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ABSTRACT

This C-essay focuses its research on the taste of guitarplaying and non-guitarplaying 
soundengineers, in using single or dual microphone setups when recording electric guitar. It will be 
shown if there is a significant difference in taste when using one or two microphones between the 
two testsubject groups. Two classical microphone setups have been used for the test of this essay, 
which includes a blind listening test. The information in this test will benefit both guitarplaying and 
non-guitarplaying engineers by getting greater knowledge regarding what kind of microphone 
setups to use for different occations. The findings in this essay show in general, that guitarplaying 
and non-guitarplaying engineers between the ages of 19 - 26 don’t have a specific taste between 
single or dual microphone setups when subjected to the blind listening test.
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1. INTRODUKTION

För att samhället ska kunna utvecklas så måste även arbete effektiviseras, på både gott och ont. 
Vissa aspekter av en produkts arbete måste kompromissas bort för att man ska kunna uppnå samma 
produkt under kortare tid. Bra, kvalitativa mikrofoner kommer alltid vara åtråvärda, inte endast för 
deras sound utan även för deras värde som arbetsredskap. Ett exempel på detta är mikrofonens 
karaktäristik, som man kan man använda för att minimera/släcka ut ljud från olika håll med för att 
få andra ljud runtomkring att bli tydligare, men detta är inget detta arbete går in djupare på. 
 En av redskapen som dock med tiden kompromissas med är mikrofonplaceringen vid 
inspelningar. Detta redskap kan inte köpas, men är minst lika viktigt som den dyra mikrofonen i sig.
Under 50-talet var det vanligt att använda fyra till fem mikrofoner omsorgsfullt och strategiskt 
utplacerade vid inspelning av en hel ensemble. På den tiden lät det mycket  bra, och gör det 
fortfarande enligt många, beroende på tycke och smak. Men nuförtiden, då teknologin har 
utvecklats, så har vi tagit möjligheten att skulptera ljud mer avancerat. Och för att kunna göra detta 
obehindrat så använder vi oss idag vanligtvis av mikrofonplaceringar i närfältsområdet 
(näruppmickning1) av vår ljudkälla, vilket har sina fördelar:
 Vi har möjligheten att spela in vår ljudkälla så rent  som möjligt, vilket bidrar till att risken 
för läckage från rumsklang eller andra instrument minskar.
 Detta sätt  att spela in ljudkällor är väldigt flexibelt, då vi kan klangbearbeta varje källa 
separat. Men detta arbetssätt har även sina nackdelar. Vid näruppmickning  av en ljudkälla, så 
minskar möjligheten till att fånga upp ett instruments totala ljudspektra. Instrument av olika sort 
tenderar till att  sprida frekvenser åt olika håll, vilket innebär att det i teorin är omöjligt för en 
mikrofon att fånga upp och återge instrumentets hela ljudande spektra. 
 Då tekniken har utvecklats inom ljudteknik så har kanalerna på våra mixerbord blivit flera 
och utvecklingen av inspelningsprogram i den digitala domänen har blivit mer sofistikerade, så 
råder inte längre problemen med att spela in oerhörda mänger ljudkällor. Detta har medfört att det 
inte länge är ovanligt med flertalet mikrofoner på en och samma ljudkälla. Med andra ord så kan vi 
nuförtiden använda flertalet mikrofoner för att fånga ett instruments hela spektra. 
 Men återigen så kommer inte denna fördelen utan en nackdel och denna gången är det 
fasrelationerna mellan de olika utplacerade mikrofonerna som är det största problemet. Hur känner 
vi igen dessa fasrelationer och när blir be hörbara nog för att påverka det vi hör? Ljudtekniker 
jobbar på olika sätt  och använder olika typer av mikrofontekniker för att komma fram till det 
resultat de vill åt. En egen observation som är återkommande är att  man lägger ner mer tid och mer 
utrustning vid inspelning av ett instrument som man själv spelar. 

 Men är dessa arbetssätt  gällande inspelning beprövade metoder, eller jobbar många tekniker 
utefter hur de ser att andra tekniker spelar in?
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1.1 SYFTE

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka  om det finns en tydlig skillnad mellan gitarrspelande 
tekniker och icke-gitarrspelande teknikers preferenser, vid inspelning av elgitarr genom 
gitarrförstärkare samt huruvida de olika gruppernas relativa arbetssätt återspeglar deras mål. 
 Förhoppningen med denna uppsats är att kunna fungera som en hint till tekniker, att tänka på 
ifall deras metoder stärker, eller vilseleder vägen till det soniska målet.

1.2 FRÅGESTÄLLNING

Finns det en signifikant skillnad mellan gitarrspelande och icke-gitarrspelande tekniker, gällande 
olika val av en eller två mikrofoner för inspelning av elgitarr, och går det att hitta dessa signifikanta 
skillnader bland de olika stimulis karaktärer?

