helt ägnas sådana byggen. Antagligen beror detta på att intresset för 
inspelning har ökat i och med att kraftfulla datorer och inspelningsprogram blivit tillgängliga 
samtidigt som webhandeln exploderat, vilket gjort det enklare att själv beställa varor från hela 
världen.  

De senaste åren har det blivit vanligt med webaffärer som säljer kompletta byggsatser inne-
hållande allt man behöver för att slutföra sitt bygge samt utförliga instruktioner om hur man 
ska gå till väga. Skulle man stöta på problem och behöva hjälp så hänvisas man till en forum-
tråd skapad specifikt för det aktuella byggprojektet. Här får man oftast snabbt hjälp av 
skaparen av projektet eller någon annan elektronikkunnig. Många av de företag som säljer 
kompletta byggsatser säljer också färdigbyggda apparater (kloner) till dem som inte har 
kunskapen, motivationen eller tiden att bygga själv. Dessa färdigbyggda och testade produkter 
kostar dock avsevärt mer än motsvarande byggsatser.  

Många av de komponenter som förut var svåra eller omöjliga att få tag på, som exempelvis 
gamla ljudtransformatorer, operationsförstärkare, elektronrör mm, har tack vare den ökade 
efterfrågan börjat nyproduceras av originalproducenten eller någon annan aktör som insett att 
det finns marknad för detta.  

En stor fördel med att bygga sin egen ljudutrustning är att det ger en ökad förståelse för hur 
olika enheter fungerar, varför de låter som de gör och till vilka ljudkällor de kan tänkas passa 
bra samt kunskap att kunna felsöka ljudhårdvaran om något skulle gå sönder.  

Här är det viktigt att nämna säkerhetsaspekten. Eftersom det ofta är starkströmsutrustning 
man bygger finns det naturligtvis risker. De flesta tillverkare och skapare av byggsatser 
rekommenderar nybörjare att starta med ett enkelt projekt som inte behöver kopplas direkt till 
elnätet för att fungera. Exempel på sådana apparater är gitarrpedaler eller utrustning som går 
att koppla in i färdiga strömrack, såsom API:s 500-rack format [4]. API är en tillverkare av 
ljudutrustning som grundades i USA 1968. Företaget har utvecklat ett strömrack som kan 
rymma 6, 8 eller 10 kompatibla mikrofonförstärkare, EQ:s, kompressorer eller andra 
ljudprocessorer. Strömracket nedkonverterar och likriktar spänningen från vägguttaget till det 
betydlig mer hanterbara +/- 16 V och +/- 48 V. Enheter för detta format är både enklare och 
säkrare att bygga då man inte behöver riskera att göra misstag med den mycket viktiga 
starkströms- spänningskonverteringen och jordningen. Det finns numera fler företag än API 
som tillverkar dessa 500-strömrack, men specifikationerna för dem är desamma [4]. 

Tillverkare av byggsatser avsedda att kopplas direkt till elnätet beskriver för det mesta mycket 
noggrant hur man går tillväga och hur viktigt det är med säkerheten när man bygger 
nätaggregatet, dvs strömkonverterings- och filtreringssektionen. Man bör dock ha goda 
kunskaper och vara mycket noggrann för att göra detta. 

Den fråga som inställer sig är: Låter dessa kloner likadant som de ofta mycket dyra origina-
len? Finns en risk att man lägger ner tid och pengar på att bygga något som kanske fungerar 
men som ändå inte låter som den originalhårdvara den försöker härma?  
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Ett original och dess klon kan jämföras på (åtminstone) två olika sätt. Ett sätt vore att 
undersöka om några mätbara objektiva skillnader föreligger mellan originalhårdvaran och 
klonen. Mer intressant i mitt tycke – och det angreppssätt jag valt – är att undersöka om en 
van lyssnare kan urskilja några skillnader mellan hårdvaran.  

1.1 Övergripande syfte och frågeställning 

Syftet med den undersökning som redovisas i denna uppsats är att ta reda på om det är möjligt 
att höra någon skillnad mellan en hemmabyggd kompressorklon och det original den är byggd 
efter.  

I uppsatsen redovisas ett lyssningstest genom vilket jag ville undersöka om en klon av en 
känd tillverkares populära mixbusskompressor går att särskilja från originalet och i så fall på 
vilket sätt. Originalkompressorn är Solid State Logics Stereo Mix Buss Compressor och 
klonen som använts för jämförelsen är ett populärt byggprojekt som går under namnet GSSL 
och är framtaget av det danska ljudelektronikföretaget Gyraf Audio. 

GSSL kompressorn som användes för jämförelsen tillhandahölls av Erik Nordström vid 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå. Den var byggd efter Gyraf Audios 
kretsschema på en SSL (Solid State Logic) masterbusskompressor från ett SL 4044E mixer-
bord. Denna kompressor kan anses vara representativ för kompressorkloner byggda efter 
samma kretsschema med samma komponentvärden. Originalkompressorn som användes vid 
jämförelsen satt i ett SSL Duality mixerbord och kan anses vara representativ för SSLs 
masterbusskompressorer då dessa genomgår kvalitetskontroll och därför ska vara mycket lika.  

1.2 Frågeställning 

Utifrån mitt syfte formulerade jag två frågor: 

1) Upplever vana lyssnare att de hör någon skillnad mellan de två kompressorerna?  

2) Om de gör det, är det en verklig skillnad de hör och vilken är den i så fall? 

Hur lyssningstestet konkret utformades och genomfördes utvecklas vidare i avsnitt 3 Metod. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Kompressorns funktion 

Inom ljudproduktion är en kompressor ett användbart och vanligt förekommande verktyg som 
används för att påverka en ljudkällas dynamiska omfång. I princip är det en snabb och auto-
matisk nivåkontroll som styrs av en bestämd ljudsignal kallad side-chainsignal. När en 
förutbestämd nivå, kallat tröskelvärde, överstigs sänks nivån automatiskt. På vilket sätt denna 
nivåsänkning sker bestäms av valbara parametrar [5]. 

Kompression används idag inom i stort sett all musikproduktion med undantag för klassisk 
musik där det är mindre vanligt förekommande. Kompression används på individuella 
instrument, över hela instrumentgrupper och även ofta på hela mixen. En kompressor som 
primärt används över en hel stereomix brukar kallas för stereobusskompressor. 
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2.2 Side-chainsignalen 

Signalen som styr när kompressorn ska komprimera kallas side-chainsignal och är i de flesta 
fall samma signal som man vill komprimera, dvs in-signalen [5]. Ett exempel är när man vill 
minska dynamiken hos en vokalist för att på så sätt få sången mer jämn och bärande i mixen. 
Då kommer kompressionen av sången (in-signalen) att bestämmas av sångens nivåstyrka. Här 
är in-signalen lika med side-chainsignalen och man säger då att kompressorn styrs av en 
intern side-chainsignal. Man kan dock även välja en extern side-chainsignal för att styra 
kompressorn. Detta görs då man till exempel vill att en elbas (in-signal) snabbt ska sänkas i 
nivå när baskaggen (side-chainsignal) spelar eller då man automatiskt vill sänka bakgrunds-
musiken (in-signal) i ett radioprogram när någon talar (side-chainsignal). Man säger att 
kompressorn styrs av en extern side-chainsignal. 

En stereokompressor är i princip två stycken mono-kompressorer som arbetar tillsammans, en 
för vänster kanal och en för höger. Den får således två diskreta in-signaler och kan därmed 
konstrueras på olika sätt med hänsyn till side-chainsignalerna. Om de båda kompressorerna 
skulle komprimera var sin kanal helt oberoende av varandra kommer stereobilden att upplevas 
ostabil och nivåmässigt börja luta åt den sida där minst kompression sker [5]. Ett exempel på 
detta kan vara om stereokompressorn ligger över en mix där det dyker upp en nivåmässigt 
stark elgitarr i höger kanal. Då kommer den totala nivån snabbt att minska i höger kanal men 
vara oförändrad i vänster vilket medför att hela mixen kommer upplevas luta till vänster. För 
att detta inte ska ske krävs att lika mycket kompression tillförs båda kanalerna samtidigt 
oavsett vilken kanal som är starkast. Det är huvudsakligen två olika metoder som används för 
att åstadkomma detta; summerad side-chainsignal och starkast-vinner side-chainsignal [5]. 

2.2.1 Summerad side-chainsignal  

Vid summerad side-chain summeras höger och vänster side-chainsignal till en gemensam 
monosignal som styr de båda kanalernas komprimering samtidigt. Detta medför en stabil 
stereobild som inte kommer att luta oavsett vilken kanal som egentligen från början triggar 
komprimeringen. Det innebär dock också att energirika ljudkällor som är likvärdiga i de båda 
kanalerna med hänsyn till fas och frekvensinnehåll, dvs signaler som ligger i mitten av stereo-
bilden (ofta baskagge, virveltrumma och bas mm), vid monosummeringen kommer att sum-
meras starkt och därmed vara det som i huvudsak styr komprimeringen för de båda kanalerna. 
Det innebär också att ljudinformation som ligger enbart i en kanal eller i olika fas i höger och 
vänster kanal ej kommer att summeras starkt och därmed kanske inte trigga komprimeringen 
trots att nivån i respektive kanal kan vara stark [5]. Ett extremfall av detta kan exv vara en 
stereosynth som man medvetet har överbreddat och som därmed kan ligga nästan totalt ur fas 
i de båda kanalerna. Denna kommer att i stort sett släckas ut vid summeringen och därmed 
inte alls trigga kompressorn oavsett hur stark nivå den har.  

När en summerad side-chainsignal styr en stereokompressor så kommer monoinformationen i 
en stereomix att styra kompressionen mer än vad stereoinformationen gör, vilket kan medföra 
att mixens stereobredd kan upplevas som större efter kompressionen [5]. 

2.2.2 Starkast-vinner side-chainsignal 

Vid starkast-vinner side-chain behålls de båda diskreta kanalerna. Deras energiinnehåll jäm-
förs kontinuerligt och den av de båda kanalerna som mest överstiger tröskelvärdet vinner och 
är det som därefter styr kompressionen i de båda kanalerna. Med denna metod blir kompres-
sionen inte lika känslig för monoinnehållet i en stereomix då fasriktigheten mellan de båda 
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kanalerna inte spelar någon roll [5]. I fallet med den överbreddade stereosynthen kommer den 
att här trigga kompressorn lika mycket som om det vore en monosynth med samma ljudnivå. 

