
Mall sk
apad a

v Henrik

 
 
 

EFFEKTEN AV VIRTUELL 

RULLBANDSDISTORSION I MUSIK 
Hur upplever lyssnaren digital 

rullbansemulering? 

THE EFFECT OF VIRTUAL TAPE 

SATURATION IN MUSIC 
How does the listener perceive digital tape 

emulation? 

 

Examensarbete inom huvudområdet Medier, estetik 

och berättande 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2017 

 

Johan Martin 

 

Handledare: Markus Berntsson 

Examinator: Lars Bröndum 



Sammanfattning 
 

Många mjukvarutillverkare gör idag digitala produkter menade att emulera analog hårdvara 

för musiker och ljudingenjörer. Denna undersökning utgick ifrån frågan om hur lyssnare 

upplever emulering av analoga ljudegenskaper, i form av rullband, jämfört med digitalt ljud 

fritt från detta. 

Ett kortare utdrag från ett musikstycke inom genren metal användes för att undersöka detta. 

En digital mjukvaruplugin avsedd för emulering av analogt rullband växlade på och av under 

styckets gång för att möjliggöra en jämförelse mellan det analoga och det digitala ljudet. 

Stycket spelades upp tillsammans med en video, och denna visade en bokstav som växlade 

mellan A och B samtidigt som rullbandsemuleringen slogs av och på. 

Ett antal testpersoner fick vid enskilda testtillfällen lyssna på stycket och sedan i en 

semistrukturerad intervju diskutera de skillnader de kunde höra, om några alls. Resultatet 

visade att upplevelsen inte påverkades nog för att ge ett klart svar. Detta då de hörbara 

skillnaderna var mycket små. 

Nyckelord: Analogt, digitalt, rullband, musik. 
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1 Introduktion 

 
I dagens digitala musikskapande strävar många efter analoga ljudegenskaper, och därför har 

ett flertal plugin-tillverkare utvecklat mjukvara som avser att efterhärma analoga 

hårdvaruenheter såsom rullbandsinspelare, kompressorer, och mixerbord. Tidigare 

forskning visar på att det finns skillnader mellan analogt och digitalt ljud, och att dessa i 

många fall är hörbara på ett eller annat sätt. Dock är det mycket svårt att hitta forskning som 

gjorts på de digitala emuleringar och plugins som tidigare nämnts. 

Syftet med denna undersökning var att utvärdera hur en av dessa plugins kan påverka 

musikupplevelsen för lyssnaren. De digitala emuleringarna marknadsförs oftast till 

mixtekniker och ljudingenjörer då de hävdas ”värma upp” musiken och få den att låta 

mindre ”steril” (Slate et al. s. 5, 16). Meningen med denna frågeställning var att undersöka 

vad lyssnaren upplever för skillnader, och om dessa har en signifikant påverkan på 

lyssnarens upplevelse av musiken. 

Mjukvaran som användes i undersökningen var Virtual Tape Machines (VTM) av Slate 

Digital. Artefakten skapades med hjälp av att denna plugin applicerades på ett kort utdrag ur 

ett musikstycke, som annars var helt fri från emuleringar av analog hårdvara. Därefter 

ställdes VTM in på att växla mellan på och av under styckets gång, och musiken lades in i en 

video som med hjälp av bokstäver representerade det aktuella stadiet utan att berätta vad 

skillnaderna var mellan de två stadierna. 

Fem testpersoner deltog vid varsitt undersökningstillfälle. De fick då lyssna på detta 

musikstycke som växlade mellan A och B, där den ena versionen bearbetats med VTM och 

den andra inte. Ingen av informanterna kände till vilken skillnad det var mellan A och B. 

Sedan diskuterades skillnaderna som upplevdes mellan de två versionerna. Resultatet skulle 

sedan visa på vilka skillnader som upplevdes av lyssnaren och om dessa påverkade 

musikupplevelsen för denne. 
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2 Bakgrund 

2.1 Analog inspelning på rullband 

I artikeln Magnetic Recording av John J. Bubbers (1998) förklaras historien bakom 

inspelning på magnetiskt rullband och de imperfektioner som uppstod. Under andra 

världskriget hade musikinspelning varit begränsat då det rådde brist på råmaterial. Efter 

kriget kunde dock nya material och tekniker användas i producerandet av fysiska medium 

för inspelning och uppspelning för musik (ibid. s. 32). 1948 introducerade Ampex den första 

kommersiella rullbandsinspelaren (Owsinski 2008) och inspelning på magnetiskt rullband 

blev populärt då de var tillförlitliga och lättanvända (Bubbers 1998). Dock fanns några 

problem. Till exempel så orsakar banden ett brus, på engelska definierat som frequency 

modulation noise av von Behren och Youngquist (1955). Detta orsakas av konstanta 

variationer i bandens hastighet vid användning (ibid. s. 26). 

Små fluktuationer i tonhöjd och ljudvolym, definierat som flutter and wow (Behren & 

Youngquist 1955), uppstår också på grund av ojämnheter orsakade av friktionen mellan 

rullbandet och kontaktytan som läser av eller spelar in ljuden på rullbandet (ibid. s. 26). I 

artikeln Dynamic Range Limitations in Tape Recording skriver Robert Z. Langevin om hur 

den dynamiska räckvidden också begränsas (Langevin 1964). Dynamisk räckvidd definieras i 

det här fallet som skillnaden mellan den maximala ljudamplituden och bruset. Begreppet 

Tape Saturation uppstår mer och mer ju närmre ljudet är den maximala nivån. I artikeln 

finns bland annat en graf som visar på hur detta kan påverka frekvensspektrumet, beroende 

på bandets uppspelningshastighet. De tre hastigheterna som visas är 15, 30, och 7 1⁄2 IPS 

(Inches Per Second). Grafen visar vid 30 IPS att frekvenser över 2000 Hz minskar graduellt, 

och att frekvenser under ca 100 Hz ökar lite för att sedan minska efter ca 50 Hz (ibid. s. 295). 

Vid 15 IPS saknas höjningen i de låga frekvenserna, men den graduella minskningen av de 

högsta respektive lägsta frekvenserna kvarstår. Dock börjar inte minskningen av höga 

frekvenser förrän ca 9000 Hz (ibid. s. 294). Slutligen visas 7 1⁄2 IPS, som liknar 15 IPS i de 

lägre frekvenserna, men som har en kraftigare minskning av de högre frekvenserna som 

börjar runt 1000 Hz (ibid. s. 295). 

2.2 Digital inspelning 

När den digitala tekniken kom kunde man spela in musik utan att lagringsmediet påverkade 

ljudet på ett hörbart sätt (Watkinson 1988). Dock anser många att den digitala tekniken får 

musiken att låta steril och livlös, något som diskuteras i boken Mixing, Recording, and 

Producing Techniques of the Pros (Clark 2011). I kapitlet Analog versus Digital berättar ett 

antal ljudtekniker om sina erfarenheter av digital och analog musik (ibid. s. 11-17). 