2. BAKGRUND

2.1 NATURTROGENHET

”Most musical instruments are designed to sound best at a distance”, hävdar B.Bartlett, och berättar 
samtidigt att  mikrofoner sällan kan placeras  längre bort än bara ett par centimeter från sin ljudkälla 
innan risken för läckage från andra instrument/störljud eller hörbar rumsakustik påverkar (Bartlett 
1981). 
Detta föder frågan om huruvida man ska kunna spela in sin ljudkälla (i detta fall en 
gitarrförstärkare) på ett naturtroget sätt utan att öka risken för att andra ljud ska läcka in. 
 Den enkla vägen för att  spela in ett naturligt förstärkarljud, är att  placera förstärkaren i ett 
separat rum, samtidigt som de andra instrumenten spelar i ett annat rum. På så vis kan man spela in 
förstärkaren från en mängd olika avstånd för att få fram ett naturtroget  ljud, vilket hävdas att även 
en gitarrförstärkare är byggd för (Bartlett 1981). Däremot så är det inte alla som kan undvara ett 
helt eget rum för ett instrument, vilket tvingar en till att ofta ta den ”svåra” vägen.
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2.2 DEN ”SVÅRA” VÄGEN

Tidigare tester för att få ett naturtroget sound vid näruppmickning, har visat sig vara svårt 
uppnåbara (Bartlett  1981). Det man istället kom på för att  komma i närheten av ett  naturtroget 
sound, är att den tonala skillnaden vid inspelning (speciellt  hos en gitarrförstärkare) lätt kan 
förändras genom att antingen skifta mikrofonens placering mellan högtalarkonens mittpunkt och 
membranets yttersta sida i förstärkarlådan (Bild. 1), eller genom att vinkla mikrofonen i sig (Bild. 
2). Eller båda delar samtidigt (Case 2010). Detta för att ett högtalarelements fysiska konstruktion 
strålar ut olika frekvenser från olika punkter på elementet. 

Bild.1-Placering av mikrofon i sidled.(Case 2010) Bild. 2 - Vinkling av mikrofon.(Case 2010)

Vid närmare efterforskningar av olika mikrofonplaceringar framför en gitarrförstärkare, så har man 
sett att  de största skillnaderna i frekvensåtergivningen sker i de högre frekvensområdena och då i 
form av varierade nivåsänkningar, då man flyttar en mikrofon i sidled framför förstärkarens 
högtalare. Redan strax under 1kHz börjar skillnaderna märkas ju längre ut från elementets mitt som 
mikrofonen placeras. De riktigt stora skillnaderna börjar visa sig kring 4 - 5kHz (Case 2010). 
Ungefär samma resultat fås genom att vinkla mikrofonen i förhållande till förstärkaren. De högre 
frekvensområdena får en nivåsänkning även här, men skillnaden här från att bara röra mikrofonen i 
sidled är att de lägre frekvensområden (från ca 1kHz och under) får en nivåsänkning även de. 
Anledningen till detta går tydligt att se i mikrofonens polärdiagram (Bild. 3), där mikrofonens 
upptagningsnivå blir lägre redan innan 30 graders vinkel. 

 
Bild. 3 - Polärdiagram - Shure SM57, användes i mätningarna för Bild. 1 & 2.  (Shure 2009)
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Från dessa efterforskningar kan man avläsa att det centrala i elementet, nämligen konen, är den 
delen av elementet som utstrålar den tydligaste (frekvensmässigt högre) delen av 
frekvensinnehållet, medan elementets membran hjälper de lägre frekvenserna att strömma ut. Detta 
är ingen nyhet då det sedan tidigare är känt att högfrekvent material är mer riktningskänsligt än vad 
lågfrekvent material är (Everest 2000). Dessa tester, precis som testerna för denna uppsats är dock 
enbart gjorda med dynamiska mikrofoner, vilket  inte gör dessa uttalanden till självklara för andra 
typer av mikrofoner då dessa varken är testade i detta arbete, eller i de tidigare efterforskningar som 
ligger till grund för detta arbete. Framtida forskning får svara på frågan gällande andra 
mikrofontyper.
 I och med den tekniken som idag finns tillgänglig så finns det ju ingen anledning till att vara 
sparsmakad när det kommer till att  spela in en gitarrförstärkare, vilket så klart har resulterat  i 
ytterligare mikrofoner vid inspelning av ett separat instrument. 

2.3 DUBBLA MIKROFONER

Det har diskuterats att  näruppmickade mikrofontekniker med fler än en mikrofon ökar risken för 
problem gällande fasrelationerna mellan mikrofonerna, såsom kamfilter, vilket återigen skapar 
problem för en naturlig ljudåtergivning. Ändå är det inte ovanligt att se fler än en mikrofon vid 
inspelning av olika ljudkällor, speciellt gitarrförstärkare.
 En anledning till att använda dubbla mikrofoner vid inspelning av gitarrförstärkare är att 
användandet av klangbearbetningsutrustning, såsom EQ’s, ofta inte är faslinjära och därför  
påverkar signalens fas och övertoner. För att hitta en väg förbi klangbearbetningsutrustning som 
påverkar signalens fas och övertoner så används då istället fler mikrofoner med olika 
upptagningssätt för att erhålla två olika signaler som tillsammans kan reproducera ett resultat som 
närmar sig det naturtrogna soundet.
Tidigare undersökningar inom ämnet har visat att det  praktiskt taget är omöjligt att forma en 
koincident mikrofonteknik utan att erhålla någon form av fasrelaterade problem (Brixen 1994).
Detta beror till största del på att mikrofonernas karaktäristik interfererar med varandras 
upptagningsarea.
 Så, det är känt att dubbla (eller fler) näruppmickade mikrofoner vid en och samma källa ökar 
risken för kamfiltereffekter, men är dessa fasrelationer ett stort problem?