2.3 Kompressorns parametrar 

Det finns olika konstruktioner av kompressorer med olika egenskaper men med den gemen-
samma funktionen att det är en nivåkontroll som styrs av en side-chainsignal.  

Några av dessa är [6]: 

VCA (Voltage-Controlled Amplifier) kompressor – in-signalen passerar en analog 
förstärkarkrets som styrs av side-chainsignalens spänningsstyrka. 

DCA (Digitally-Controlled Amplifier) kompressor – in-signalen passerar en analog 
förstärkarkrets som styrs av en digital side-chainsignal. 

Optisk kompressor – innehåller en ljuskälla och en särskild ljuskänslig resistor. Side-chain 
signalens spänning styr ljusstyrkan. Ju mer ljus som träffar resistorn desto mer av in-
signalen styrs om till jord och minskar därmed i styrka. 

Digital kompressor – arbetar i den digitala domänen, dvs en mjukvarukompressor. En 
processor gör beräkningar på den digitala in-signalen enligt bestämda algoritmer. 

En kompressors arbetssätt styrs med hjälp av fyra grundläggande parametrar: 

 Tröskelvärde (threshold) 

 Kompressionsgrad (ratio) 

 Attacktid (attack) 

 Återgångstid (release) 

Tröskelvärdet anger vilken nivåstyrka side-chainsignalen måste överstiga för att kompressorn 
ska börja komprimera. In-signalen kommer att påverkas av följande parametrar då tröskel-
värdet överstigits.  

Kompressionsgraden anges som ett förhållande, oftast kallat ratio, och bestämmer hur mycket 
in-signalen ska komprimeras då tröskelvärdet överstigits. Om kompressionsgraden 
exempelvis ställs till 4:1 så kommer en side-chainsignal som passerar tröskelvärdet med 4 dB 
att minska in-signalens styrka med 3 dB. Då side-chainsignalen oftast är densamma som in-
signalen innebär detta att en in-signal som passerar tröskelvärdet med 4 dB kommer att ge 
upphov till en ut-signal där nivåökningen endast är 1 dB över tröskelvärdet, därav ratiot 4:1. 

Attacktiden anges ofta i millisekunder och bestämmer hur lång tid det tar efter att side-
chainsignalen passerat tröskelvärdet tills kompressorn sänker nivån enligt 
kompressionsgraden på in-signalen.  

Återgångstiden anger hur lång tid det tar för kompressorn att återgå till signalratiot 1:1, dvs 
ingen kompression, efter det att side-chainsignalen sjunkit under tröskelvärdet. 

Hur denna funktion av nivåändring mot tid ser ut skiljer mellan olika kompressorer och utgör 
en stor del av kompressorns individuella ljudkaraktär. Funktionen kan vara linjär (som i Figur 
2), konkav, konvex, oregelbunden eller absolut, dvs nivån är oförändrad under den inställda 
attack- och releasetiden och därefter ögonblickligen växlar till den inställda 
kompressionsgraden. Attack- och releasetiderna kan också vara beroende av det 
programmaterial som komprimeras samt hur mycket nivåreduktion som sker vid ett givet 
tillfälle [7]. Olika metoder att mäta attack- och releasetider tas upp i avsnitt 3.4. 
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De flesta kompressorer har också något som brukar kallas “make up gain” eller bara “gain”. 
Detta är en förstärkarkrets som ligger sist i kedjan och vars syfte är att höja den totala ljud-
nivån på ut-signalen efter att kompression har skett. På detta sätt höjs den totala ljudnivån 
medan dynamiken reduceras. 

En egenskap hos kompressorer som bör nämnas är hur brytpunkten vid tröskelvärdet ser ut. 
Denna egenskap kallas “knee” eller knä eftersom in/ut funktionen liknar ett knä (se Figur 1). 
På vissa kompressorer går det att justera hur detta knä ser ut med en parameter, som oftast kan 
varieras mellan de två fasta värdena “hard-knee” och “soft-knee”. På de flesta (analoga) 
kompressorer är detta en förbestämd egenskap, men på en del av dessa kompressorer kan 
knäet ändå variera något beroende på ratio- och tröskelinställningar eller mängd kompression. 
En kompressor som har en skarp brytpunkt vid tröskelvärdet, ett “hard-knee”, har ett linjärt 
in/utförhållande upp till dess att tröskelvärdet uppnåtts, varefter det direkt övergår till det 
bestämda ratiot (detta är fallet i Figur 1). Om kompressorn däremot börjar komprimera svagt 
redan innan tröskelvärdet uppnåtts och därefter komprimerar mer och mer tills ratiot uppnås, 
vilket oftast sker strax över tröskelvärdet, säger man att kompressorn har ett “soft-knee”. I en 
illustration av denna in/ut funktion skulle brytpunkten vid tröskelvärdet se mer avrundad ut. 

En kompressor har oftast också någon typ av grafisk representation av hur mycket signalnivån 
reduceras. Vanligtvis är detta en VU-mätare eller LED mätare [8]. 

 
 

 
 
Figur 1: Grafisk illustration av 
tröskelvärde och ratio.*  

  

 
Figur 2: Grafisk illustration av attack- och releasetid.*  
 

 

Genom att justera dessa parametrar hos kompressorn kan man uppnå en mängd olika dyna-
miska resultat beroende på vad man vill att den påverkade ljudkällans funktion ska vara i det 
specifika musikaliska sammanhanget. Man kan exempelvis minska eller öka en virveltrum-
mas attack eller en elbas anslag genom att justera attack- och releasetiden. Man kan lyfta fram 
rumsklangen i en inspelning eller få en elgitarr att uppvisa en nästintill oändlig ton.  

2.4 SSL Console Mix Buss Compressor 

En av de mest populära och frekvent använda Stereo-busskompressorerna är Solid State 
Logics Console Mix Buss Compressor som kan höras på oräkneliga produktioner inom de 
flesta musikgenrer. Den uppskattas av många mixningstekniker för sin förmåga att “limma 
ihop” en mix, få den mer sammanhängande genom att öka energin, intensiteten och ge den 
mer “punch” utan att få den att låta odynamisk och livlös [9]. Den kan dock även fås att göra 

                                                 
* Källa: http://forbidden-fruity.blogspot.se/2009/08/compression-explained-part-i.html (2015-03-13). 
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det motsatta beroende på hur parametrarna justeras. 
Denna flexibilitet är också en egenskap som har 
bidragit till dess popularitet. Kompressorn är en 
VCA-kompressor som har en fast “hard-knee” 
brytpunkt vid tröskelvärdet samt använder sig av en 
starkast-vinner side-chainsignal.  

SSL:s stereo-busskompressor har funnits i master-
sektionen på SSL:s mixerbord ända sedan 1980-talet 
då SL 4000 mixerbordet introducerades. Kompres-
sorn blev snabbt mycket populär och har funnits i 
alla SSL:s större mixerbordsmodeller sedan dess. 
Komponenter i kretsen har genom åren bytts ut till 
likvärdiga alternativ då tillgången förändrats men 
grundkonstruktionen har i stort sett varit oförändrad.  

För dem som inte har tillgång till ett dyrt SSL 
mixerbord men ändå vill kunna använda sig av dess 
berömda stereo-busskompressor går det idag att köpa 
externa kompressorenheter som tillverkas av SSL. 
Det finns för närvarande tre olika versioner av 
stereo-busskompressorn; en helt fristående som 

kopplas direkt till vägguttaget, en som installeras i ett 500 strömrack och en som installeras i 
SSL:s eget strömrack “X-Rack”. Dessa enheter är i princip helt identiska; där det enda som 
skiljer dem är hur strömförsörjningen sker. Priset på enheterna är ganska högt, ca 20 000–30 
000 kr, vilket antagligen är en av huvudorsakerna till att detta har blivit en populär hårdvara 
att bygga en egen klon av. Ett av de mest populära byggprojekten är Gyraf Audios SSL 
Stereo-busskompressorklon (hädanefter kallad GSSL).  

 
Bild 2: Fristående SSL Mix Buss Compressor. (Källa: http://www.attackmagazine.com/features/top-20-best-
hardware-compressors-ever-made/15/) 2015-04-01 

2.5 Gyraf Audio “The SSL Clone” 

Gyraf Audio är ett danskt ljudelektronikföretag som utvecklar och säljer egendesignad 
ljudhårdvara. På företagets hemsida finns en sektion [10] med information om olika DIY (Do-
It-Yourself) projekt, där en mängd olika byggprojekt och kloner presenteras. Gyraf Audio 
säljer inga byggsatser eller komponenter till dessa projekt utan erbjuder enbart information 
och kretsscheman. Det finns vanligtvis färdiga avbildningar av kretskort för dem som vill etsa 
korten själva och i många fall också hänvisningar till personer som säljer färdiga kretskort. 
Gyraf Audio är noga med att påpeka att detta ej är tänkt att användas i kommersiella syften 
utan enbart som kostnadsfri egenutbildning. 

Här finns ett byggprojekt som går under namnet “The SSL Clone”. Det är en klon som Gyraf 
gjort av stereobusskompressorn i företagets egna gamla SSL SL 4044E mixerbord från 1985. 
De ändringar som uppges ha gjorts av originalkretsen gäller strömförsörjningen, så att kom-
pressorn skall kunna byggas som en fristående enhet. Dessutom har originalets starkast-vinner 
side-chainsignal bytts ut mot en summerad side-chainsignal [10]. Varför denna ändring gjorts 
framgår inte klart av Gyrafs hemsida, men den innebär att klonens ljudkaraktär skiljer sig från 

 

Bild 1: SSL Console Mix Buss Compressor i 
Duality mixerbord. (Egen bild) 
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originalet. När detta uppmärksammades av många klonbyggare designade ett annat företag 
vid namn Expat Audio en extrakrets som kan monteras in i GSSL:en och som får den att 
fungera på samma sätt som originalet [11]. Den GSSL som användes i undersökningen som 
rapporteras här hade denna krets inmonterad.  