Nick Launay skriver i sin spalt att analogt enligt honom låter bättre än digitalt, men han går 

inte riktigt in på vad han menar med ”bättre”. Han poängterar att vilken typ av rullband man 

använder kan vara avgörande, och att rullband i sig inte nödvändigtvis per automatik leder 

till bättre ljud (Clark 2011, s. 14). Jacquire King skriver i samma kapitel att rullband tenderar 

att få transienter1 att låta bättre, något som dock inte definieras närmare (ibid. s. 16). 

                                                        
1 Transient – Ett kort ljud (Owsinski 2014 s. 258), såsom ett slag på en virveltrumma 
eller två händer som klappas ihop. 
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Tony Vinsconti motsätter sig dock i samma kapitel att analogt skulle låta bättre (ibid. s. 11- 

13). Han poängterar alla de problem som rullband kunde ha. Till exempel att slutet på 

bandrullen kunde ha lägre tonhöjd än början, och att saker som spelades in inte riktigt lät så 

bra som de skulle. Han skriver att det ”varma analoga soundet” på äldre skivor inte uppstod 

på grund av rullband, utan från de beslut som togs för att återställa det som lät bra med 

ljuden, detta som en konsekvens av alla de problem som analog hårdvara kunde orsaka.  

I have heard records made in this decade with vintage equipment and analog tape 

that sounds horrible. I have heard records recorded on digital that sound fat and 

records recorded on analog sound thin. 

(Tony Vinsconti 2011, s. 13) 

2.3 Digital emulering av analog maskinvara 

I artikeln Virtual Analog Modeling in the Wave-Digital Domain av Giovanni De Sanctis och 

Augusto Sarti (2010) behandlas digitala algoritmer som kan efterhärma de olika sätt som 

analoga hårdvaruenheter för musik beter sig. Introduktionen beskriver termen Virtual 

Analog (VA). Med VA menas digitala modelleringar av analog hårdvara när det gäller bland 

annat behandling av musikaliska ljudelement. De Sanctis och Sarti skriver att 

hårdvarukomponenternas icke-linjära beteende orsakar karaktäristiska ljudeffekter ”which 

are often recieved with great interest by musicians and listeners.” (De Sanctis & Sarti 2010).   

2.3.1 Virtuellt Rullband 

För att möjliggöra att ett återskapande av de analoga ljudegenskaperna i digitalt mixande 

finns ett flertal plugins2 som efterhärmar rullbandsljudet. Meningen med dessa är alltså att 

musiken ska låta som om den spelas upp på analogt rullband, trots att den är digital och 

spelas upp på en dator eller CD-skiva. Ett exempel på avancerad rullbandsemulering är en 

plugin kallad Virtual Tape Machines (VTM) av Slate Digital. 

I instruktionsboken till Slate VTM beskriver Steven Slate och Fabrice Gabriel processen 

bakom skapandet av denna plugin. Slate berättar i introduktionen om deras tidigare plugins 

som också emulerar analoga hårdvarukomponenter, och att dessa blivit populära för att de 

analoga ickelinjära artefakterna och bieffekter som dessa medför är tillfredställande för det 

mänskliga örat (Slate et al. s. 5). 

VTM innefattar två olika sorters bandtyper, som enligt instruktionerna ska ge olika karaktär 

(Slate et al. s. 8). Det ena typen är kallad FG456, och det andra FG9. Enligt Slate ska FG456 

färga ljudet mer och förstärka låga frekvenser en aning, och FG9 ska ha ett modernare och 

klarare ljud. Man kan också välja två olika maskintyper, 2-inch 16-track, och 1/2-inch 2- 

track (ibid.). Den första rekommenderas om man använder mjukvaran på ett enskilt 

instrument, och den andra om man använder VTM på en hel mix. VTM har också emulering 

av två olika bandhastigheter, som också ska påverka karaktären på andra sätt än 

bandtyperna. Dessa är 15 och 30 IPS (ibid. s. 9). 

                                                        
2 Plugin – En digital motsvarighet av de hårdvaruverktyg som används för mixning 
av musik, till exempel equalizers eller reverb (Owsinski 2014 s. 256). Kan översättas 
till ”instickprogram”. 
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I VTM finns också volymkontroller som påverkar ingångsvolym respektive utgångsvolym. Ju 

högre ingångsvolym, desto mer distorsion3 (Slate et al. s. 10). I manualen hävdas att optimal 

nivå generellt nås då volymnålen når det röda området på volymmätaren (ibid. s. 15). 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Listener preferences for analog and digital summing based on music 
genre 

I artikeln Listener preferences for analog and digital summing based on music genre 

undersöker Tarr, Howard, och Stager (2014) vilken skillnad det kan vara mellan analogt och 

digital för lyssnaren. I undersökningen deltog 21 studenter från Belmont University i 

Nashville, Tennessee. Artefakten bestod av tre musikstycken från olika genrer (klassiskt, 

pop/country, och hårdrock) som spelades upp i två versioner var. Den ena versionen hade 

exporterats digitalt i en dator, och i den andra hade de digitala ljudspåren gått genom ett 

analogt mixerbord innan de återigen digitaliserades i datorn. I introduktionen skriver Tarr et 

al. att ljudsignaler som går igenom analoga komponenter skiljer sig från helt digitala, och att 

skillnaderna kan bero på distorsioner i signaler på grund av ickelinjära egenskaper i den 

analoga hårdvaran, men också själva konverteringen från digitalt till analogt och vice versa. 

Det poängteras dock att artikeln inte syftar undersöka de exakta anledningarna till 

skillnaden mellan analogt och digitalt (Tarr et al. 2014 s. 2). 

Detta visade sig göra viss skillnad för lyssnarna, och detta visade sig vara olika i olika genrer. 

I den klassiska musiken föredrog majoriteten digitalt, i pop fanns ingen statistiskt signifikant 

skillnad, och i rock föredrog majoriteten den analogt påverkade versionen (Tarr et al. s. 3). 

2.4.2 A subjective comparison of five analog and digital tape recorders 

I artikeln A subjective comparison of five analog and digital tape recorders (Woszcyk & 

Toole 1983) undersöks lyssnarnas preferenser gällande två analoga och tre digitala 

rullbandsinspelare. Ett antal tabeller och spektrogram visas också för att representera olika 

ljudtekniska skillnader mellan maskinerna, bland annat gällande brus, frekvensrespons, och 

övertoner. De digitala maskinerna hade i det här fallet generellt mer brus relativt till den 

dynamiska räckvidden än de analoga varianterna (Woszcyk & Toole 1983, s. 5), men värt att 

poängtera är att denna undersökning gjordes relativt tidigt i den digitala tidsåldern. 

Exempelvis hade en av de digitala maskinerna ett bitdjup på 14-bit. Enligt Watkinson (1988) 

bestämmer bitdjupet just den dynamiska räckvidden, och en bra tumregel ska vara 6 dB per 

bit (ibid. s. 492). 14-bit innebär då teoretiskt sett 12 dB mindre dynamisk räckvidd än de 16-

bit som enligt Watkinson är nog för normalt bruk (ibid.). 