2.4 VAD ÄR HÖRBART BETRÄFFANDE FAS?

Färgningar av inspelat ljud som en produkt av kamfiltereffekter, är hörbara så länge reflektioner av 
ljudet inte överstiger en fördröjning mellan 30 - 40 ms, beroende på materialets innehåll och 
relativa nivå (Brunner, Maempel, Weinzierl 2007). Kamfiltereffekter är resultat av fördröjd, 
klangbearbetad eller i någon annan form modifierad inspelningssignal som jämförs med sin 
ursprungliga originalsignal. På grund av det återkommande användande av multipla mikrofoner för 
samma inspelningskälla, så har ett intresse vuxit för att etablera ett  slags tröskelvärde att förhålla sig 
till vid inspelningstillfällen, gällande relativa mikrofonavstånd, för att lättare kunna påverka och 
minska effekten av kamfilter.
 Denna fråga har dock fått ett svalt svar, då det till stor del beror på vad för typ av instrument 
det är, vad det har för tonläge, hur pass hårt instrumentet spelas, etc, vilket i sin tur gör det omöjligt 
att bestämma ett fast tröskelvärde (Brunner et al. 2007).
 Men även fast all denna teori om kamfilter och fasrelationer finns, så kvarstår ändå frågan; 
vad är hörbart beträffande fas?
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Bild. 4 - Exempel på reflektion som bidragande orsak till kamfilter (Case 2010).

Ifall en elgitarr spelas in med två mikrofoner med tanke om att vara en signal i mono, så är det svårt 
att  höra fasrelaterade problem som något annat än spektrala utsläckningar eller förstärkningar av 
frekvenser i signalen. Vid vilka frekvenser dessa utsläckningar eller förstärkningar sker beror på 
avståndet mellan ljudkällan och mikrofonen. Då avståndet blir större så ökar även risken för 
rumsklang (dvs. reflektioner), vilket är den största bidragande orsaken till kamfiler (Bild. 4).
Men även avståndet mellan mikrofonerna i sig är av betydelse, då mikrofonerna på olika avstånd 
erhåller olika frekvenssvar (Bild. 5).

Bild. 5 - Diagram över en mikrofons olika frekvenssvar i förhållande till högtalarmembran (Case 
2010).

Dessa olika frekvenssvar från mikrofoner på olika avstånd, skapar kamfilereffekter när de olika 
signalerna läggs ihop under matchande ljudnivåer. 
 Exakt hur dessa kamfiltereffekter kommer att yttra sig är svårt att säga, men som svar på 
frågan om vad vi egentligen hör beträffande fas, så kan man konstatera att det vi hör är de spektrala 
förändringarna som sker som en slags produkt av kamfiltereffekter. Dessa spektrala förändringar är 
lättare att höra på ljud som vi känner igen, såsom en elgitarr. Om ljudkällan istället vore ett 
traditionellt  afrikanskt intrument, så skulle många lyssnare ha svårare att identifiera uppstådda 
fasproblem.
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2.5 ATTRIBUT FÖR LYSSNINGSTEST

Hur kommer olika mikrofonkonfigurationer att låta? Finns det några speciella attribut som 
beskriver det vi hör? För lyssningstester och erhållen data från lyssningstester så har det visat sig att 
attribut har varit  till stor hjälp när det kommer till att undersöka data för att möjligtvis få en ökad 
förståelse för tespersoners val (Allard, L., Rossi, M., Zufferey, M.A. 2000).
 Dock så kan det uppstå problem beroende på vad för attribut som används. T.ex. om attribut 
används i ett arbete som läses av folk från andra länder, kan ett och samma attribut ha olika 
innebörd. Det är alltså inte alltid så enkelt som att bara översätta ett attribut, för det kan ha olika 
kulturella innebörder, även fast översättningen är snarlik (Allard, L. et al. 2000).
 Denna typ av problem skulle kunna jämföras med attribut som avläses av testpersoner från 
samma land, men som har olika musikalisk bakgrund. Ett ”muddigt” ljud för en jazzmusiker har 
kanske en helt annan klang än för en rockmusiker?

2.6 SAMMANFATTNING BAKGRUND

Inspelningstekniker med användande av en eller två mikrofoner har båda sina fördelar och 
nackdelar. Men en mikrofon så riskerar man inte att  några fasrelaterade problem uppstår, men 
däremot så kan återgivningen av det inspelade materialet vara förvrängt från det  vi hör med våra 
egna öron, då en mikrofon som är placerad nära ett högtalarelement inte kan täcka in 
högtalarelementets spektrala spridning. Med två mikrofoner är fördelarna och nackdelarna 
omvända.
 Två mikrofoner ökar risken för fasrelaterade problem, men täcker in ett större område av 
vad högtalarelementet frekvensmässigt sprider ut, vilket möjligtvis kan föra det inspelade materialet 
närmare en naturligare ljudåtergivning. Det intressanta är nu att se ifall ljudåtergivningen för en 
mikrofon visar sig vara ”sämre” än för två mikrofoner och ifall kamfiltereffekter / spektrala 
förändringar faktiskt är ett hörbart problem för material inspelat med två mikrofoner. 
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3. METOD

3.1 VAL AV TESTMETOD

För denna undersökning valdes ett AB-test, där testpersonen får välja vilket av de olika stimulis 
som föredras.

3.2 TESTPERSONER

De medverkande testpersonerna för det slutgiltiga lyssningstestet är alla ljudteknikstudenter från 
Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande i Piteå, som är en gren från Luleå Tekniska 
Universitet. Sexton testpersoner mellan åldrarna 19 - 26 år medverkade (två kvinnor), varav 8 är 
gitarrspelande tekniker som har gitarr som sitt huvudinstrument och de 8 andra är icke-
gitarrspelande tekniker. Drygt hälften av alla testpersoner svarade att de inte spelar i någon 
ensemble, dock var det endast 3 testpersoner som överhuvudtaget inte hade spelat i ensemble. Den 
huvudsakliga genre som spelades bland testpersonerna var pop och rock.
 Förhoppningen för uppdelningen bland testpersonerna, är att se om gitarrspelande tekniker 
eftersöker något i det inspelade materialet som icke-gitarrspelande tekniker inte lyssnar till på 
samma sätt.