 
Bild 3: En GSSL kompressor. Utseendet varierar beroende på byggare. (Egen bild) 

2.6 SSL-kompressorns valbara parametrar 

Både originalkompressorn och klonen har samma valbara parametrar (se avsnitt 2.3 Kom-
pressorns parametrar):  

 Threshold (tröskelvärde): steglös inställning 

 Ratio (kompressionsgrad): 2:1, 4:1, 10:1 

 Attack (tid i millisekunder): 0,1 ms, 0,3 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 30 ms 

 Release (återgångstid i sekunder): 0,1 s, 0,3 s, 0,6 s, 1,2 s, Auto (snabb releasetid vid 
kortvarigt överstigande av tröskelvärdet, lång releasetid vid långvarigt överstigande av 
tröskelvärdet) 

 Make up (gain): steglös inställning 

Både SSL och GSSL kompressorn har en VU-mätare som visar nivåreduktion. 

 

3. Metod 
För att undersöka om det gick att påvisa några subjektivt upplevda skillnader mellan de båda 
kompressorerna SSL och GSSL designades ett lyssningstest där deltagarna fick jämföra ett 
antal parvisa stimuli som var processade så lika som möjligt genom de båda kompressorerna. 
I samband med lyssningstestet fyllde varje testdeltagare i ett frågeformulär om vilka skill-
nader de kunde uppfatta, om några. Enklare mätningar av de olika attack- och releasetider 
som användes för processandet av stimuli gjordes också och jämfördes.  

3.1 Testpersoner 

Gruppen som deltog i lyssningstestet bestod av 21 ljudteknikstudenter vid Institutionen för 
konst, kommunikation och lärande i Piteå. Enbart ljudtekniker valdes att ingå i testgruppen 
som ska representera vana lyssnare då de har erfarenhet av att lyssna efter och bedöma 
ljudegenskaper [12]. De antas därmed kunna göra en mer rättvisande jämförelse. Merparten 
av deltagarna hade tidigare medverkat i lyssningstest. 

3.2 Val av stimuli 

Val av stimuli bör göras så att det är representativt för det system som undersöks samt vara 
kritiskt, dvs kunna frambringa de möjliga hörbara skillnader man vill undersöka [13]. Tre 
olika stereoljudklipp användes: Popmix, Rockmix och Trummor. Dessa stereoljudklipp som 
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kan sägas representera tre olika genrer utvaldes eftersom de kan anses vara typiska ljudkällor 
att komprimera med en SSL kompressor. Klippen var dessutom nivåmässigt dynamiska, vilket 
kan anses kritiskt då man vill undersöka kompressorer. Samtliga ljudklipp var 15 sekunder 
långa och inspelade vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå. De hade 
inte processats med någon stereobusskompressor tidigare. Popmixen och rockmixen var båda 
färdiga mixar innehållande trummor, bas, gitarrer och sång. Dessa instrumentkanaler var 
individuellt processade med EQ, kompressor, reverb mm. Ljudklippet med trummorna var 
inspelat med ett mikrofonstereopar ca 2 meter framför trumsetet och helt oprocessat.  

3.2.1 Skapande av stimuli  

För att skapa stimulifilerna processades ljudklippen i kontrollrum K1 vid Institutionen för 
konst, kommunikation och lärande i Piteå. Ett Pro Tools HD 192 system användes som 
upp/inspelningssystem. Pro Tools kopplades till en stereoretur (Stereo Return 1) på Duality 
mixerbordet som i sin tur skickades till mixbuss A och därefter via masterutgången tillbaka till 
Pro Tools för inspelning. Genom att koppla in GSSL:en i en insert-punkt i Duailtybordets 
masterbusssektion gick det att enkelt växla mellan SSL kompressorn och GSSL kompressorn. 
Detta gjordes genom att antingen välja “Comp” (= SSL) eller “Insert” (= GSSL) på kontroll-
panelen för mixerbordets masterbussar. På detta sätt var signalvägen densamma för båda 
kompressorerna. 

De tre olika ljudklippen komprimerades på två olika sätt som betecknades medium 
kompression och hård kompression. Vid medium kompression visade VU-mätarna på båda 
kompressorerna i snitt över tid 2–4 dB kompression och vid hård kompression 7–11 dB 
kompression. Valet av kompressionsmängder samt beteckningar av dessa baserades på både 
egen professionell erfarenhet samt andra professionella mix-teknikers åsikter [9]. Detta gav 
tre (ljudklipp) gånger två (kompressionsmängder) lika med sex olika stimulipar att jämföra. 
Lätt kompression av ljudklippen (1-2 dB kompression) testades och övervägdes också men 
valdes bort då kompressionen (och därmed kompressorernas egenskaper) upplevdes som 
mycket subtil och därför svår att uppfatta. Mängden stimulipar att jämföra hade också ökat 
vilket riskerar att minska testdeltagarnas koncentration samt motivation till att lyssna kritiskt 
över tid.  

Ett ljudklipp skickades genom en av kompressorerna för att bestämma en 
parameterinställning som passade för det ljudklippet samt önskad kompressionsmängd – 
mellan- eller hård kompression. De valbara parametrarna ställdes efter vad jag personligen 
tyckte passade varje ljudklipp. Då dessa ställdes identiskt på båda kompressorerna bör valet 
av parametervärden i sig ej vara relevant utan istället anses vara en del av själva jämförelsen. 
Vilken kompressor som användes vid utprovandet av parameterinställning för skapandet av 
stimuli slumpades mellan varje ljudklipp. Motivet var att minska inverkan av att valet av 
parameterinställning skulle kunna föredras hos en av kompressorerna trots att de ställdes lika 
på båda. Detta skulle ex kunna ske om en skillnad i ratio eller attack- och releasetider före-
ligger hos en viss parameterinställning trots att de enligt konstruktionen skall vara samma på 
båda kompressorer. Efter att parametrarna fastställts matchades de på den andra kompressorn. 
Därefter mättes nivåer och reduktionsmängd upp och matchades innan processandet av 
stimuli gjordes. 

Följande parameterinställningar användes: 

Stimuli 1: Rock – medium kompression: Ratio:   4:1 Attack: 30 ms  Release: 0,1 s 

Stimuli 2: Rock – hård kompression:  Ratio: 10:1 Attack: 10 ms  Release: 0,3 s 

Stimuli 3: Trummor – medium kompression: Ratio:   4:1 Attack: 30 ms  Release: 0,1 s 



Att klona en klassiker – en undersökning av klonens kvalitet 

 

9

Stimuli 4: Trummor – hård kompression: Ratio: 10:1 Attack: 0,1ms  Release: 0,1 s 

Stimuli 5: Pop – medium kompression:  Ratio:   2:1 Attack: 30 ms  Release: 0,1 s 

Stimuli 6: Pop – hård kompression:  Ratio:   4:1 Attack: 30 ms  Release: 0,1 s 

3.2.2 Matchning av nivå och nivåreduktion 

För att kunna göra en rättvis jämförelse av kompressorerna måste nivå och nivåreduktion 
matchas inför processandet av varje stimuli. Då tröskelvärdet ställs med en steglös 
potentiometer kan man inte utgå ifrån att de båda kompressorerna komprimerar lika mycket 
vid en visuell matchning av tröskelvärdet. Man kan inte heller noggrant matcha reduktion 
med hjälp av VU-mätaren då detta är en ungefärlig och relativt grov representation av den 
nivåreduktion som egentligen sker [8]. För att enkelt kunna jämföra och matcha 
kompressorernas nivåreduktion vid komprimering måste först ut-nivån matchas när 
komprimering ej sker. Eftersom analoga komponenter och förstärkarkretsar aldrig är helt 
identiska kan denna ut-nivå skilja sig mellan de båda kompressorerna, trots att in-nivån är lika 
stark [14]. Ut-nivån från de båda kompressorerna visade sig också variera beroende på ratio- 
och releaseinställningar även när komprimering ej skedde, vilket innebar att ut-nivån måste 
matchas mellan varje parameterändring.  

Efter att en passande parameterinställning hittats för ett av ljudklippen hos den slumpvis valda 
kompressorn (kompressor 1), mättes dess ut-nivå då ingen kompression skedde, dvs utan att 
tröskelvärdet överstegs. För att göra detta skickades en, i nivå stegrande, sinuston på 1 kHz 
från Pro Tools till kompressorn för att hitta tröskelvärdet. När in-signalen är linjär i förhål-
lande till ut-signalen har tröskelvärdet ej passerats, när ut-signalen är svagare och förhållandet 
därmed är icke-linjärt har tröskeln passerats. En signalnivå som ej översteg tröskelvärdet 
bestämdes och ut-nivån noterades. Samma signal skickades därefter till den andra kompres-
sorn (kompressor 2) varpå ut-nivån (om nödvändigt) matchades till kompressor 1 med hjälp 
av “gain make up” potentiometern.  

Därefter matchades nivåreduktionen genom att en starkare 1 kHz sinuston som översteg 
tröskelvärdet skickades till kompressor 1. Ut-nivån noterades efter att kompressionen stabi-
liserats varefter samma signal skickas till kompressor 2 där ut-nivån matchades till kom-
pressor 1 genom att tröskelvärdet på kompressor 2 justerades. 

3.2.3 Bearbetning av stimuli 

Nivåskillnader mellan de stimulipar som ska jämföras kan påverka lyssningstestets resultat 
och därför gjordes en kontroll av detta [15]. Då kompressorer är just dynamiska processorer 
är deras huvudsakliga uppgift att påverka ljudnivåer över tid. Eftersom matchning av nivå och 
nivåreduktion noggrant gjorts under själva skapandet av stimuli kunde enbart mycket små 
skillnader noteras vid en mätning av stimulifilernas Peak- och RMS-värden, där den största 
var en skillnad på 0,2 dB av Peakvärdet. Vid en kontrollyssning av alla stimulipar uppfattades 
ingen nivåskillnad. Kontrollyssningen gjordes av mig själv och två andra ljudtekniker som 
inte deltog i lyssningstestet. Då nivå och reduktionsmängd noggrant matchats vid inspel-
ningstillfället antogs de små skillnader som uppmättes bero på möjliga skillnader i kompres-
sorernas ratio och/eller attack- och releasetider vilket kan betraktas som en del av kompresso-
rernas karaktär och således något som skulle undersökas i lyssningstestet. Ingen korrigering 
av ljudnivåer gjordes därför.  
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3.3 Lyssningstestet 