Gällande frekvensresponsen hade dock de digitala maskinerna en mycket plattare prestation. 

I det här fallet påverkade de inte frekvensspektrumet mer än 1 dB på någon frekvens, i 

många fall inte alls, dock med enstaka undantag. De analoga maskinerna visade sig dock 

påverka frekvensspektrumet mer, speciellt i de högre och lägre frekvenserna. I det ena fallet 

minskade frekvenser vid 20 Hz så mycket som -18 dB (Woszcyk & Toole 1983, s. 4-5). 

                                                        
3 Distorsion – Den effekt som uppstår då en ljudsignal går över ett ”tak”, s.k. ”clipping”, vid 
en hårdvaru- eller mjukvarukomponents maximala amplitud. Detta ger upphov till övertoner 
som på gott eller ont, och på ett subtilt eller mer märkbart sätt, förändrar ljudet (Owsinski 
2014 s. 252). 
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Undersökningen visade enligt Woszcyk och Toole (1983) inga dramatiska skillnader i 

preferens mellan analogt gentemot digitalt. Detta kan delvis bero på av att de stora uppmätta 

skillnaderna mellan analogt och digitalt gällande frekvensrespons i de högre och lägre 

frekvensområdena inte uppfattades av lyssnarna, vilket förklaras bero på att ingen av 

inspelningarna innehöll särskilt mycket av vare sig extremt höga eller låga frekvenser 

(Woszcyk & Toole 1983, s. 11). 

2.4.3 Slate Virtual Tape Machines 

I ett blogginlägg skriver Thomas Brett (2016) bland annat om hur just Virtual Tape Machine 

av Slate Digital påverkar karaktären på ljudet. Bland annat visar han ett antal bilder som 

visar hur frekvensspektrumet ändras beroende på om pluginen är inställd på 15 respektive 

30 IPS. Inlägget räknas inte som vetenskaplig forskning, men resultatet överensstämmer 

ändå med den analys som Langevin (1964) visar i sin artikel gällande hur de högsta och 

lägsta frekvenserna gradvis minskar. Valet av bandtyp påverkar också frekvenskurvan (Brett 

2016). 

 

Figur 1 Exempel på hur Slate VTM kan påverka frekvensspektrumet, inställd 

på 15 IPS och FG456. 
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3 Problemformulering  

Som beskrivs i bakgrunden kan analoga komponenter påverka ljudet till den grad att 

lyssnare i vissa fall föredrar det ena framför det andra. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka hur digital rullbandsemulering påverkar lyssnarens uppfattning av musik. 

Experterna och undersökningen som nämns i bakgrundskapitlet hävdar att det på gott eller 

ont finns en hörbar skillnad på analogt och digitalt, och artiklarna från AES samt 

blogginlägget berättar om de teoretiska skillnaderna som faktiskt uppstår. Det är då 

intressant att ta reda på om digitala emuleringar av det analoga gör skillnad, hur en vanlig 

lyssnare upplever skillnaden, och om denna skillnad enligt lyssnaren låter bättre eller sämre. 

Detta leder till frågeställningen: På vilket sätt påverkar digital emulering av analogt rullband 

musikupplevelsen för lyssnaren? 

Meningen med denna undersökning var inte att undersöka om virtuellt rullband gör 

skillnad, utan hur lyssnaren upplever det. Därför var det intressant att välja en genre som 

har större sannolikhet att påverkas av rullbandsemuleringen. Då Listener preferences for 

analog and digital summing based on music genre (Tarr et al., 2014) visade att majoriteten 

av lyssnarna föredrog det analoga alternativet när det gällde hårdrock innefattade denna 

undersökning endast just hårdrock. Att undersöka olika genrers påverkan på 

rullbandsemulering låg också utanför studiens omfattning, vilket också spelade in i valet att 

endast använda en genre. 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakt 

För att komma fram till ett resultat skapades en artefakt. Denna bestod utav ett musikstycke 

inom genren hårdrock/metal. Stycket hade ett A respektive B-tillstånd, där den ena var utan 

rullbandsemulering och den andra med rullbandsemulering. Stycket ingick i en video med 

endast en svart bakgrund där en bokstav som representerade det aktuella stadiet visades. Ett 

exempel kan vara att stadie A inte har rullbandsemulering, och bokstaven A visas när detta 

spelas. Sedan fortsätter stycket med rullbandsemulering (stadie B) upp. Under styckets gång 

går musiken mellan A-stadiet och B-stadiet ett antal gånger. Deltagarna informerades inte 

på förhand om vilken skillnad det var på A och B. 

Den plugin som användes för rullbansemuleringen var tidigare nämnda Virtual Tape 

Machine av Slate Digital. Detta då den visats göra en teoretisk skillnad (Brett 2016) som 

överensstämmer med den skillnad som riktiga analoga rullband kunde göra (Langevin, 

1964). 

VTM användes endast på hela mixen, och inte på individuella instrument. Därför var den 

inställd på 1/2–inch 2-track, då detta rekommenderas just för användande på en hel mix. 

Bandtypen var inställd på FG456, och hastigheten på 15 IPS. Detta då manualen hävdar att 

dessa två har ett mer ickelinjärt och färgat ljud (Slate et al. s. 8-9). Anledningen till att de 

mer märkbara inställningarna användes var för att i största möjliga mån ge lyssnaren 

jämförbara ljudexempel, detta då undersökningen handlar om hur musiken påverkas, och 

inte om. 
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Kontrollen för ingångsvolym justerades till det att volymmätaren nådde det röda området, 

då manualen hävdar att detta ger det optimala förhållandet mellan brus och distorsion (Slate 

et al. s. 15). Då kontrollen för utgångsvolym kan länkas till den för ingångsvolym 

kompenserar den för eventuell volymökning eller minskning, d.v.s. om man höjer 

ingångsvolymen med 2db så sänks utgångsvolymen med 2db och vice versa (ibid. s. 10). 

Därmed bör ingen volymskillnad uppstå mellan A- och B-versionerna. 

3.1.2 Undersökning 

Artefakten användes sedan i en kvalitativ undersökning, där deltagarna fick lyssna på 

artefakten. Sedan hölls en semistrukturerad intervju (Östbye et al. 2002 s. 103), och 

skillnaderna diskuterades. Deltagaren fick också utveckla sitt svar och en diskussion fördes 

kring deltagarens uppfattningar och preferenser mellan de två versionerna. 

Frågorna i pilottestet var: 

 Vilka skillnader hörde du mellan de två versionerna? Hur skulle du beskriva dessa 

skillnader med dina egna ord? 

 Vilken version föredrog du? Motivera. 

 Tror du samma skillnad skulle passa en annan genre bättre/sämre? 