3.3 FÖRUNDERSÖKNING

För att göra detta test så realistiskt som möjligt så krävdes förundersökningar. Tidigare 
musikinspelningsrapporter samlades in för att  undersöka vilka mikrofoner som användes mest  av 
ljudteknikstudenterna på Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande i Piteå. Enligt de 15 
olika rapporterna användes följande mikrofoner mest:

1. Shure SM57               (14 gånger)
2. Royer R121                (10 gånger)
3. AKG C414                 (9 gånger)
4. Sennheiser MD421    (8 gånger)

Av dessa mikrofoner som användes mest, så var de enda mikrofonkonfigurationerna som innehöll 
samma typ av mikrofoner; två SM57 (en rakt in i elementets kon och en med 45°vinkel tätt 
bredvid), samt två MD421 (båda med lätt vinkel ut från elementets mitt).

Utöver denna insamlade information så var det intressant att undersöka vilken mikrofonteknik som 
var vanligt förekommande utanför skolområdet.
 Vid efterforskningar av litteratur så upptäcktes följande citat: ”The classic setup: Place an 
SM57 about 1 inch away from the best-sounding speaker in the cabinet. Place the mic about  three 
quarters of the way between the edge of the speaker and the voice coil” (Owsinski 2009). På 
följande sida upptäcktes även detta citat: ”Another classit setup. Place the SM57 as above. Now add 
an MD421 at the same position to the right of the 57, at a 45-degree angle pointing toward the voice 
coil.” (Owsinski 2009).
Med dessa resultat från förundersökningen så togs beslutet att använda Shure SM57 och Sennheiser 
MD421 i olika konfigurationer.
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3.4 FÖRBEREDELSER

För att lyssningstestet ej skulle påverkas av en ”mänskligt felande faktor”, så spelades två melodier 
in. Den ena, ett rockigt gitarriff, och den andra, en mer melodisk och lugn melodi där tonerna hinner 
ringa en stund. Dessa två melodier spelades in med en Framus Renegade Custom II-gitarr med hjälp 
av en DI-Box, för att vid inspelningen av gitarrförstärkaren (bild. 6)

 
Bild. 6 - Fender Twin Reverb-Amp   Bild. 7 - Radial X-Amp Reamplifier

kunna spela upp melodierna från datorn, via en reamplifier (bild. 7) till gitarrförstärkaren. 
På detta vis så skiftar inte utförandet av gitarrmelodierna vid inspelningen av de olika 
mikrofonuppställningarna. För att  få ett så ärligt svar som möjligt, så spelades alla mikrofoner in 
med en Millennia HV3D mikrofonförstärkare (bild. 8), för att få så små färgningar som möjligt på 
den inspelade signalen. Med ”ärligt” menas signal som har haft så liten påverkan från teknisk 
utrustning som möjligt.

Bild. 8 - Millennia HV3D
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Bild. 9 - Rak SM57 + 45° SM 57   Bild. 10 - Rak SM57 + 45° SM57

 
Bild. 11 - Rak MD 421 + 45° SM 57   Bild. 12 - Rak MD 421 + 45° MD 421

Totalt används 8 olika mikrofonuppställningar (bild. 9-12) vid inspelning av gitarrmelodierna (av 
varje parad uppställning användes den raka mikrofonen som ensam mikrofon vid inspelning av 
stimuli för en mikrofon) som spelades upp av gitarrförstärkaren. Dessa 8 mikrofonuppställningar 
repeterades tre gånger, så att totalt  fyra olika grupper, bestående av ”Clean Rock”, ”Clean 
Melodisk”, ”Dist Rock”, ”Dist Melodisk”, kunde spelas in med samma mikrofoninställningar. Med 
andra ord så togs den första hälften av materialet och spelades in på nytt, men nu med tillförd 
distorsion (bild.13). Detta för att se om distorsionen förändrar testpersonens val av 
mikrofonkonfiguration.

 
Bild.13 - AC Booster
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 Resultatet blev ett totalt antal av 32 inspelade gitarrmelodier, vilket i sin tur ger 16 unika A/
B-tester, allt i mono, där ett av valen är materialet inspelat med en mikrofon och det andra valet 
samma material, men inspelat med två mikrofoner. För att de olika stimulis skulle ha samma 
grundförutsättningar så nivåmatchades alla inspelade signaler efter hörsel. För denna del av 
förberedelsen så konsulterades två utomstående tekniker som jobbade med att  nivåmatcha varje A/
B-test.

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4
Clean Rock Clean Melodisk Dist Rock Dist Melodisk

1A Rak SM57 Rak SM57 Rak SM57 Rak SM57
1B Rak SM57 + 45° SM57 Rak SM57 + 45° SM57 Rak SM57 + 45° SM57 Rak SM57 + 45° SM57

2A Rak SM57 Rak SM57 Rak SM57 Rak SM57
2B Rak SM57 + 45° MD421 Rak SM57 + 45° MD421 Rak SM57 + 45° MD421 Rak SM57 + 45° MD421

3A Rak MD421 Rak MD421 Rak MD421 Rak MD421
3B Rak MD421 + 45° SM57 Rak MD421 + 45° SM57 Rak MD421 + 45° SM57 Rak MD421 + 45° SM57

4A Rak MD421 Rak MD421 Rak MD421 Rak MD421
4B Rak MD421 + 45° MD421Rak MD421 + 45° MD421Rak MD421 + 45° MD421Rak MD421 + 45° MD421

fig. 1

3.5 LYSSNINGSTESTET

Vid tillfället för lyssningstestet så fick testpersonen använda sig av en editerad version av 
inspelningssessionen som inte visar namnen på de individuella spåren, då detta kan ge ledtrådar till 
testpersonen. (Bilaga 2. fig.1) Men i själva verket så ligger de olika spåren blandade för att inte 
testpersonen ska upptäcka någon slags struktur medan testet fortgår. (Bilaga 2. fig. 2)
 Strax innan testet görs, erhåller testpersonen ett svarsformulär som fylls i under testets gång. 