Lyssningstesten genomfördes i kontrollrum K2 vid Institutionen för konst, kommunikation 
och lärande i Piteå. För uppspelningen av stimulifilerna användes ett par Klein + Hummel 
O410 högtalare. Innan testet började fick testpersonerna ett frågeformulär och en kort beskriv-
ning av vad testet gick ut på – att det var två stereokompressorer som skulle jämföras samt 
hur själva testet var upplagt. Ingen information lämnades om de kompressorer som jämfördes 
men några av deltagarna kände till vilka de var från tidigare samtal om undersökningen. 
Deltagarna fick ingen tidsbegränsning vilket medförde att testtiden för de olika testpersonerna 
varierade mellan ca 15 och 50 minuter. Stimulifilerna var döpta till A, B, C, D, … P och de 
lades upp parvis i Pro Tools på två stereospår för att enkelt kunna jämföras. A och B, som 
kunde vara t ex Stimuli 3, jämfördes för sig och frågor besvarades i frågeformuläret, därefter 
C och D, E och F osv. Vilken kompressor som låg i det övre respektive undre spåret slum-
pades för att testpersonerna ej skulle kunna urskilja något mönster. Testdeltagarna skötte 
uppspelningen i Pro Tools själv och kunde lyssna hur många gånger de ville. De sex första 
stimuliparen jämfördes på samma sätt med sex frågor om upplevda skillnader. I slutet av 
lysningstestet återkom två stimulipar med en enda fråga: om något stimuli föredrogs över det 
andra och i så fall varför. De stimulipar som användes för detta slumpades och blev Stimuli 1: 
Rock – medium kompression och Stimuli 4: Trummor – hård kompression. Dessa stimuli 
användes sedan i samtliga lyssningstest. Den grafiska vågformen för audiofilerna doldes 
genom att “Blocks” valdes i menylisten för vad som skall visas på spåren, detta för att 
undvika att testpersonerna skulle distraheras och påverkas av visuell information vid jäm-
förelsen [15]. 

 

 
Bild 4: Lyssningstestets upplägg. (Egen bild) 

Ordningen av stimulipar längs tidsaxeln slumpades inför varje lyssningstest, vilket gav 21 
olika stimuliföljder. Avsikten var att detta skulle minimera risken för att testpersonernas 
minskande koncentration samt örontrötthet över tid skulle påverka resultatet.  

3.3.1 Attribut för lyssningstest 

De attribut som jämförs i lyssningstestet bör väljas så att de har någon relevans för vad som 
undersöks men också så att de inte kan tolkas alltför olika av testpersonerna [16]. För att 
undvika missförstånd om vad som menas med de olika attributen i frågeformuläret valdes 
välkända egenskaper som rimligen inte borde kunna tolkas alltför olika. De fem första attribut 
som valdes var dynamik, stereobredd, energi/intensitet, bas och diskant. Det sjätte attribut 
som valdes, med störst risk för att kunna misstolkas, var attributet punch. Detta attribut valdes 



Att klona en klassiker – en undersökning av klonens kvalitet 

 

11

för att det är ett uttryck som ofta används när man talar om kompressorer. Min egen uppfatt-
ning är att punch till största del har att göra med en kompressors attack- och releasetider. 
Beroende på hur dessa är inställda eller beter sig påverkas det korta dynamiska förloppet hos 
de mer perkussiva delarna i en mix eller hos ett instrument. Man kan på så sätt öka anslaget, 
“trycket” eller “smällen” hos exv en virveltrumma, baskagge, elbas eller mix genom att hitta 
passande attack- och releasetider. Detta attribut diskuterades med många av försökspersonerna 
efter att de genomfört lyssningstestet och även om några mindre tolkningsskillnader visade 
sig så kunde alla enas om en beskrivning lik den nyssnämnda. Om tolkningen av detta attribut 
skiljer sig mycket bland testdeltagarna kan det visa sig svårt att finna någon signifikans för 
detta attribut mellan kompressorerna.  

Denna jämförelse fokuseras på frågan om någon skillnad – och i så fall vilken skillnad – kan 
uppfattas mellan de båda kompressorerna och inte på frågan om någon av kompressorerna 
föredras framför den andra. Den senare frågan upplever jag som mindre relevant därför att 
uppfattningen av vad någon föredrar är ytterst subjektiv. För den frågan kan valet av stimuli 
också ha större inverkan på resultatet beroende på vad testpersonens preferenser är vad gäller 
musikgenre, ljudideal, musikernas spelteknik mm [16]. Därför bör de sista två frågorna som 
besvarades av testpersonerna ses som ett komplement till studiens huvudfrågeställning om 
vilka de upplevda skillnaderna var. 

3.3.2 Frågeformulär 

De sex frågor som besvarades för de sex första stimulijämförelserna följer nedan. Detta 
exempel är för det första stimuliparen varför svarsalternativen har beteckningen A och B. 

Vilket av ljudexemplen upplever du: 

1. är mest dynamiskt?   A  B  Ingen skillnad 

2. har störst stereobredd?  A  B  Ingen skillnad 

3. har högst intensitet/energi? A  B  Ingen skillnad 

4. har mer bas?   A  B  Ingen skillnad 

5. har mer diskant?   A  B  Ingen skillnad 

6. har mer “punch”?   A  B  Ingen skillnad 

Vid de sista två jämförelserna ställdes följande frågor: 

Föredrar du något av dessa exempel över det andra? 

 M  N  Ingen skillnad 

Om något föredras, beskriv kortfattat varför: 

Frågeformuläret återfinns i Bilaga 1.  

3.4 Mätning av attack- och releasetider 

De valbara tidsberoende parametrarna, dvs attack- och releasetiderna, bestäms av olika nät-
verk av resistorer och kondensatorer i kompressorns krets [8]. Trots att dessa komponenters 
värden ska vara samma i klonen som i originalet kan de skilja sig något på grund av ålder 
och/eller toleransnivå, dvs hur mycket avvikelse från komponentens angivna värde som 
tolereras vid produktionen av komponenten. Toleransnivån anges av komponenttillverkaren 
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[14]. Vilka toleransnivåer komponenterna har i SSL-kompressorn framgår inte av de krets-
scheman som finns tillgängliga. 

För varje parameterinställning som användes vid skapandet av olika stimuli gjordes också en 
enklare mätning av attack- och releasetid för att grafiskt se om de skiljde sig nämnvärt mellan 
kompressorerna. Detta gjordes genom att skapa en ljudfil bestående av en 1 kHz sinuston som 
direkt växlar mellan två signalnivåer, vardera 5 sekunder. Den första nivån ligger över 
tröskelvärdet och triggar därmed kompressionen. Efter 5 sekunder då attacktiden passerats 
och kompressionen stabiliserats växlar nivån direkt till en svagare signalnivå som ligger under 
tröskelvärdet, vilket innebär att kompressionen avtar och ut-nivån återgår till sitt ursprungliga 
värde, dvs in/ut förhållandet är linjärt. Genom att spela in denna signal genom de båda 
kompressorerna kan man visuellt jämföra de skapade ljudfilerna och se om – och i så fall på 
vilket sätt – attack- och releasetiderna skiljer sig åt.  

Rekommendationer för hur attack och releasetider bör mätas finns framtagna av International 
Electrotechnical Commission (IEC) [17]. Kommissionens definition av attacktid är den tid det 
tar för kompressorn från att en sinuston på 1 kHz som överstiger tröskelvärdet sjunker i nivå 
till ett värde som ligger inom 2 dB av den slutliga och stabila komprimerade nivån. Defini-
tionen av releasetid är den tid det tar för kompressorn att återställa signalstyrkan till en nivå 
som ligger 2 dB under den okomprimerade nivån. IECs rekommendationer tar också upp 
nivåerna på den testsignal som används. Den starka delen av signalen bör vara 6 dB över 
tröskelvärdet och den svaga delen bör vara 3 dB under tröskelvärdet. Rekommendationen för 
dessa signalnivåer kände jag inte till vid testtillfället, vilket innebar att min mätning av attack- 
och releasetider inte genomfördes helt enligt IECs krav. Den mätning som faktiskt gjordes bör 
dock ändå ge en bild av hur de undersökta kompressorernas attack- och releasetider förhåller 
sig till varandra eftersom samma testsignal användes till alla tester. Vidare kan nämnas att 
vissa tillverkare av kompressorer frångår IECs rekommendationer vid mätning av sina 
produkter. En annan metod redovisas av Richard C. Cabot [18] som noterar att en kompres-
sortillverkare definierat attack- och releasetiderna som den tid det tar för signalerna att nå 
63% av sitt slutliga värde. Detta ger andra attack- och releasetider vid mätning. Vilken metod 
som SSL använt för mätning av sina värden är okänt. 

De inspelande sinustonerna undersöktes i Pro Tools där vågformerna för att förenkla jäm-
förelsen valts att visas likriktad. Det innebär att sinustonernas negativa amplitudvärden 
summeras med de positiva för att skapa en graf med enbart positiva amplitudvärden. En 
bruten linje markerar de tidpunkter då amplituden är 2 dB ifrån slutligt värde enligt IECs 
rekommendation. De bilder som användes vid denna jämförelse återfinns i Bilaga 2. 

 

4. Resultat och analys 
Ett av lyssningstesten fick uteslutas då namngivningen av stimulifilerna var felaktig vid 
testtillfället, vilket gjort att testpersonens svar ej går att koppla ihop med rätt stimulifiler. 
Testet genomfördes alltså till slut av 20 personer.  

4.1 Analysmetod 

Analysen gjordes på två sätt i enlighet med de två frågeställningarna, som var:  

1) Upplever vana lyssnare att de hör någon skillnad mellan de två kompressorerna? samt  

2) Om de gör det, är det en verklig skillnad de hör och vilken är den i så fall? 
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Först jämfördes, för varje attribut och stimuli, andelen testpersoner som svarat “ingen 
skillnad” med andelen testpersoner som tyckt sig höra mer av ett attribut, oavsett i vilken av 
kompressorerna. Detta gjordes genom att jämföra kategorin “Ingen skillnad” mot en kategori 
som gavs beteckningen “Skillnad”. Denna kategori skapades genom att addera svarskatego-
rierna “SSL” och “GSSL”. Kategorin anger således hur många som tycker sig ha upplevt en 
skillnad i ett attribut, oberoende av vilken kompressor de angivit. Dessa två kategorier, 
“Skillnad” och “Ingen skillnad”, jämförs sedan procentuellt för varje attribut och stimuli för 
att ge en bild av hur stor andel av testdeltagarna som upplevde att de kunde höra en skillnad 
vid jämförelsen.   