Som ett strategiskt urval (Østbye et al. 2002 s. 50) avgränsades fokusgruppen till personer 

som ansåg sig lyssna på någon sorts rock eller metal i någon utsträckning. Detta då en 

bekantskap med den aktuella genren ansågs låta deltagarna föra en mer nyanserad 

diskussion kring ämnet. Om en försöksperson inte kan relatera till den valda genren kan 

denne ha svårt att fokusera på musiken på det sätt som krävs för att kritiskt lyssna på de 

olika aspekterna som undersökningen avser att undersöka. Undersökningen beräknades 

kunna innefatta ca 6 personer. Då intervjuns omfattning var relativ kortfattad kunde ett 

något större antal människor tillfrågas än om intervjun hade varit mer omfattande. 

För att underlätta analysen spelades ljudet från intervjun in med förutsättningen att 

deltagaren gav sitt samtycke (Østbye et al. 2002 s. 105-106), och detta analyserades senare 

för att försöka ge ett svar på frågeställningen. Till en början togs nyckelord ut för att 

undersöka hur informanterna generellt beskriver skillnaderna. Därefter kunde eventuella 

samband och mönster mellan de olika svaren påvisas och analyseras.  

3.1.3 Kvalitativ och Kvantitativ metod 

Undersökningen var kvalitativ på grund av ett antal faktorer. En kvantitativ undersökning 

hade i det här fallet påverkats av att deltagarna använder varierande lyssningsutrustning, 

såsom olika högtalare eller hörlurar, vilket introducerar ännu en variabel. Arbetet riskerade 

att bli för stort i och med att fler variabler introducerades, i det här fallet hur olika 

lyssningsutrustning påverkar hörbar skillnad. I en kvalitativ undersökning kunde istället 

lyssningsutrustningen hållas till endast en typ, vilket eliminerar variabeln om huruvida olika 

lyssningsmiljö påverkar resultatet. 

Kvalitativa metoder är också användbara när det gäller att bland annat ta reda på 

människors uppfattningar (Østbye et al. 2002, s. 99). För att få en mer nyanserad bild av 

deltagarnas åsikter om den skillnad som de hör eller eventuellt inte hör kan en 

intervjudiskussion ge bättre förklaringar än enkla kommentarer som deltagaren kan tänkas 

skriva i en kvantitativ undersökning. 
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Ett problem med den kvalitativa varianten är att man blir något begränsad i antalet 

respondenter, och man får då inte reda på den generella utbredningen av åsikter. Enligt 

Østbye et al. (2002) är en fördel med till exempel enkätundersökningar att man kan nå ut till 

ett relativt stort antal människor (ibid. s. 133) utan större ansträngning. Detta innebär att 

man kan få med ett brett spann av ålder och bakgrund. I denna undersökning var syftet dock 

inte att undersöka populationens generella åsikt, utan att få nyanserade svar på hur musiken 

påverkas i lyssnarens öron. Därför var det inte intressant att föra någon slags kvantitativ 

statistik, och I det här fallet lämpade sig alltså en kvalitativ intervjuundersökning bättre. 

3.1.4 Etiska aspekter 

Det finns ett antal etiska aspekter som forskaren måste ta ställning till (Østbye et al. 2002, s. 

126). Informanterna fick reda på undersökningens syfte och användningsområde (ibid. s. 

127). Alla informanter var med helt frivilligt, och de kunde när som helst avbryta sitt 

deltagande (ibid.). Samtliga deltagare anonymiserades också, då detta är praxis inom 

kvalitativ forskning (ibid. s. 127-128). Informanter bör även försäkras om att den 

information de anger inte kommer att publiceras utanför forskningsrapporten, då det var 

viktigt att de vet hur deras svar kommer att användas (ibid. s. 128). 
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4 Genomförande  

4.1 Artefakt 

Artefaktens syfte var att låta informanterna bedöma skillnaden mellan musik som påverkats 

av digital emulering av analogt rullband, och musik som är helt digitalt ren. Detta utan att 

informanten i förväg kände till skillnaden eller hur musiken påverkats. 

Artefakten bestod huvudsakligen av ett minutlångt utdrag från ett musikstycke som tidigare 

komponerats, spelats in och mixats av författaren till denna rapport. Stycket komponerades 

under 2013 och valdes ut för artefakten då det ansågs falla inom ramen för hårdrock/metal, 

som i undersökningen av Tarr et al. ansågs påverkas mest av analogt gentemot digitalt (Tarr 

et al. 2014 s. 2). Stycket var instrumentalt och innehöll trummor, distad4  elgitarr, ren 

elgitarr, distad elbas, samt ren elbas.  

Stycket har helt och hållet skapats med hjälp av digitala verktyg. Som 

förstärkare/effektenhet för gitarr och bas användes en Fractal Audio Axe-Fx II, en digital 

hårdvaruenhet främst utformad för elgitarr. Trummorna programmerades med hjälp av 

Superior Drummer (Toontrack 2016), en plugin med förinspelade trumljud. Inspelning och 

mixning har skett i ljudprogrammet Cubase Pro (Steinberg 2017), detta då undersökaren har 

mångårig erfarenhet av denna programvara. Alla plugins som används, förutom VTM, har 

varit helt fria från emuleringar av analog hårdvara. Dessa plugins är i huvudsak de som 

ingick i Cubase, samt tredjepartsplugins såsom Pro-Q 2 och Pro-L från Fabfilter (Fabfilter 

2017). Dessa plugins är alltså inte menade att tillföra olika karaktäristiska artefakter, 

distortion, eller andra effekter utöver dess primära syfte. De är istället menade att dra nytta 

av det digitala, som till skillnad från det analoga kan ge ett mycket rent resultat. 

En instans av VTM applicerades på masterspåret5 som näst sista plugin, innan en limiter. 

Detta rekommenderas av instruktionsmanualen när VTM används i masteringsyfte (Slate et 

al. s. 15). Syftet med en limiter är att få upp den upplevda ljudnivån på musiken, så att 

stycket inte är lägre i ljudstyrka än annan musik. Detta görs genom att limitern höjer 

ljudstyrkan på spåret, men samtidigt genom automatisk kontroll av ljudstyrkan ser till att 

inga transienter går över gränsen för distorsion (Owsinski 2008, s. 24). Detta är inte viktigt 

för artefakten i sig då stycket inte jämförs med annan musik. Anledningen var snarare att 

limitern redan sedan tidigare fanns i mixen och var en fundamental del av hur stycket var 

menat att låta. 

Inställningen som användes för maskintyp i VTM var 1/2–inch 2-track, då detta 

rekommenderades för användande på en hel mix, och då Slate hävdar att det på ett naturligt 

sätt tar bort den digitala karaktären på ljudet (Slate et al. s. 8). Med 1/2–inch 2-track menas 

att man emulerar en rullbandsspelare där bandet är en halv tum brett, och som har två spår. 

De två spåren är menade för vänster samt höger kanal, vilket tillåter stereoljud. Denna typ av 

rullbandsmaskin används oftast för att lägga en hel mix på i masteringstadiet, och det 

rekommenderas därför av manualen (ibid. s. 8, 15) för det syfte som VTM har i artefakten. 