3.6 SVARSFORMULÄR

Testpersonen blir presenterad 16 AB-test, där den medverkande väljer det  alternativ som anses mest 
tilltalande. Till varje separat AB-test får även testpersonen möjligheten att gradera varje inspelat 
material enligt värme, fyllighet, klarhet och tunnhet på en skala mellan 0-10. Graderingen är till för 
att  kunna se ifall det finns en signifikant  skillnad mellan de val som gjorts mellan stimuli A och 
stimuli B. Slutligen ombeds testpersonen att notera ifall eventuella störljud eller fasrelaterade ljud 
har varit märkbara.
 Förstasida samt en av fyra grupper på blanketten återses bland bilagorna. [Bilaga 1]
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3.7 ATTRIBUT

Attributen värme, fyllighet, klarhet och tunnhet är valda utefter denna tankegång:
Värme - Ifall materialet upplevs som varmt, dvs. en spektralt lägre nivå av högfrekvent material.
Fyllighet - Ifall materialet upplevs ha en relativt jämn spektral balans.
Klarhet - Ifall materialet upplevs tydligt, dvs. en spektralt högre nivå av högfrekvent material.
Tunnhet - Ifall materialet upplevs tunnt, dvs. en markant avsaknad av lågfrekvent och möjligtvis 
låg-mellanfrekvent material.

3.8 ANALYS AV DATA

Insamlad data för A/B-testet redovisas med hjälp av ett Chi2-test, där det faktiska resultatet mellan 
en och två mikrofoner från varje A/B-test  jämförs med ett förväntat resultat för en och två 
mikrofoner. Signifikansgränsen för att större delen av gruppen är eniga kring att ”A” låter bättre än 
”B” (alternativt tvärt om), ligger på 95%, dvs. att resultatet behöver erhålla ett P-Värde ≤0,05.
När man använder multipla statistiska analyser så krävs det oftast ett lägre p-värde för att 
skillnaderna ska kunna anses som signifikanta. På grund av detta sänker  man signifikansgränsen till 
p<0,025 då hela gruppen med testpersoner delas upp i två grupper, nämligen gitarrister samt icke-
gitarrister.
 De A/B-tester som har visat en signifikant skillnad analyseras sedan utefter varje stimulis 
karaktär (värme, fyllighet, klarhet, tunnhet) för att få reda på vilka av dessa karaktärer som har givit 
upphov till testpersonens val. Analysen av dessa karaktärer görs med hjälp av ett  t-test av parad typ 
med tvåsidig fördelning, där den analyserade gruppens graderingar av t.ex. värme jämförs mellan 
en och två mikrofoner för varje A/B-test. 
 Innan t-testen görs så undersöktes varje datamängds fördelning för att se ifall medelvärdet 
beskriver datamängden på ett bra sätt. I bilaga 3 återfinns grafer som beskriver att fördelningen och 
att det inte verkar finns några hinder för att genomföra t-testen.
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4. RESULTAT & ANALYS

Vid analysen av resultaten i detta arbete så har fokus legat på att undersöka preferensen  mellan 
stimuli inspelat med en eller två mikrofoner och inte de olika stimulis deskriptiva egenskaper. Om  
en signifikant preferens mellan en eller två mikrofoner sedan har upptäckts, har dessa preferenser 
undersökts ytterligare. 

fig. 2

Vid undersökning av alla testdeltagarnas val av en eller två mikrofoner, kan man se att endast två av 
A/B-testen (test  1 och 2 i grupp 1, fig. 2(”Rak MD421/Rak MD421 + 45° SM57” & ” Rak MD421/
Rak MD421 + 45° MD421”)) har ett värde som är godkänt för signifikansgränsen (0,05).

ALLA 
DELTAGARE

MEDELVÄRDE MEDELVÄRDE STANDARD-
AVVIKELSE

STANDARD-
AVVIKELSE

EN
MIKROFON

TVÅ
MIKROFONER

SKILLNAD STANDARD-
AVVIKELSE

P-VÄRDE EN
MIKROFON

TVÅ 
MIKROFONER

Grp1 – Test1 VÄRME 6.25 5.19 1.06 1.76 0.04 1.77 1.64
Grp1 – Test1 FYLLIGHET 6.76 5.88 0.89 1.79 0.06 1.48 2
Grp1 – Test1 KLARHET 5.19 5.5 -0.31 1.6 0.44 1.76 1.46
Grp1 – Test1 TUNNHET 3.63 4.69 -1.06 2.24 0.03 1.96 2.44
Grp1 – Test2 VÄRME 6.38 5.69 0.69 1.73 0.06 1.54 1.89
Grp1 – Test2 FYLLIGHET 6 6.25 -0.25 1.39 0.47 1.32 1.48
Grp1 – Test2 KLARHET 5.69 5.82 -0.13 1.37 0.79 1.35 1.42
Grp1 – Test2 TUNNHET 3.69 4.13 -0.44 1.77 0.13 1.7 1.86