Därefter gjordes ett binomialtest [19] för varje attribut och stimuli. Denna gång jämfördes hur 
många som angivit att de upplevt mer av ett attribut i SSL-kompressorn mot hur många som 
angivit att de upplevt mer av ett attribut i GSSL-kompressorn. Binomialtestet genererar ett p-
värde som anger sannolikheten att få denna svarsfördelning mellan SSL och GSSL om noll-
hypotesen vore sann. I detta fall är nollhypotesen att ingen skillnad går att urskilja mellan de 
båda kompressorerna vid det attribut som undersöks. Därefter görs en signifikansanalys där p-
värdet testas mot signifikansnivån (α) = 0,05. Detta innebär att en jämförelse som genererar 
ett p-värde > α = 0,05 ej anses signifikant, dvs det är mer än 5% chans att slumpen givit denna 
fördelning och nollhypotesen kan ej förkastas. Om jämförelsens p-värde däremot är ≤ α = 
0,05 anses skillnaden som signifikant, dvs att det endast är 5% chans eller mindre att slumpen 
skapat fördelningen mellan kategorierna och den alternativa hypotesen anses som mest trolig. 
Den alternativa hypotesen i detta fall är att skillnad går att urskilja mellan de båda 
kompressorerna vid det attribut som undersöks.  

En viktig sak att nämna är att vid de tillfällen då en stor andel av testdeltagarna svarar “Ingen 
skillnad” återstår relativt få datapunkter (de som utgör kategorierna “SSL” och “GSSL”) att 
använda i binomialtestet, vilket innebär att det är svårare att hitta en signifikans. När en stor 
andel av deltagarna svarar “Ingen skillnad” är det visserligen ganska talande för att en 
eventuell skillnad är svår att uppfatta men det går ej att avfärda möjligheten att resterande 
deltagare kan höra en skillnad oavsett utgången av signifikansanalysen. Med fler testdeltagare 
och datapunkter skulle detta kunna visa sig. Detta har med designen av lyssningstestet att göra 
och tas upp i diskussionen. 

4.2 Analyssammanställning 

I Diagram 1–6 och Tabell 1–6 nedan redovisas svarsresultaten och analyssammanställningen 
för varje enskilt stimuli. I tabellerna redovisas fördelningen i procent mellan kategorin “Ingen 
skillnad” och den skapade kategorin “Skillnad”. Därefter följer p-värdet från binomialtestet 
som gjordes av svarskategorierna “SSL” och “GSSL”, dvs de som utgjorde kategorin “Skill-
nad”. Resultatet av signifikansanalysen mot signifikansnivån (α) = 0,05 redovisas sist i 
tabellerna.  

I Diagram 7 redovisas de summerade svaren för varje attribut från alla stimuli. Analysen av 
dessa visas i Tabell 7.  

I Diagram 8 och Tabell 8–9 redovisas svaren och beskrivningarna vid lyssningstestets sista två 
frågor om vilket stimuli som föredrogs. Därefter redovisas jämförelser av attack- och release-
tider i Tabell 10. 

Samtliga diagram visar svarskategori för varje attribut på X-axeln och svarsfrekvens i antal 
svar på Y-axeln.  
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Diagram 1: Sammanställning av svaren för Stimuli 1: Rock – medium kompression 

Av Diagram 1 framgår att en majoritet av testdeltagarna inte hört någon skillnad vid tre av sex 
attribut. Man kan också se att några fler testdeltagare upplevt att SSL-kompressorn haft högre 
intensitet/energi och mer “punch” än GSSL-kompressorn. Om någon signifikans finns i detta 
undersöks i Tabell 1. 

Kategorin “Skillnad” skapas genom att addera svarskategorierna “SSL” och “GSSL”. Den 
procentuella fördelningen mellan kategorierna “Ingen skillnad” och “Skillnad” beräknas. Ett 
binomialtest av kategorierna “SSL” och “GSSL” utförs för varje attribut och p-värdet jämförs 
mot signifikansnivån α = 0,050 

Tabell 1: Analyssammanställning för Stimuli 1; Rock – medium kompression 

STIMULI 1: Rock – medium kompression 

Attribut 

Kategori 
“Ingen 

skillnad”,  
andel i % 

Kategori 
“Skillnad”, 
andel i % 

P-värde från 
binomialtest av 

kategorier 
“SSL”/“GSSL” 

(Diagram 1) 

Signifikans-
analys mot  
α = 0,05 

Mest dynamisk 60 % 40 % ≈ 0,273 Ej signifikant 

Störst stereobredd 85 % 15 % ≈ 0,375 Ej signifikant 

Högst intensitet/energi 35 % 65 % ≈ 0,0873 Ej signifikant 

Mer bas 35 % 65 % ≈ 0,209 Ej signifikant 

Mer diskant 60 % 40 % ≈ 0,273 Ej signifikant 

Mer “punch” 35 % 65 % ≈ 0,0873 Ej signifikant 

 

Ingen signifikant skillnad kunde påvisas för Stimuli 1. 

 

Antal  
svar 
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Diagram 2: Sammanställning av svaren för Stimuli 2: Rock – hård kompression 

Här går att se att majoriteten av lyssningstestets deltagare inte uppfattade någon skillnad i 
stereobredd och är av åsikten att Stimuli 2 processat genom GSSL-kompressorn uppvisar mer 
“punch”. Om någon signifikans finns för den senare uppfattningen undersöks i Tabell 2. 

Tabell 2: Analyssammanställning för Stimuli 2: Rock – hård kompression 

STIMULI 2: Rock – hård kompression 

Attribut 

Kategori 
“Ingen 

skillnad”,  
andel i % 

Kategori 
“Skillnad”, 
andel i % 

P-värde från 
binomialtest av 

kategorier 
“SSL”/“GSSL” 

(Diagram 2) 

Signifikans-
analys mot  
α = 0,05 

Mest dynamisk 45 % 55 % ≈ 0,161 Ej signifikant 

Störst stereobredd 85 % 15 % ≈ 0,375 Ej signifikant 

Högst intensitet/energi 35 % 65 % ≈ 0,209 Ej signifikant 

Mer bas 45 % 55 % ≈ 0,081 Ej signifikant 

Mer diskant 55 % 45 % ≈ 0,246 Ej signifikant 

Mer “punch” 10 % 90 % ≈ 0,0327 Signifikant 

 

En signifikant skillnad visar sig i attributet “Mer punch” för Stimuli 2. För detta attribut hade 
en procentuellt mycket liten andel testdeltagare svarat “Ingen skillnad” vilket styrker sanno-
likheten att en skillnad i detta attribut faktiskt gick att höra. Med minst 95% säkerhet upp-
visade Stimuli 2 processat genom GSSL-kompressorn mer “punch”.  

 

Antal  
svar 
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Diagram 3: Sammanställning av svaren för Stimuli 3: Trummor – medium kompression 

Här går återigen att se att merparten av deltagarna inte uppfattade någon skillnad i stereo-
bredd. En majoritet verkar också vara av uppfattningen att GSSL-kompressorn lät mest 
dynamisk för detta stimuli.  

Tabell 3: Analyssammanställning för Stimuli 3: Trummor – medium kompression 

STIMULI 3: Trummor – medium kompression 

Attribut 

Kategori 
“Ingen 

skillnad”,  
andel i % 

Kategori 
“Skillnad”, 
andel i % 

P-värde från 
binomialtest av 

kategorier 
“SSL”/“GSSL” 

(Diagram 3) 

Signifikans-
analys mot  
α = 0,05 

Mest dynamisk 35 % 65 % ≈ 0,00952 Signifikant 

Störst stereobredd 80 % 20 % ≈ 0,0625 Ej signifikant 

Högst intensitet/energi 25 % 75 % ≈ 0,196 Ej signifikant 

Mer bas 40 % 60 % ≈ 0,0537 Ej signifikant 

Mer diskant 50 % 50 % ≈ 0,246 Ej signifikant 

Mer “punch” 25 % 75 % ≈ 0,196 Ej signifikant 

 

En signifikant skillnad visar sig i attributet “Mest dynamisk” för Stimuli 3. För detta attribut 
hade en procentuellt mindre andel testdeltagare svarat “Ingen skillnad”, dock ändå 35% av 
dem vilket innebär att en relativt stor del av datapunkterna faller bort för binomialtestet, något 
som gör det svårare att finna en signifikans. Enligt signifikansanalysen uppvisade dock 
Stimuli 3 som var processat genom GSSL-kompressorn mer dynamik, med minst 95% 
säkerhet.  

 

Antal  
svar 



Att klona en klassiker – en undersökning av klonens kvalitet 

 

17

 
Diagram 4: Sammanställning av svaren för Stimuli 4: Trummor – hård kompression 

Här går att se att majoriteten av deltagarna vid Stimuli 4 tycker att SSL-kompressorn både lät 
mest dynamisk och hade mer “punch”. 

Tabell 4: Analyssammanställning för Stimuli 4: Trummor – hård kompression 

STIMULI 4: Trummor – hård kompression 

Attribut 

Kategori 
“Ingen 

skillnad”,  
andel i % 

Kategori 
“Skillnad”, 
andel i % 

P-värde från 
binomialtest av 

kategorier 
“SSL”/“GSSL” 

(Diagram 4) 

Signifikans-
analys mot  
α = 0,05 

Mest dynamisk 15 % 85 % ≈ 0,0472 Signifikant 

Störst stereobredd 65 % 35 % ≈ 0,0547 Ej signifikant 

Högst intensitet/energi 40 % 60 % ≈ 0,226 Ej signifikant 

Mer bas 35 % 65 % ≈ 0,209 Ej signifikant 

Mer diskant 40 % 60 % ≈ 0,226 Ej signifikant 

Mer “punch” 15 % 85 % ≈ 0,0182 Signifikant 

 

Två signifikanta skillnader visar sig i attributen “Mer dynamisk” och “Mer punch” för Stimuli 
4. För båda dessa attribut hade en procentuellt liten andel testdeltagare svarat “Ingen skillnad” 
vilket styrker sannolikheten att skillnader i dessa attribut faktiskt gick att höra. Med minst 
95% säkerhet uppvisade Stimuli 4 processat genom SSL-kompressorn både mer dynamik och 
mer “punch”.  

 

Antal  
svar 
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Diagram 5: Sammanställning av svaren för Stimuli 5: Pop – medium kompression 

Här ser man att testdeltagarna till största del har svarat “Ingen skillnad” samt att det är en 
relativt jämn fördelning mellan dem som svarat “SSL” som “GSSL”, förutom i attributet 
“Mer punch”.  