Bandtypen var inställd på FG456 då Slate hävdar att detta ger ett mer färgat resultat (ibid. s. 
                                                        
4 Distad – Se distorsion. 
5 Masterspår – Den kanal som samtliga ljudspår sänds till i ett ljudprogram. De 
ändringar som görs på masterspåret kommer därmed påverka hela mixen. 
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8). Inställningen för bandhastighet var 15 IPS, då denna inställning enligt Slate ger upphov 

till en mer ickelinjär frekvensrespons och mer ”flavour” (ibid. s. 9). 

Det utdrag som artefakten använde sig av innefattade en första halva med högt tempo och ett 

ljudstarkt arrangemang där bas och gitarrer var distade, och den andra halvan hade ett lägre 

tempo och gitarrerna samt basen var i huvudsak rena från dist. Under styckets gång växlade 

VTM (Slate Digital) mellan två lägen, på respektive av, ett flertal gånger. Detta möjliggjordes 

med hjälp av automatisering6 i Cubase (Steinberg 2017). Efter detta exporterades en ljudfil 

som består av styckets första minut inklusive den pålagda automatiseringen av Slate VTM. 

För att undvika eventuell kvalitetsförlust exporterades stycket i .wav-format med en 

samplingsupplösning på 44.1 kHz och ett bitdjup på 24 bit. Detta då allt ljud i projektet 

spelats in och mixats med dessa inställningar. Den slutgiltiga ljudfilen lät därmed exakt 

likadant som musiken gör när den spelas upp i ljudprogrammet. Vid användande av 

destruktiva komprimeringsformat såsom .mp3 eller .wma kan en kvalitetsförlust i ljudfilen 

uppkomma (Owsinski 2008, s. 129). Att använda .wav-formatet ansågs då mest lämpligt för 

att hålla högsta möjliga ljudkvalitet i artefakten. 

Ljudfilen lades sedan in i en video som endast visade en bokstav som representerade det 

aktuella läget: A eller B. Därmed visste inte informanterna om vilket läge som är original 

eller vilket som var det påverkade. 

 

Figur 2 En instans av Slate Virtual Tape Machines i Cubase, samt de 
inställningar som användes vid skapandet av artefakten. 

Ju högre ingångsvolymen sätts i VTM desto mer påverkas ljudet av de effekter som uppstår 

av den virtuella rullbandsdistorsionen (Slate et al. s. 10). När ingångsvolymen drivs till 

maximum uppstår mycket väl hörbar distorsion som vid dessa höga nivåer påverkar 

musiken negativt. Ljudet kan då liknas vid en trasig radioapparat. Vid en lägre ingångsvolym 

kan istället effekterna bli extremt subtila. Om emulering av analogt brus används kommer 

detta också bli mycket hörbart när utgångsvolymen är hög, detta då bruset uppstår efter 

ingångskontrollen men innan utgångskontrollen i VTM. Som tidigare nämnts ska, enligt 

Slate Digital (Slate et al. s. 15), optimal påverkan från rullbandsemuleringen generellt 

                                                        
6 Automatisering – Ett sätt att i förväg bestämma ändringar i en parameter på ett 
ljudspår eller en plugin, så att dessa ändringar sker automatiskt när musiken sedan 
spelas upp i ljudprogrammet. Till exempel så kan volymen på gitarrerna sänkas 
under en vers, eller så kan sången få en telefoneffekt bara under en specifik sektion. 
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uppnås när volymmätaren når det röda området. I fallet med artefaktens stycke skedde detta 

utan att ingångsvolymen behövde justeras, och därför lämnades kontrollen för ingångsvolym 

på 0. Denna optimering innebar att musiken påverkades av de effekter som uppstår av 

rullbandsdistorsion (Langevin 1964, s. 295), utan att distorsionen blev överdriven eller att 

den påverkade musiken på ett negativt sätt. 

4.1.1 Progressionsval och problem 

Trots att kontrollerna för ingångs- respektive utgångsvolym i VTM är länkade för att undvika 

ökning eller minskning av ljudstyrkan vid användande av mjukvaran (Slate et al. s. 10) 

uppstod ändå en mindre volymökning då VTM användes jämfört med när den var avstängd. 

En skillnad i ljudstyrka kan påverka lyssnarens uppfattning på ett sätt som inte är önskvärt, 

då endast effekterna av virtuellt rullband är det som undersöks. Detta fick kompenseras 

genom att utgångsvolymen manuellt ställdes cirka en db lägre än ingångsvolymen. 

Att använda kommersiellt tillgängliga musikstycken för artefakten valdes bort på grund av 

en huvudsaklig faktor. En risk med att ha med kommersiellt publicerade stycken är att dessa 

redan kan ha ett flertal emuleringar av analog hårdvara, eller till och med att riktiga analoga 

verktyg använts i mixningen. Då författaren själv spelat in och mixat stycket i artefakten 

hade denne full kontroll över alla aspekter inom artefaktens skapande, och samtidigt 

undveks upphovsrättsliga problem. Det har då säkerställts att inga övriga emuleringar av 

analog hårdvara används förutom VTM (Slate Digital). I det ena läget har alltså endast 

plugins utan emulering av analog hårdvara använts, och i det andra läget är VTM (ibid.) den 

enda instansen som emulerar analog hårdvara. Detta för att se till att endast 

rullbandsemuleringen, som ju är huvuddelen i frågeställningen, var det som introducerar 

skillnad mellan rent digitalt ljud och emulering av analogt. 

Att använda hela stycket med sin totala längd på cirka tre och en halv minut valdes också 

bort, detta för att undvika att lyssnaren tappade fokus, och då en minut ansågs vara nog för 

att ge en bild av A- respektive B-stadiet. 

Under den pilotstudie som gjordes kom ett par kommentarer som påverkade artefaktens 

slutgiltiga form. Då rullbandsemuleringen var påslagen i början (A) och avstängd på B 

ansågs det finnas en risk att lyssnaren tycker att A är ”rätt” version, vilket kunde påverka 

informantens svar i intervjun. Därför gjordes en separat artefakt snarlik den första, men där 

emuleringen istället är avstängd på A och påslagen på B. Därmed fanns två artefakter, och 

undersökningarna gjordes så att hälften fick höra version 1, och andra hälften fick höra 

version 2. 