fig. 3   
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Vad siffrorna i  fig. 3 visar, är att gruppen som helhet tycker, att två mikrofoner i uppställningen 
”Rak SM57 + 45° MD421” ger ”sämre” värme än en mikrofon i uppställningen ”Rak SM57” ger. 
Precis tvärt om visar det då samma testpersoner tenderar att tycka, att  uppställningen ”Rak SM57 + 
45° MD421” ger ett  tunnare resultat än uppställningen ” Rak SM57”. Detta innebär att de 
resterande 14 A/B-testerna har ett resultat som snarare visar på att gruppen inte är enig i hur de 
tycker. För att tydligare kunna se vilka i gruppen som ändå i de två översta testerna har vart eniga, 
så bryts det totala antalet testpersoner ner till två olika grupper, nämligen gitarrister och icke-
gitarrister, som sedan analyseras vidare. Fördelningen av deltagarnas graderingar gällande 
karaktärerna i fig. 3, ses i Bilaga 3.
 Det första testet gällande alla deltagande testpersoner har signifikansgränsen 0,05 då man 
inte vet hur många t-test som kommer behöva göras. Men då detta arbete totalt kommer att 
innehålla 24 stycken t-tester och då signifikansgränsen 0,05 innebär en risk för att  ett av tjugo test 
innehåller felaktigt resultat, så sänks därför signifikansgränsen vid analys av både icke-gitarrister 
och gitarrister till 0,025 för att minska problemet med eventuella felresultat vid multipla t-tester.

fig. 4

 Bland icke-gitarrister återfinns då inte en liknande signifikant skillnad bland första gruppens 
första och andra test, som i diagrammet som visar alla testpersonernas val. Här har däremot icke-
gitarristerna visat en enighet  kring test 3 från grupp 1, där gruppen i stort  föredrar två mikrofoner i 
uppställningen ”Rak SM57 + 45° MD421” (fig. 4).
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ICKE-
GITARRISTER

MEDELVÄRDE MEDELVÄRDE STANDARD-
AVVIKELSE

STANDARD-
AVVIKELSE

EN
MIKROFON

TVÅ 
MIKROFONER

SKILLNAD STANDARD-
AVVIKELSE

P-VÄRDE EN
MIKROFON

TVÅ 
MIKROFONER

Grp1 – Test3 VÄRME 4.25 5.63 -1.38 1.44 0.05 1.04 1.51
Grp1 – Test3 FYLLIGHET 5.38 5.13 0.25 1.57 0.68 1.06 2.03
Grp1 – Test3 KLARHET 6.5 6.5 0 1.21 1 1.07 1.41
Grp1 – Test3 TUNNHET 5.63 4.25 1.38 1.61 0.07 1.69 1.28

fig. 5

Vad siffrorna i  fig. 5 här visar, är att icke-gitarrister tenderar att tycka, att två mikrofoner i 
uppställningen ”Rak SM57 + 45° MD421” ger bättre värme än en mikrofon i uppställningen ”Rak 
SM57” ger. Precis tvärt om visar det då samma testpersoner tenderar att tycka, att uppställningen 
”Rak SM57” ger ett tunnare resultat än uppställningen ” Rak SM57 + 45° MD421”.
 De övriga karaktärerna såsom fyllighet och klarhet, ligger för långt bort från den 
signifikanta gränsen för att kunna bedömas som eniga bland testpersonerna.

fig. 6
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Bland gitarristerna i testet ses anledningen till favorisering av test 1 och 2 i grupp 1. Nu har även en 
klar signifikans hittats i test 1 i grupp 4. Anledningen till dessa val analyseras djupare på ljudens 
egenskaper i fig. 7, för att försöka hitta ett samband för valen. En sak värd att notera, gällande 
uppställningen ”Rak MD421 + 45° MD421” i grupp 1 och 4 är att  preferensen gällande valet av en 
eller två mikrofoner skiljer sig helt, då stimulit i grupp 4 är en lugnare melodi med distorsion, 
jämfört med grupp 1 som består av ett rockriff med ”cleant” förstärkarljud.

GITARRISTER

MEDELVÄRDE MEDELVÄRDE STANDARD-
AVVIKELSE

STANDARD-
AVVIKELSE

EN
MIKROFON

TVÅ
MIKROFONER

SKILLNAD STANDARD-
AVVIKELSE

P-VÄRDE EN 
MIKROFON

TVÅ 
MIKROFONER

Grp1 – Test1 VÄRME 6.13 4.88 1.25 1.93 0.16 2.1 1.64
Grp1 – Test1 FYLLIGHET 6.63 6.13 0.5 1.93 0.28 1.69 2.23
Grp1 – Test1 KLARHET 4.88 5.13 -0.25 1.46 0.6 1.25 1.73
Grp1 – Test1 TUNNHET 3.25 3.75 -0.5 2.16 0.28 2.25 2.19
Grp1 – Test2 VÄRME 7 6.38 0.62 1.62 0.22 1.31 1.92
Grp1 – Test2 FYLLIGHET 6.75 6.5 0.25 1.54 0.52 1.16 1.93
Grp1 – Test2 KLARHET 6 5.63 0.37 1.33 0.48 1.07 1.6
Grp1 – Test2 TUNNHET 3.5 3.38 0.12 2.19 0.6 2.33 2.2
Grp4 – Test1 VÄRME 5.5 5.25 0.25 1.15 0.6 1.07 1.28
Grp4 – Test1 FYLLIGHET 6.63 5.88 0.75 1.61 0.14 1.77 1.46
Grp4 – Test1 KLARHET 4.25 5.5 -1.25 1.63 0.04 1.58 1.51
Grp4 – Test1 TUNNHET 3.38 3.25 0.13 1.49 0.83 1.69 1.39

fig. 7

Även fast 7 av 8 gitarrister föredrar uppställningen ”Rak MD421” i första gruppens första och andra 
test, samt att alla gitarrister föredrar uppställningen ”Rak MD421 + 45° MD421” framför 
uppställningen ” Rak MD421” (fig. 7), så går det inte att se en signifikant enighet gällande de olika 
valens karaktär. Man kan som mest se att  gruppen tenderar att föredra uppställningen ”Rak MD421 
+ 45° MD421” för ett klarare dist-sound. De övriga karaktärerna ligger för långt bort från den 
signifikanta gränsen för att kunna bedömas som eniga bland testpersonerna.
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5. DISKUSSION