Tabell 5: Analyssammanställning för Stimuli 5: Pop – medium kompression 

STIMULI 5: Pop – medium kompression 

Attribut 

Kategori 
“Ingen 

skillnad”,  
andel i % 

Kategori 
“Skillnad”, 
andel i % 

P-värde från 
binomialtest av 

kategorier 
“SSL”/“GSSL” 

(Diagram 5) 

Signifikans-
analys mot  
α = 0,05 

Mest dynamisk 60 % 40 % ≈ 0,273 Ej signifikant 

Störst stereobredd 90 % 10 % ≈ 0,5 Ej signifikant 

Högst intensitet/energi 35 % 65 % ≈ 0,0873 Ej signifikant 

Mer bas 35 % 65 % ≈ 0,157 Ej signifikant 

Mer diskant 65 % 35 % ≈ 0,164 Ej signifikant 

Mer “punch” 45 % 55 % ≈ 0,0269 Signifikant 

 

En signifikant skillnad visar sig i attributet “Mer punch” för Stimuli 5. För detta attribut hade 
en procentuellt något mindre andel testdeltagare svarat “Ingen skillnad”, dock ändå 45%, 
vilket innebär att nästan hälften av datapunkterna faller bort för binomialtestet, något som gör 
det mycket svårt att finna en signifikans. Enligt signifikansanalysen uppvisade dock Stimuli 5 
processat genom GSSL-kompressorn mer “punch”, med minst 95% säkerhet. Här bör man 
dock ha i åtanke att i detta fall har lika många uppgivit att de inte hör någon skillnad som att 
GSSL-kompressorn har mer punch.  

 

Antal  
svar 
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Diagram 6: Sammanställning av svaren för Stimuli 6: Pop – hård kompression 

Det är en relativt jämn fördelning mellan svaren. Vid attributet stereobredd har majoriteten av 
testdeltagare svarat “Ingen skillnad”.  

Tabell 6: Analyssammanställning för Stimuli 5: Pop – medium kompression 

STIMULI 6: Pop – medium kompression 

Attribut 

Kategori 
“Ingen 

skillnad”,  
andel i % 

Kategori 
“Skillnad”, 
andel i % 

P-värde från 
binomialtest av 

kategorier 
“SSL”/“GSSL” 

(Diagram 6) 

Signifikans-
analys mot  
α = 0,05 

Mest dynamisk 45 % 55 % ≈ 0,0806 Ej signifikant 

Störst stereobredd 75 % 25 % ≈ 0,156 Ej signifikant 

Högst intensitet/energi 30 % 70 % ≈ 0,209 Ej signifikant 

Mer bas 40 % 60 % ≈ 0,193 Ej signifikant 

Mer diskant 50 % 50 % ≈ 0,246 Ej signifikant 

Mer “punch” 30 % 70 % ≈ 0,183 Ej signifikant 

 

Ingen signifikant skillnad kunde påvisas för Stimuli 6. 

 

I Diagram 7 nedan har samtliga attributsvar från lyssningstesten adderats. Detta ger en mer 
generell jämförelse mellan kompressorerna oavsett vilket ljudklipp som processats. Antalet 
datapunkter ökar också markant vilket innebär att binomialtestet genererar ett p-värde med 
större validitet. 

 

Antal  
svar 
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Diagram 7: Sammanställning av samtliga svar. Attributen från samtliga stimuli har adderats  

Här går att se att attributsvaren varit relativ jämnfördelade för alla stimuli och attribut. Den 
enda kategori som egentligen sticker ut är svarskategorin “Ingen skillnad”, vilket pekar mot 
att eventuella skillnader i jämförelserna varit svåra att upptäcka.  

Tabell 7: Analyssammanställning för sammanställningen av samtliga svar 

ALLA STIMULI ADDERADE  

Attribut 

Kategori 
“Ingen 

skillnad”,  
andel i % 

Kategori 
“Skillnad”, 
andel i % 

P-värde från 
binomialtest av 

kategorier 
“SSL”/“GSSL” 

(Diagram 7) 

Signifikans-
analys mot  
α = 0,05 

Mest dynamisk ≈ 43,3 % ≈ 56,7 % ≈ 0,0466 Signifikant 

Störst stereobredd 80 % 20 % ≈ 0,117 Ej signifikant 

Högst intensitet/energi ≈ 33,3 % ≈ 66,7 % ≈ 0,0868 Ej signifikant 

Mer bas ≈ 38,3 % ≈ 61,7 % ≈ 0,0831 Ej signifikant 

Mer diskant ≈ 53,3 % ≈ 46,7 % ≈ 0,0922 Ej signifikant 

Mer “punch” ≈ 26,7 % ≈ 73,3 % ≈ 0,0775 Ej signifikant 

 

En signifikant skillnad går att finna i attributet “Mer dynamisk”, där p-värdet ligger under 
signifikansnivån α = 0,05. Även om binomialtesten i denna tabell är utförda med betydligt fler 
datapunkter eftersom testsvaren för alla stimuli slagits ihop, bör man vara medveten om att 
hela 43,3% av testdeltagarna svarat att de inte hör någon skillnad i detta attribut.  

Antal  
svar 
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Diagram 8: Vilken av de två kompressorerna föredrogs vid två stimuli  

Här syns tydligt att en överväldigande del av testdeltagarna föredrog SSL-kompressorn vid 
just Stimuli 4, samtidigt som väldigt få svarade att de inte hörde någon skillnad. Det går också 
att se att en majoritet föredrog GSSL-kompressorn för Stimuli 1, här är dock andelen som 
svarat “Ingen skillnad” relativt stor.  

Tabell 8: Analyssammanställning av vilken kompressor som föredrogs 

Attribut 

Kategori 
“Ingen 

skillnad”,  
andel i % 

Kategori 
“Skillnad”, 
andel i % 

P-värde från 
binomialtest av 

kategorier 
“SSL”/“GSSL” 

(Diagram 8) 

Signifikans-
analys mot  
α = 0,05 

Stimuli 1 35 % 65 % ≈ 0,0350 Signifikant 

Stimuli 4 5 % 95 % ≈ 0,000326 Signifikant 

 
Både Stimuli 1 och Stimuli 2 visar signifikanta skillnader i vilken kompressor som föredragits 
vid lyssningstestet. Särskilt iögonfallande är resultat att så pass många verkar föredra Stimuli 
4 processat genom SSL-kompressorn. Möjliga orsaker till detta tas upp i avsnittet Diskussion 
nedan. 

Av tabell 9 framgår vilka motiveringar testdeltagarna lämnat till varför de föredrog ett visst 
stimuli. Återkommande anledningar till varför SSL valts för Stimuli 4 är att den låtit “mindre 
mosadˮ och “mer öppenˮ och “dynamiskˮ, en av deltagarna har också funnit attack- och 
releasetiderna mer passande vid detta stimuli vilket är något som tas upp i diskussionen. 

 

Antal  
svar 
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Tabell 9: Sammanställning av samtliga lämnade beskrivningar om varför valt stimuli 
föredragits 

SSL – Stimuli 1 GSSL – Stimuli 1 SSL – Stimuli 4 GSSL – Stimuli 4 
 
* Mer tryck och gung 
* Mindre vasst, mer 
tryck och mer 
medryckande 
* Mer baskagge 

 
* Tydligare diskant 
* Mer punsch och attack 
i virveln, luftigare 
* Mer botten, mindre 
platt 
* Mer balanserad mellan 
bas och diskant 
* Bättre punsch och driv 
* Mer kontrollerat bas-
register 
* Trummorna andas mer, 
framförallt baskagge 
*Mer levande, mer 
energiinnehåll 
* Bättre attack, bättre 
punch mellan kagge och 
virvel 
* Mer punch 

 
* Mer passande attack- 
och relasetider 
* Lite öppnare 
* Cymbalernas sväll 
bättre i nivå 
* Mindre hård, mer 
behaglig 
* Mer energi och snärt i 
virveln 
* Flämtar mindre 
* Punchigare 
* Tydligare, mindre 
grötigt 
* Öppnare, mosar mindre 
* Mer dynamisk 
* Trummorna andas mer, 
framförallt baskagge 
samt pumpar mindre 
* Mindre mosad, mer 
dynamisk 
* Mer liv, mindre mosat 
* Jämnare, mer levande 
* Mer baskagge 

 
* Tightare och samlat, 
pumpar mindre 
* Attacken bättre 
matchad med innehållet, 
mer punch 

 

4.2.1 Sammanfattande analys av lyssningstesten 

Av Diagram 1–6 och Tabell 1–6 framgår att sammanlagt fem stycken signifikanta skillnader i 
attribut mellan kompressorerna kunde påvisas med 95% säkerhet. Av dessa fem var det 
framförallt tre skillnader som stack ut där en procentuellt liten del av deltagarna svarat “Ingen 
skillnad”, vilket styrker sannolikheten att skillnader i dessa attribut faktiskt gick att höra samt 
gjorde det lättare att finna en signifikans mellan svarskategorierna “SSL” och “GSSL”. De tre 
skillnaderna påvisades i följande stimuli och attribut:  

Stimuli 2; med minst 95% säkerhet uppvisade GSSL-kompressorn mer “punch”. Endast 10% 
av testdeltagarna svarade “Ingen skillnad” för detta attribut.  

Stimuli 4; med minst 95% säkerhet uppvisade SSL-kompressorn både mer dynamik och 
“punch”. Endast 15% av testdeltagarna svarade “Ingen skillnad” för båda dessa attribut.  

I Diagram 7 och Tabell 7, där svarsresultaten från alla stimuli sammanförts, påvisades en 
signifikant skillnad med minst 95% säkerhet. Denna skillnad bestod i att GSSL-kompressorn 
generellt sett uppfattades vara mer dynamisk över alla stimuli. Här bör dock, som tidigare 
nämnts, hänsyn tas till att sammanlagt 43,3% av testdeltagarna svarat att de inte hört någon 
skillnad i detta attribut, vilket gjorde att det blev relativt få datapunkter kvar i kategorierna 
“SSL” och “GSSL”. Möjligheten att ingen skillnad kan påvisas går därför ej att avfärda.  

I Diagram 8 syns tydligt att en överväldigande del av testdeltagarna föredrog SSL-kompres-
sorn vid just Stimuli 4. Möjliga orsaker till detta tas upp i avsnittet Diskussion. 
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4.3 Jämförelse av attacktider och releasetider 

Parameterinställningarna var desamma för Stimuli 1: Rock – medium, Stimuli 6: Pop – hård 
och Stimuli 3: Trummor – medium bortsett från tröskelvärdet. Av dessa undersöktes därför 
endast Stimuli 1: Rock – medium närmare. I Bilaga 2 återfinns bilder från jämförelsen.  