Till en början användes Windows Movie Maker (Windows 2012) för skapandet av videon, 

vilket visade sig vara problematiskt då Movie Maker endast kan exportera ljud med en 

högsta kvalitet av 192 kBit/s. Detta kan jämföras med icke-komprimerad CD-kvalitet och 

filformatet .wav, vilket är 1411 kBit/s (Sony). Med 192 kBit/s fanns en risk att 

kvalitetsförlusten skulle komma i vägen för effekten av rullbandsemuleringen. Därför 

användes istället Adobe Premiere (Adobe 2017), vilket tillät att ljudet i videon höll en kvalitet 

på just 1411 kBit/s. Därmed är ljudkvaliteten i videofilen exakt densamma som i den 

fristående ljudfilen. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Inför undersökningen uppsöktes informanter genom sociala medier samt författarens 

bekantskapskrets. Totalt deltog fem personer vid varsitt separat undersökningstillfälle, vilket 

var en person färre än planerat. Detta ansågs ändå vara nog för att få fram ett resultat. Tre av 

informanterna fick höra artefakt 1, och två fick höra version 2. Alla deltagare fick veta att 

intervjun skulle komma att spelas in men att de garanterades anonymitet, samt att de var 

tillåtna att avbryta undersökningen närsomhelst utan vidare förklaring. De instruerades 

även att påpeka ifall ljudstyrkan under lyssningen var för stark eller obehaglig, och att 

ljudvolymen då kunde justeras. Samtliga undersökningar tog plats i samma lyssningsmiljö, 

detta för att garantera att samma tekniska förutsättningar kunde ges till varje informant. 

Högtalarna som användes var Genelec 8040A, högtalarmonitorer för studiobruk (Genelec 

2011). 

Deltagaren fick till en början lyssna på musikexemplet så många gånger denne önskade. 

Därefter utfördes en kortare intervju där tre huvudsakliga frågor ställdes: 

. Vilka skillnader hörde du mellan A och B? Hur skulle du beskriva dessa skillnader 

med dina egna ord?  

. Vilken version föredrog du? 

. Om du hörde någon skillnad, märktes skillnaden mer under den intensiva delen eller 

under den lugnare delen? 

Utöver huvudfrågorna tilläts informanten diskutera svaren fritt om denne så önskade. 

Deltagaren fick också möjligheten att pausa intervjun för ytterligare lyssning. Deltagarna 

innefattade endast män i åldern 21-26. Detta var inget krav, utan endast ett resultat av 

författarens befintliga bekantskapskrets. Det enda kravet för deltagaren var att denne inte 

sedan tidigare kände till vad arbetet handlade om. Detta för att undvika att deltagaren skulle 

få en förutfattad bild av vilka skillnader som kunde finnas och då innan testet kanske redan 

ha en bild av hur det skulle låta, vilket hade kunnat påverka resultatet. Då detta bestämdes 

relativt sent hade flera personer redan fått reda på att arbetet handlade om digital 

rullbandsemulering, vilket begränsade urvalet något. 

5.2 Resultat 

Samtliga deltagare uttryckte antingen att skillnaden mellan A och B var väldigt liten, eller att 

de inte hörde skillnad alls. De flesta valde också att lyssna på exemplet två eller fler gånger 

innan intervjun började. De flesta intervjuerna var ca 2-3 minuter långa. 

Nästan alla informanter som hörde skillnad var osäkra på om det var någon slags 

placeboeffekt eller att de faktiskt hörde skillnad. Många berättade att de hade svårt att veta 

vad de skulle lyssna efter, då de inte visste vad skillnaden skulle vara. Dock kunde många av 

de upplevda skillnaderna förklaras med de effekter som VTM enligt Slate ska bidra med. 
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Gällande första frågan, som var ”Vilka skillnader hörde du mellan A och B? Hur skulle du 

beskriva dessa skillnader med dina egna ord?”, uppkom ett par observationer som flera av 

informanterna hörde, och som också stämde överens med vad VTM hävdas göra. 

Tre av informanterna märkte en skillnad på en ensam elgitarr i bakgrunden på den lugnare 

delen. Två tyckte sig märka att den panorerades ut lite, och alla tre tyckte att den blev 

tydligare hörbar på den versionen som VTM använts på. Två av dessa tyckte även att 

versionen med VTM hade en större separation i stereospektrumet och mellan instrumenten 

överlag. 

En möjlig förklaring till detta finns då Slate hävdar att rullband ger upphov till mer ”space, 

depth, and width” (Slate et al. s. 5). Det är alltså meningen att VTM ska bidra med mer 

separation och bredd i ljudbilden, vilket alltså uppfattades av flera personer i 

undersökningen. Detta kan även tänkas vara anledningen till att den ensamma gitarren i den 

lugna delen upplevdes som något mer panorerad i VTM-läget, trots att 

panoreringsinställningarna var identiska mellan A och B. 

En deltagare nämnde också denna gitarr som tydligare i versionen med VTM, och en annan 

tyckte sig märka mer diskant i basgitarren i samma version. Detta kan möjligen förklaras av 

att VTM sänker frekvenser under 3-4000 Hz något, samt att frekvenser över detta gradvis 

också sänks mer och mer (se figur 1). I artefaktens mix är området runt just 3-5000 Hz de 

högsta signifikanta frekvenserna i både bas och gitarr. Detta område kan alltså upplevas som 

något tydligare då frekvenserna runtom sänks något när VTM används, beroende på vilka 

inställningar som görs. 

Två av informanterna hade särskilt svårt att bedöma om de faktiskt hörde någon skillnad, 

men båda nämnde skillnader i basregistret. En upplevde att det möjligen fanns mer bas i 

versionen utan VTM, och en upplevde att basen kanske var ”mullrigare” i versionen med 

VTM. Detta kan förklaras då VTM påverkar frekvensspektrumet (se figur 1). Att en person 

upplevde mer bas i versionen utan VTM strider dock mot vad som borde uppstå. Bandtypen 

som användes var FG456, som enligt Slate ska ha ”thicker lows” (Slate et al. s. 8), och 

bandhastigheten var 15ips, vilket också ska bidra med mer bas (ibid. s. 9). Värt att poängtera 

är dock att båda dessa informanter tyckte sig ha särskilt svårt att höra någon skillnad. 

Begreppet ”bas” kan också vara subjektivt, då detta kan syfta på flera olika områden i 

frekvensspektrumet. I artefakten var de instrument som tar upp basområdet, framför allt 

basgitarr och bastrumma, menade att i huvudsak ockupera frekvenser mellan ca 35-110 Hz, 

vilket är ett förhållandevis brett område. Dessa två instrument hade också egna 

huvudområden i mixen. Basgitarren hade mest information mellan 80-110 Hz, och 

bastrumman var fokuserad runt 60-70 Hz, men båda dessa hade också information ända ner 

till 35-40 Hz. Dessa områden kan alla påverkas olika mycket av VTM, och vilket område 

informanten lyssnar efter kan mycket väl påverka svaret. 

Den andra frågan (Vilken version föredrog du?) bidrog i efterhand inte med särskilt mycket 

relevant information, då samtliga informanter antingen var mycket osäkra på skillnaderna, 

eller tyckte att de skillnader som fanns var väldigt små. Intressant var dock att två av de tre 

som hörde första versionen av artefakten, där A hade VTM och B var utan, föredrog A, och 

en hade ingen preferens. Det var dock tvärtom i den andra versionen, då båda två föredrog 

A, som i det fallet var utan VTM. Detta tyder på att ordningen kan ha spelat större roll än 

själva rullbandsemuleringen, då första versionen av artefakten började med VTM och den 
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andra började utan. Det fenomen som kom upp i pilotstudien, att det första man hör kan 

upplevas som ”rätt” version, kan då här ha påverkat resultatet. 