Från resultaten att  döma så går det generellt  sett inte att säga, att gitarrspelande och icke-
gitarrspelande tekniker föredrar ett visst val av mikrofonteknik vid inspelning av elgitarr. Även fast 
resultaten visar på att en specifik mikrofonteknik kan föredras beroende på material, så går det inte 
att visa några solida fakta på vad det är som har fått testpersonerna att välja som de har gjort.  
 Med det sagt, så ser det ut som att användande av en eller två mikrofoner vid inspelning av 
elgitarr, i detta fall har relativt liten betydelse. Betyder detta att kombinationen av två mikrofoner 
vid inspelning av elgitarr är oviktig? Självklart inte. Då detta test  endast har använt sig av två 
klassiska mikrofonuppställningar i olika varianter, med endast en grupp ljudteknikstudenter mellan 
åldrarna 19 - 26 som testpersoner, så finns det ett stort mörkertal om man utgår ifrån tester då en 
mikrofon jämförs med två mikrofoner för samma användningsområde. Al la 
mikrofonkonfigurationer i detta test består av dynamiska mikrofoner, vilket gör att chansen för att 
höra tydliga karaktärer mindre än om man skulle ha använt sig av mikrofoner av olika typ. För att 
frågeställningen ska få ett värdigt svar som gäller mikrofoner rent generellt, så behöver framtida 
studier göras på ett mycket större plan och med fler mikrofoner av olika typ och karaktär. 
 Gällande fasproblem vid användning av två mikrofoner, så var det endast en av 
testdeltagarna som tycke sig höra dessa. Testpersonen tyckte sig höra fasproblem/spektrala 
skillnader i totalt fem A/B-test, varav fyra av dessa var för stimuli inspelade med en mikrofon. 
I tidigare forskning (Brixen 1994) så beskrivs det  att testpersonerna har olika ”tröskelvärde” för när 
de uppfattar kamfiltereffekter/spektrala skillnader och att  det var förvånandsvärt stor spridning på 
när de olika testpersonerna hörde fasrelaterade problem. Detta är då en intressant iakttagelse, då 
endast en av testpersonerna i detta arbete tyckte sig höra fasrelaterade problem, varav fyra av fem 
iakttagelser var felaktiga (syftat på att fasrelaterade problem i detta arbete uppstår vid inspelning 
med två mikrofoner, då mikrofonplaceringen är så pass nära högtalarelementet att rumsreflektioner 
inte bidrar till kamfiltereffekter/spektrala skillnader). Detta får en att fundera på ifall 
kamfiltereffekter/spektrala skillnader är så pass vanliga vid inspelning av elgitarr, att de praktiskt 
taget har blivit mer av en nödvändighet än ett problem.
 Angående signifikanta skillnader i attribut, kunde man i gruppen med samtliga testdeltagare 
se, att första testet under första gruppen (”Clean Rock”) hade signifikanta skillnader när det kom till 
attributen ”värme” och ”tunnhet”. Som tidigare nämnt tyckte gruppen att kombinationen ”Rak 
SM57 + 45° MD421” gav ”sämre” värme, än uppställningen ”Rak SM57” och att uppställningen ” 
Rak SM57 + 45° MD421” gav ett tunnare resultat än uppställningen ”Rak SM57”. Dessa 
signifikanta skillnader går att relatera till varandra då värme kan ses som en slags motsats till 
tunnhet. Detta betyder i sin tur att uppställningen ”Rak SM57” är mest passande av 
uppställningarna i detta test, då man vill spela in en ”clean” elgitarr som spelad på ett rockigt sätt 
och uppnå ett varmt sound som saknar tunnhet.
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5.1 UTVÄRDERING AV METOD

För lyssningstestet lades alla stimulis upp i Pro Tools på ett blandat, dock systematiskt sätt(Bilaga 2, 
fig. 2). En potentiell förbättring för lyssningstestet hade vart att använda sig av STEP för att kunna 
distansera sig från en eventuell påverkan på testpersonerna ännu mer. Då alla testpersoner 
genomförde testet och lyssnade på alla stimuli i samma ordning, så finns risken att  resultatet för de 
sista A/B-testerna är mindre korrekta än resultatet för de första A/B-testerna. Mest på grund av 
uttröttande vilket kan vara en grund för slarvigare attityd hos testpersonerna, vilket bidrar till 
mindre exakt data. 
 Svarsformuläret kan dock i detta fall ha varit  det största bidragande felet  för denna 
undersökning. Ett ljuds karaktärer såsom värme, fyllighet, klarhet  och tunnhet inses nu i efterhand 
vara ganska flytande begrepp, som lätt kan tolkas på olika sätt beroende på individ (som diskuterat i 
bakgrundsdelen). Troligtvis hade det varit mer givande att presentera testpersonerna med tydligare 
karaktärer, vilket  hade resulterat i tydligare graderingar från de olika grupperna och i slutändan fler 
svar på varför testpersonerna hade valt som de hade gjort. Onekligen hade tydligare karaktärer varit 
ett  bidrag till en starkare validitet för denna uppsats, på samma sätt som en annan typ  av 
lyssningstest, vilket hade distansierat eventuella ”slarviga” svar. Även fast datan i denna uppsats 
mycket noggrant har undersökts, så är det svårt att med klara besked styrka att  testpersonernas svar 
är exakta.
 Det som däremot talar för testpersonernas svar i lyssningstestet  är att de alla är aktiva inom 
ljudtekniska områden, vilket gör dem till erfarna lyssnare då de vet vad som skall lyssnas efter. 
Detta gör arbetets data till mer tillförlitlig än om testpersonerna inte hade haft någon koppling till 
ljudteknik överhuvudtaget.
 Därtill så har signifikansgränsen vart mycket  hög på grund av mängden beräknade t-test som 
arbetet innehåller. Detta minimerar i sin tur risken för felresultat  i detta arbete, vilket gör datan och 
resultatet starkare. 
 