Tabell 10: Jämförelse av parameterinställningar och uppmätta attack- och releasetider 

 Attacktid  
i millisekunder 

Releasetid  
i sekunder 

Stimuli 1: Rock – medium kompression 

Parameterinställning 30 ms 0,1 s 

SSL uppmätt värde 27 ms 0,045 s 

GSSL uppmätt värde 50 ms 0,12 s 

Stimuli 2: Rock – hård kompression 

Parameterinställning 10 ms 0,3 s 

SSL uppmätt värde 5 ms 0,2 s 

GSSL uppmätt värde 17 ms 0,32 s 

Stimuli 4: Trummor – hård kompression 

Parameterinställning 0,1 ms 0,1 s 

SSL uppmätt värde 2 ms 0,1 s 

GSSL uppmätt värde 0,5ms 0,29 s 

Stimuli 5: Pop – medium kompression 

Parameterinställning 30 ms 0,1 s 

SSL uppmätt värde 40 ms 0,045 s 

GSSL uppmätt värde 64 ms 0,12 s 

 

4.3.1 Sammanfattande analys av attack- och releasetider 

En jämförelse av resultaten av denna mätning visar att ingen av kompressorernas attack- och 
releasetider helt överensstämmer med parameterinställningarnas värden (bortsett från SSL:s 
releasetid vid Stimuli 4). Detta kan dock, som tidigare nämnts, bero på att det inte framgår 
vilken mätmetod SSL använder sig av vid konstruktionen av kompressorn samt att de signal-
nivåer som användes vid min mätning med största sannolikhet skiljde sig från de 
rekommenderade.  

Man kan däremot se att de båda kompressorernas funktioner av nivåändring mot tid är mycket 
lika varandra vilket som tidigare nämnts utgör en stor del av kompressorns ljudkaraktär [7]. 
Det går också att se hur de båda kompressorernas uppmätta tidskonstanter förhåller sig till 
varandra där en genomgående tendens verkar vara att SSL-kompressorns attack- och 
releasetid är kortare än GSSL-kompressorns. Detta stämmer dock inte vid 
parameterinställningen för Stimuli 4, där GSSL-kompressorns attacktid var betydligt kortare 
och därmed närmare den angivna parameterinställningen. Releasetiden var dock här betydligt 
längre än SSL-kompressorns, som exakt motsvarade den angivna parameterinställningen. 
GSSL-kompressorns releasetider ligger dock generellt närmare parameterinställningen än vad 
SSL-kompressorns gör, bortsett från just parameterinställningen för Stimuli 4. 
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5. Diskussion 
Den undersökning som redovisas här pekar mot att de båda kompressorerna generellt sett 
upplevs väldigt lika och att det är svårt att höra några större skillnader mellan dem. 

5.1 Resultat 

Den sammanställning som jag anser ger den mest sammanfattade bilden av jämförelsen ses i 
Diagram 7. En signifikant skillnad i attributet “Mer dynamik” upptäcktes här, vilket pekar 
mot att GSSL-kompressorn skulle låta mer dynamisk än SSL-kompressorn vid samma para-
meterinställningar, men eftersom nästan hälften av deltagarna svarat att de inte kunde höra 
någon skillnad för detta attribut utslaget över alla stimuli bör validiteten i denna signifikans 
ifrågasättas.  

Även om totalt fem signifikanta skillnader uppfattades i de enskilda stimuli så är detta en rela-
tivt liten del av det totala antalet jämförelser som gjorts. Dessutom var det bara hos tre av 
dessa signifikanser som en tydligt övervägande andel av testdeltagarna angivit att de kunde 
höra skillnad.  

När attributsvaren från samtliga stimuli slås ihop får man en mer generell bild av hur 
kompressorerna upplevs oberoende av vilket programmaterial man processat genom dem. För 
samtliga attribut gäller att i stort sett lika många har svarat att de upplever mer av ett visst 
attribut i SSL- som i GSSL-kompressorn samt att den enda svarskategori som ibland sticker ut 
är “Ingen skillnad”. Detta gör att man med fog kan påstå att skillnaderna mellan kompresso-
rerna är så små att de knappast kan vara avgörande för vilken av dem en användare väljer i en 
verklig situation. Om användaren upplever att kompressionen inte sker på ett tillfredställande 
sätt skulle det antagligen kunna lösas genom justeringar av de valbara parametrarna, alterna-
tivt genom byte till en helt annan typ av kompressor med andra egenskaper som kanske bättre 
passar ljudkällan. Eller som en testperson noterade: “Övrigt: Skillnaderna jag hört är ganska 
små och kan inte bedömas som avgörande utan de skulle snarare gå att åtgärda med justering 
av attack- och releasetiderna.”  

Vid frågeställningen om någon av kompressorerna föredrogs framför den andra framgick dock 
tydligt att merparten av testdeltagarna föredrog SSL-kompressorn vid Stimuli 4: Trummor – 
hård kompression, framför GSSL-kompressorn (se Diagram 8). Om man jämför detta med 
Diagram 4, där attributen för samma stimuli jämförts, och Tabell 10, som listar de uppmätta 
attack- och releasetiderna, kan man skönja ett samband. I Diagram 4 ser man att ett signifi-
kant antal testdeltagare uppfattade att SSL-kompressorn hade mer “punch” och dynamik. 
Tittar man därefter i Tabell 10 på de uppmätta attack- och releasetiderna för samma stimuli ser 
man att SSL-kompressorn var ca 4 gånger långsammare i attacktiden men hade ca 3 gånger så 
snabb releasetid. Detta innebär att den släppte igenom mer av trummornas transienter före den 
hann komprimera ljudsignalen nämnvärt. Därefter återgick den i signalnivå betydligt fortare 
än GSSL-kompressorn. Detta skulle kunna förklara att den uppfattades ha mer “punsch” eller 
vara mer dynamisk, vilket kanske är anledningen till att den föredrogs av testpersonerna.  

Eftersom signifikans gick att finna för attributet “punch” pekar det mot att tolkningen av detta 
attribut bör ha varit ungefär densamma bland testdeltagarna. Om tolkningen skilt sig mycket 
mellan testdeltagarna bör svarsfördelningen blivit mer jämn mellan kompressorerna och 
därmed lett till att en signifikans blivit svår att finna.  

Vad skillnaderna i de uppmätta attack- och releasetiderna beror på är svårt att säga, men en 
gissning är att de har att göra med skillnader i värden hos de resistorer och kondensatorer som 
ingår i de nätverk i kompressorn som bestämmer tidskonstanterna. Deras exakta värden är 
(som tidigare nämnts) beroende av både toleransnivåer och ålder, men också av klimatfaktorer 
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såsom värme, fuktighet mm. Det faktum att de båda kompressorerna vistats i olika miljöer 
kan faktiskt ha påverkat deras attack- och releasetider. Detta visade sig särskilt tydligt i just 
Stimuli 4. Hade ett annat stimuli slumpats fram för jämförelsen om vad som föredrogs kanske 
ett annat resultat och möjligt samband hade visat sig. Frågan om vilken kompressor som 
föredrogs låg dock, som tidigare nämnts, inte i fokus för denna jämförelse, eftersom den 
frågan avgörs av mycket subjektiva preferenser. 

Något som tydligt framträdde vid jämförelsen av de uppmätta attack- och releasetiderna var 
att funktionerna av nivå mot tid under attack- och releaseperioderna såg mycket lika ut hos de 
båda kompressorerna, även om de exakta tiderna skiljde sig åt. Under attackfasen minskade 
nivån först hastigt för att sedan plana ut mot den slutliga komprimerade nivån. Under 
releasefasen ökade nivån hastigt för att sedan plana ut mot den slutliga okomprimerade nivån. 
Denna likhet bidrar med stor sannolikhet till att de båda kompressorerna i det hela låter 
väldigt lika varandra. 

Vid skapandet av stimuli gjordes enkla mätningar av hur knäet såg ut hos de båda 
kompressorerna, men eftersom mätningarna inte var särskilt noggranna och att endast 
ofullständiga anteckningar gjordes redovisas inte resultaten här. Mätningarna tydde dock på 
att knäet var mycket lika hos båda kompressorerna. 

5.2 Metod 

Man bör ha i åtanke att de mätningar som gjordes i denna studie av kompressorernas attack- 
och releasetider inte genomfördes helt enligt IECs rekommendationer med hänseende till 
signalnivåer, varför de endast kan ge en fingervisning om hur kompressorernas tidsegenskaper 
förhåller sig till varandra. Pro Tools är inte anpassat för att göra noggranna mätningar av exakt 
amplitud mot tid och de värden som mättes upp bör därför endast ses som ungefärliga. Det är 
också svårt att mäta så korta attacktider som 0,1 millisekunder på en testsignal som är 1 kHz, 
eftersom periodtiden för denna signal är 1 ms. I detta fall innebar det att jag visuellt (utifrån 
Bild 9 i Bilaga 2) fick försöka avgöra om signalnivån sjunkit tillräckligt mycket efter bara en 
tiondel av signalens periodcykel. Det bör också tilläggas att vissa kompressortillverkare 
deklarerar att de tidsparametervärden de anger endast skall ses som ungefärliga. 

Vid analysen av lyssningstestet insåg jag att jag antagligen försökt få fram för mycket infor-
mation vid ett och samma lyssningstest. Detta medförde att en stor mängd datapunkter föll 
bort i kategorin “Ingen skillnad”, vilka annars skulle kunna ha givit signifikansanalysen av 
kategorierna “SSL” och “GSSL” mer validitet. En alternativ design av lyssningstestet hade 
kunnat vara att först genomföra ett ABX-test för att testa om någon skillnad alls gick att 
urskilja mellan de båda kompressorerna. Om så var fallet hade nästa steg kunnat vara ett 
lyssningstest liknande det jag gjorde, men med bara de två svarsalternativen “SSL” och 
“GSSL”, ett så kallat forced-decision test. Detta hade genererat fler datapunkter för binomial-
testet och därigenom ökat signifikansanalysens validitet.  