Intressant var också resultatet av den tredje och sista frågan (Om du hörde någon skillnad, 

märktes skillnaden mer under den intensiva delen eller under den lugnare delen?). Samtliga 

i version ett tyckte att skillnaderna mellan A och B var lättare att urskilja i den första, mer 

intensiva delen. Av de två som fick höra version två tyckte dock en person att skillnaderna 

hördes lättare i den lugna delen, och den andra tyckte att det var lika svårt. Den intensivare 

delen hade en högre generell ljudvolym, vilket bör ge upphov till mer distorsion i VTM (Slate 

et al. s. 10), och därmed större skillnad. Att en enstaka informant upplevde mer skillnad i 

den lugnare delen förklarades genom att denne tyckte att det var lättare att fokusera på 

enskilda element i ljudbilden då distinktionen mellan instrumentens klangfärger var 

tydligare. 

De anteckningar som användes för att få en överblick över intervjuerna och de huvudsakliga 

svaren redovisas i Appendix A längst ner i rapporten. 

5.3 Analys 

För att återkoppla till den ursprungliga frågeställningen, som var ”På vilket sätt påverkar 

digital emulering av analogt rullband musikupplevelsen för lyssnaren?”, är svaret utifrån 

denna undersökning att det verkar bidra med vissa av de saker som hävdas vara en fördel 

med rullband (stereobredd, separation mellan instrumenten), om än på ett väldigt subtilt 

sätt. Gällande skillnader i frekvensspektrumet upplevdes vissa skillnader som möjligen kan 

relatera till detta, dock var dessa svar för osäkra och löst kopplade specifikt till 

frekvensspektrumet för att någon slutsats ska kunna dras. 

Ingen av informanterna nämnde heller ordet ”varmare” eller att versionen utan VTM skulle 

låta mer ”digital” eller ”steril”, vilket enligt Slate är en av anledningarna till att analoga 

ljudegenskaper kan förbättra en mix (Slate et al. s. 5, 8). 

Deltagarna upplevde inte att de olika versionerna av musiken hade några betydande 

karaktäristiska drag, även om vissa hörde de skillnader som nämndes i resultatet. 

Skillnaderna var då inte av större betydelse enligt informanterna, vilket visar att 

emuleringen av analogt rullband i det här fallet inte spelade någon påverkande roll för 

musikupplevelsen. 

5.4 Reabilitet & validitet 

Något som kan påverka resultatet är lyssningsvolymen, en variabel som inte togs med i 

beräkningarna. Samtliga test genomfördes med snarlik ljudvolym, men detta mättes inte upp 

på något sätt innan eller under testerna. I ett mer utvecklat arbete måste de sätt som 

uppfattningen av ljud och distorsion påverkas av olika lyssningsvolym beskrivas, och 

relevanta källor för detta måste tas fram. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Många företag gör idag mjukvara som är menade att bidra med en analog ljudkaraktär i den 

digitala ljudvärlden, detta då många hävdar att analoga komponenter har egenskaper som är 

mer njutbara för örat än det rent digitala ljudet (Slate et al. s. 8). Denna undersökning utgick 

ifrån frågan om hur lyssnare upplever emulering av analogt rullband i metal-musik jämfört 

med det ursprungliga digitala ljud som inte har dessa emulerade egenskaper. 

Ett kortare utdrag från ett musikstycke inom genren metal användes för att undersöka detta. 

En digital mjukvaruplugin avsedd för emulering av analogt rullband växlade på och av under 

styckets gång för att möjliggöra en jämförelse mellan det analoga och det digitala ljudet. 

Stycket ackompanjerades av en video med en bokstav som växlade mellan A och B samtidigt 

som emuleringens stadie slogs av och på. 

Ett antal testpersoner fick vid enskilda testtillfällen lyssna på stycket och sedan i en 

semistrukturerad intervju diskutera de skillnader de kunde höra, om några alls. Personerna 

fick i förväg inte känna till vad undersökningen handlade om, då det ansågs att detta kunde 

påverka svaren. 

Resultatet visade att samtliga informanter, i likhet med tidigare forskning, hörde väldigt 

liten eller ingen skillnad mellan de olika stadierna, vilket försvårade besvarandet av 

frågeställningen. Vissa skillnader som upplevdes hade uppbackning i den tidigare forskning 

som tagits fram samt vad tillverkaren själv skrivit om mjukvaran, men ingen nämnde att det 

ena lät ”varmare” eller mer ”analogt”. 

6.2 Diskussion 

Besvarandet av frågeställningen försvårades då undersökningen visade att 

rullbandsemulering applicerad på en masterkanal i detta fall inte skapade en betydelsefull 

förändring i lyssnarens musikupplevelse. Ett tydligt svar på hur musikupplevelsen 

påverkades är svårt att få fram på grund av brister i artefakten samt intervjuernas 

utformning. 

I likhet med vad Woszcyk & Toole (1983) kom fram till visar denna undersökning att 

skillnaderna kan vara extremt subtila. Man kan då tänka sig att ljudtekniker med den 

informationen kan välja att lägga pengarna på annat som gör en tydligare skillnad för 

musiken. Dock har undersökningsområdet varit för snävt och testet för begränsat för att 

kunna ge ett resultat som visar om lyssnaren överlag upplever analoga ljudegenskaper som 

bättre.  

Steven Slate skriver att han växt upp med analogt rullband (Slate et al. s. 5), och samtliga 

informanter i den här undersökningen har växt upp i den digitala tidsåldern. Det är möjligt 

att de analoga ljudegenskaperna inte upplevs som lika viktiga eller tydliga av personer som 

inte är vana vid dessa. Den bredd och separation som vissa deltagare upplevde kan vara 

önskvärt i många fall, och detta kan möjligen förstärkas vid användning av ytterligare 

instanser av mjukvaran på flera spår i mixen. Detta skulle dock behöva ytterligare tester och 

intervjuer för att besvara. 
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Med detta resultat kan uppfattningen vara att dessa typer av emuleringar används av 

mixtekniker och ljudingenjörer endast för deras eget nöje, och att de i musikens 

skapandeprocess inte har något kommersiellt syfte då de inte bidrar med viktiga skillnader 

för slutkonsumenten. Det kan dock påstås att ju mer en ljudtekniker njuter av processen, 

desto bättre jobb gör denne. Många subtila saker kan också bidra till en större skillnad i 

slutresultatet, speciellt vid användning på flera ljudspår och inte endast masterkanalen. 

Rullbandsemuleringar och emulering av analog distorsion överlag har också andra 

användningsområden än att ”värma upp” en mix. Analog så kallad ”clipping” och digital 

emulering av detta kan användas på till exempel en virveltrumma för att få en ökning i den 

upplevda ljudstyrkan utan att orsaka digital distorsion (Bruce 2017). Andra exempel är bas, 

där denna typ utav distorsion kan ge tonerna bättre fokus i en mix, eller sång, där analog 

distorsion eller emulering av detta kan användas för att släta ut vassa konsonanter (Slate et 

al. s. 15). 