5.2 FORTSATT FORSKNING

En annan variant av att göra testet i denna uppsats, vore att låta testpersonerna ha möjligheten att 
själva välja fritt  bland ett stort urval av mikrofoner av olika typ och sätta upp en eller två 
mikrofoner framför gitarrförstärkaren, för att sedan låta denna mikrofonkonfiguration vara ens val. 
Då kan man direkt få reda på om testpersonen föredrar en eller två mikrofoner. Dessutom kan man 
då notera vilka mikrofontyper som är vanligast för mikrofonkonfigurationer med en eller två 
mikrofoner för de medverkade testpersonerna.
 Då det i detta arbete inte har noterats några signifikanta resultat hos testpersonerna gällande 
fasproblem eller spektrala förändringar, så vore det intressant att  fortsätta forskningen genom att 
göra fler tester där mätningar på olika typer av mikrofoner, alternativt olika avstånd görs, för att se 
om frekvensåtergivningen på olika mikrofoner / avstånd ökar riskerna för spektrala förändringar. 
Samtidigt göra mätningar för att se hur man kan minimera spektrala förändringar.
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BILAGA 1

Kul att just Du vill göra just mitt lyssningstest!

Bakgrund - testperson.

Ålder:

Spelar Du något instrument?  JA        NEJ   

Om ja, vilket/vilka instrument spelar Du? Om flera instrument spelas, rangordna gärna 
dessa genom att skriva det instrument Du spelar mest först.

_________________________________________________________________

Spelar Du i något band?  JA        NEJ   

Om ja, vilken stil spelar bandet?

_________________________________________________________________

Förutom den musik som bandet spelar, vilken/vilka musikstilar lyssnar Du på?

_________________________________________________________________

Anvisningar

I detta lyssningstest finns inget rätt eller fel, utan de val som görs ska helt och hållet bero 
på Din egna personliga smak.

Du kommer att presenteras fyra olika A/B-alternativ, i fyra olika grupper, där Du helt enkelt 
ska välja alternativ A eller B, beroende på vilket ljudande exempel Du föredrar.

Till Detta val kommer Du att bli ombedd att motivera varför Du har valt som Du har gjort.

Enkelt!

Lycka till och tack för din samverkan!

LYSSNINGSTEST
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GRUPP 1
Exempel 1 A.
Gradera det ljudande exemplet mellan 0 - 10, där 10 är mest.

Värme:!  

Fyllighet: !

Klarhet: !

Tunnhet: !
Övrigt:___________________________________________________________
Exempel 1 B.
Gradera det ljudande exemplet mellan 0 - 10, där 10 är mest.

Värme:!  

Fyllighet: !

Klarhet: !

Tunnhet: !
Övrigt:___________________________________________________________

Känner / hör Du någon påverkan av ev. artifakter i något av exemplena?
_________________________________________________________________
Vilket exempel låter enligt Dig bäst?  A        B   

Exempel 2 A.
Gradera det ljudande exemplet mellan 0 - 10, där 10 är mest.

Värme:!  

Fyllighet: !

Klarhet: !

Tunnhet: !
Övrigt:___________________________________________________________

Exempel 2 B.
Gradera det ljudande exemplet mellan 0 - 10, där 10 är mest.

Värme:!  

Fyllighet: !

Klarhet: !

Tunnhet: !
Övrigt:___________________________________________________________

Känner / hör Du någon påverkan av ev. artifakter i något av exemplena?
_________________________________________________________________
Vilket exempel låter enligt Dig bäst?  A        B   
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Detta svarsformulär upprepades för de resterande tre grupperna i testet.
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Exempel 3 A.
Gradera det ljudande exemplet mellan 0 - 10, där 10 är mest.

Värme:!  

Fyllighet: !

Klarhet: !

Tunnhet: !
Övrigt:___________________________________________________________
Exempel 3 B.
Gradera det ljudande exemplet mellan 0 - 10, där 10 är mest.

Värme:!  

Fyllighet: !

Klarhet: !

Tunnhet: !
Övrigt:___________________________________________________________

Känner / hör Du någon påverkan av ev. artifakter i något av exemplena?
_________________________________________________________________
Vilket exempel låter enligt Dig bäst?  A        B   

Exempel 4 A.
Gradera det ljudande exemplet mellan 0 - 10, där 10 är mest.

Värme:!  

Fyllighet: !

Klarhet: !

Tunnhet: !
Övrigt:___________________________________________________________

Exempel 4 B.
Gradera det ljudande exemplet mellan 0 - 10, där 10 är mest.

Värme:!  

Fyllighet: !

Klarhet: !

Tunnhet: !
Övrigt:___________________________________________________________

Känner / hör Du någon påverkan av ev. artifakter i något av exemplena?
_________________________________________________________________
Vilket exempel låter enligt Dig bäst?  A        B   



BILAGA 2

fig. 1 - Så som testdeltagaren såg sessionen.

fig. 2 - Hur de olika A/B-testerna var fördelade.
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