För att öka noggrannheten i lyssningstestet borde fler testpersoner ha deltagit. Alternativt 
borde lyssningstestet ha upprepats vid flera tillfällen med samma testpersoner för att på så sätt 
generera fler datapunkter. Man skulle då också ha kunnat undersöka om testpersonerna 
svarade likadant vid varje test, vilket skulle ha givit mer tillförlitliga resultat.  

En faktor som kan ha påverkat utgången av lyssningstestet är risken att någon/några av 
deltagarna valde att visa stimulifilernas vågformer genom att välja “Waveform” istället för 
“Blocks” i menylisten för visningsalternativ på kanalerna i Pro Tools. De blev instruerade att 
inte göra detta, men det kan inte helt uteslutas att någon gjort det i alla fall då de var ensamma 
vid testtillfället. Dock kan sägas att stimuliparens vågformer i stort sett såg identiska ut och 
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alltså inte borde ha givit någon vidare information även om de visades. 

Det är svårt att finna någon litteratur om kompressorjämförelser och därmed tydliga 
rekommendationer om hur man bör gå tillväga. I branschtidningar som Sound On Sound, 
Monitor, Musikermagasinet mfl, görs ibland enklare kompressorjämförelser men 
noggrannheten i dessa jämförelser kan ofta ifrågasättas. Tyngdpunkten ligger här istället på de 
testade kompressorernas individuella flexibilitet, användarvänlighet, byggkvalitet och 
ljudegenskaper och inte på att se hur de förhåller sig till varandra med noggrant matchade 
parameterinställningar, kompressionsmängder och nivåer. 

5.3 Framtida studier 

Ett annat sätt att jämföra ljudhårdvara som kompressorer är att enbart utföra objektiva mät-
ningar av frekvensrespons, distorsionsvärden, brus, knä samt attack- och releasetider. Jag 
valde dock att inte göra detta, då jag framförallt var intresserad av att se om det faktiskt gick 
att höra någon skillnad alldeles oavsett eventuella mätbara skillnader.  

Denna studie skulle kunna fördjupas genom att noggranna mätningar av kompressorernas 
egenskaper genomfördes med hjälp av lämplig programvara, varefter ytterligare jämförelser 
kunde göras med hjälp av lyssningstest.  

5.4 Slutsats 

Svaren på mina tidigare ställda forskningsfrågor är:  

1) Upplever vana lyssnare att de hör någon skillnad mellan de två kompressorerna?  

Både ja och nej. När svarsdata för varje enskilt attribut adderats från samtliga stimuli 
framgår att den procentuella svarsfördelningen mellan kategorin “Ingen skillnad” och 
den skapade kategorin “skillnad” är mycket jämn men att kategorin “skillnad” är något 
övervägande för fyra av sex attribut.  

2) Om de gör det, är det en verklig skillnad de hör och vilken är den i så fall? 

För enskilda stimuli framgår att lyssnarna vid fem tillfällen kunnat höra en signifikant 
skillnad i attributen “mest dynamisk” och “mer punch”. Vid tre av dessa tillfällen 
svarade betydligt färre personer “Ingen skillnad”, vilket bör ha ökat reliabiliteten, 
eftersom antalet datapunkter för signifikansprövningen av dessa attribut hos de båda 
kompressorerna därmed blev betydligt fler. Vid dessa tre tillfällen varierade dock 
vilken av kompressor som angetts ha mest av attributen vilket innebär att det är svårt 
att dra någon generell slutsats. När svarsdata för varje enskilt attribut adderats från 
samtliga stimuli framgår att svarsfördelningen mellan de tre svarskategorierna “SSL”, 
“GSSL” och “Ingen skillnad” är mycket jämn mellan de båda kompressorerna samt att 
svarskategorin “Ingen skillnad” vid några tillfällen är tydligt övervägande. Detta 
antyder att de båda kompressorerna i stort upplevs mycket lika och att det är svårt att 
höra några faktiska skillnader mellan dem.  

Möjligheten att bygga en kompressorklon med likvärdiga prestanda som originalet är något 
jag definitivt tycker ljudtekniker och andra ljudproduktionsintresserade borde ha i åtanke. Jag 
har själv byggt ett antal mikrofonförstärkare, kompressorer och EQ:s och lär mig varje gång 
något nytt om hur dessa analoga kretsar fungerar. Kostanden är också ofta låg i förhållande till 
originalen – i det fall som redovisas här var materialkostnaden för klonen ca en tiondel av 
originalets pris – vilket gör denna möjlighet verkligt attraktiv.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågeformulär för lyssningstest 

 

Frågeformulär för lyssningstest – KOMPRESSORER 

Vilket av ljudexemplen upplever du  

1. är mest dynamiskt?   A  B  Ingen skillnad 

2. har störst stereobredd?  A  B  Ingen skillnad 

3. har högst intensitet/energi? A  B  Ingen skillnad 

4. har mer bas?   A  B  Ingen skillnad 

5. har mer diskant?   A  B  Ingen skillnad 

6. har mer “punch”?   A  B  Ingen skillnad 

Upplever du någon annan skillnad utöver dessa attribut? Beskriv i så fall kortfattat: 

 

Vilket av ljudexemplen upplever du  

1. är mest dynamiskt?   C  D  Ingen skillnad 

2. har störst stereobredd?  C  D  Ingen skillnad 

3. har högst intensitet/energi? C  D  Ingen skillnad 

4. har mer bas?   C  D  Ingen skillnad 

5. har mer diskant?   C  D  Ingen skillnad 

6. har mer “punch”?   C  D  Ingen skillnad 

Upplever du någon annan skillnad utöver dessa attribut? Beskriv i så fall kortfattat: 

 

Vilket av ljudexemplen upplever du  

1. är mest dynamiskt?   E  F  Ingen skillnad 

2. har störst stereobredd?  E  F  Ingen skillnad 

3. har högst intensitet/energi? E  F  Ingen skillnad 

4. har mer bas?   E  F  Ingen skillnad 

5. har mer diskant?   E  F  Ingen skillnad 

6. har mer “punch”?   E  F  Ingen skillnad 

Upplever du någon annan skillnad utöver dessa attribut? Beskriv i så fall kortfattat: 

 



Att klona en klassiker – en undersökning av klonens kvalitet: Bilagor 

 

29

Vilket av ljudexemplen upplever du  

1. är mest dynamiskt?   G  H  Ingen skillnad 

2. har störst stereobredd?  G  H  Ingen skillnad 

3. har högst intensitet/energi? G  H  Ingen skillnad 

4. har mer bas?   G  H  Ingen skillnad 

5. har mer diskant?   G  H  Ingen skillnad 

6. har mer “punch”?   G  H  Ingen skillnad 

Upplever du någon annan skillnad utöver dessa attribut? Beskriv i så fall kortfattat: 

 

Vilket av ljudexemplen upplever du  

1. är mest dynamiskt?   I  J  Ingen skillnad 

2. har störst stereobredd?  I  J  Ingen skillnad 

3. har högst intensitet/energi? I  J  Ingen skillnad 

4. har mer bas?   I  J  Ingen skillnad 

5. har mer diskant?   I  J  Ingen skillnad 

6. har mer “punch”?   I  J  Ingen skillnad 

Upplever du någon annan skillnad utöver dessa attribut? Beskriv i så fall kortfattat: 

 

Vilket av ljudexemplen upplever du  

1. är mest dynamiskt?   K  L  Ingen skillnad 

2. har störst stereobredd?  K  L  Ingen skillnad 

3. har högst intensitet/energi? K  L  Ingen skillnad 

4. har mer bas?   K  L  Ingen skillnad 

5. har mer diskant?   K  L  Ingen skillnad 

6. har mer “punch”?   K  L  Ingen skillnad 

Upplever du någon annan skillnad utöver dessa attribut? Beskriv i så fall kortfattat: 

 

 

Föredrar du något av dessa exempel över det andra? 

 M  N  Ingen skillnad 

Om något föredras, beskriv kortfattat varför: 

 

Föredrar du något av dessa exempel över det andra? 

 O  P  Ingen skillnad 

Om något föredras, beskriv kortfattat varför: 
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Bilaga 2: Undersökning av attack- och releasetider 

Rock – medium kompression: Ratio:   4:1 Attack: 30 ms Release: 0,1 s 

 

 

Bild 5: Jämförelse av attacktider för Stimuli Rock – medium. Mellan varje vertikalt streck är 
det 10 millisekunder.  SSL i grönt mättes till 27 ms. GSSL i rosa mättes till 50 ms. 

 

 

Bild 6: Jämförelse av releasetider för Stimuli Rock – medium. Mellan varje vertikalt streck är 
det 10 millisekunder.  SSL i grönt mättes till 0,045 s. GSSL i rosa mättes till 0,12 s. 
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Rock – hård kompression:  Ratio: 10:1 Attack: 10 ms Release: 0,3 s 
 

 

Bild 7: Jämförelse av attacktider för Stimuli Rock – hård. Mellan varje vertikalt streck är det 
10 millisekunder.  SSL i grönt mättes till 5 ms. GSSL i rosa mättes till 17 ms. 

 

 

Bild 8: Jämförelse av releasetider för Stimuli Rock – hård. Mellan varje vertikalt streck är det 
10 millisekunder.  SSL i grönt mättes till 0,2 s. GSSL i rosa mättes till 0,32 s. 
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Trummor – hård kompression: Ratio: 10:1 Attack: 0,1ms Release: 0,1 s 
 

 

Bild 9: Jämförelse av attacktider för Stimuli Trummor – hård. Mellan varje vertikalt streck är 
det 1 millisekund.  SSL i grönt mättes till 2 ms. GSSL i rosa mättes till 0,5 ms. 

 

 

Bild 10: Jämförelse av releasetider för Stimuli Trummor – hård. Mellan varje vertikalt streck 
är det 10 millisekunder.  SSL i grönt mättes till 0,1 s. GSSL i rosa mättes till 0,29 s. 
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Pop – medium kompression: Ratio:   2:1 Attack: 30 ms Release: 0,1 s 
 

 

Bild 11: Jämförelse av attacktider för Stimuli Pop – medium. Mellan varje vertikalt streck är 
det 10 millisekund.  SSL i grönt mättes till 40 ms. GSSL i rosa mättes till 64 ms. 

 

 

Bild 12: Jämförelse av releasetider för Stimuli Pop – medium. Mellan varje vertikalt streck är 
det 10 millisekunder.  SSL i grönt mättes till 0,045 s. GSSL i rosa mättes till 0,12 s. 

 
 