Som tidigare nämnt har VTM olika inställningar. Dessa kan också undersökas i liknande 

tester, dock blir det mer likt en produktutvärdering än vetenskapligt test. VTM har också en 

inställning menad att användas på enskilda ljudspår i en mix, denna inställning kallas 2-inch 

16-track (Slate et al. s. 8) och är menad för inspelning av instrument, till skillnad från ½-

inch 2-track som är menad för en hel mix (ibid.). Den emulerade maskinen kan spela in upp 

till 16 individuella spår på varje band, därav 16-track. Slate rekommenderar användning av 

VTM med denna inställning på samtliga enskilda ljudspår i mixen, samt en instans inställd 

på ½-inch 2-track applicerad på masterspåret (ibid. s. 15). Att ha VTM på samtliga ljudspår 

valdes bort i artefakten på grund av att variablerna i detta fall blivit för många, då 

inställningarna på varje ljudspår i så fall måste optimeras och effekterna av dessa utvärderas. 

Dock hade effekterna av VTM möjligen varit mycket lättare att identifiera av testpersonerna 

om så hade varit fallet, och de hade möjligen blivit säkrare och därmed mer beskrivande i 

vad de hörde. Detta hade underlätt besvarandet av frågeställningen betydligt. 

Relaterat till de ord som ofta används för att beskriva analoga och digitala ljudegenskaper 

hade detta kunnat inkluderas som en fråga i intervjun. Till exempel: ”Om du skulle beskriva 

karaktärerna på A respektive B, vilket/vilka ord skulle du använda?”. Detta hade förstås 

också underlättats om VTM använts på samtliga spår och förstärkt skillnaderna. 

En annan brist i denna undersökning var hur ofta stycket växlar mellan A och B. I den 

intensiva första delen växlar det från A till B endast en gång. Detta påpekades av någon 

enstaka informant, och kan ha bidragit med svårigheter för lyssnarna att jämföra A och B. 

Istället hade fyra växlingar mellan A och B kunna lagts till i den intensiva delen. 

Som sagt var denna studie kvalitativ främst för att utföra alla tester i samma lyssningsmiljö, 

men också för att försäkra om att informanterna fick utveckla sina förklaringar ifall 

intervjuaren önskade mer tydlighet. I en kvantitativ studie skulle en risk finnas att 

sammanställning av resultatet skulle försvåras ifall respondenterna använt svårtolkade 

begrepp. Dock utformades denna intervju inte optimalt vilket resulterade i ett för tunt 

resultat. Längre diskussioner utöver de huvudsakliga frågorna hade bidragit med en bättre 

bild av deltagarnas musikupplevelse. 
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Ett större antal informanter hade också bidragit med ett mer trovärdigt resultat. Då studien 

endast innefattade fem deltagare begränsades möjligheterna att få fram en nyanserad bild av 

hur lyssnaren upplever musiken. Vissa informanter gav svar som kunde kopplas till varandra 

samt hur VTM hävdades påverka musiken, men i en mycket begränsad omfattning. Ett 

större antal deltagare skulle lyfta studiens trovärdighet då fler observationer och möjliga 

kopplingar mellan svaren hade kunnat uppstå. 

6.3 Samhälleliga och etiska aspekter 

Mjukvara för emulering av analog hårdvara marknadsförs till mixtekniker då det hävdas 

”värma upp” musiken och ta ifrån den digitala hårdheten som hävdas uppstå i digital 

mixning (Slate). Under förutsättningen att lyssnare, i likhet med resultatet från denna 

studie, generellt inte upplever en karaktäristisk förändring i musikupplevelsen antyder detta 

på att marknadsföringen lovar saker som sedan inte påverkar lyssningsupplevelsen på ett 

betydelsefullt sätt. Frågan är då om denna typ av mjukvara verkligen behövs, eller om de 

endast är ett sätt för tillverkaren att tjäna pengar. 

Som tidigare nämnts så ökar också ljudstyrkan något vid användandet av Slate VTM, 

förutsatt att kontrollerna för ingångs- respektive utgångsvolym är länkade. Detta kan 

påverka användaren att uppleva ljudet vid användande av mjukvaran som bättre, vilket kan 

vara ett knep för att fånga köparens intresse. 

6.4 Framtida arbete 

Ett problem med detta undersökningsområde är att den befintliga forskningen är alldeles för 

begränsad. En stor del av arbetet gick åt att leta efter forskning inom området, men endast 

ett litet antal relevanta artiklar kunde hittas. Undersökarens uppfattning är att det som sägs 

om att analoga ljudegenskaper skulle vara ”varmare” eller att digitalt skulle vara ”sterilt” 

oftast är subjektiva åsikter som i många fall inte ens undersökts grundligt av den som hävdar 

detta. Många av de termer som används för att beskriva uppfattningen av ljudet kan också 

vara abstrakta och svåra att förstå. Detta kan försvåra vetenskapligheten i en studie av denna 

typ, då vad som menas med till exempel ”varmt” kan vara olika från person till person. En 

undersökning med friare intervjuer hade kunnat ge mer nyanserade svar på dessa termer.  

Denna undersökning innefattade på grund av tidsbrist och ekonomiska faktorer endast ett 

musikexempel, en typ av rullbandsemulering, och fem deltagande informanter i en relativt 

homogen grupp. Detta är inte nog för att undersöka om rullbandsemulering generellt 

påverkar musik på ett bra eller dåligt sätt för musiklyssnare överlag. Det skulle behövas göra 

en mycket mer omfattande undersökning med flera genrer, flera typer av plugins, och 

framförallt fler lyssnare. Utöver just rullband finns ett stort antal övriga analoga 

komponenter som emulerats i den digitala världen, vilket också kan undersökas i liknande 

tester. 

 

 

 



 18 

Intressant skulle också vara att undersöka påverkan av olika lyssningsutrustning. I denna 

undersökning användes bra studiohögtalare i ett något akustikbehandlat rum, men detta är 

inte en realistisk lyssningssituation för majoriteten av befolkningen. Musik upplevs ofta 

genom hörlurar, bilhögtalare, och hifi-system, alla dessa i olika prisklasser och kvalitet. Man 

skulle alltså kunna undersöka om skillnaden är lättare eller svårare att höra beroende på 

vilken lyssningsutrusning som används. Att få tag på ett stort antal olika lyssningsutrustning 

och testa dessa i olika lyssningsmiljöer skulle dock behöva en mycket större tidsåtgång och 

budget än vad som var tillgängligt i denna undersökning. 
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Appendix A -   

Dessa är de nyckelord/anteckningar som skrevs ner för att få en överblick över intervjuerna 

utöver ljudinspelningarna. Samtliga personer har här anonymiserats. För varje informant 

anges vilken artefakt som användes för personen. Artefakt 1 har VTM på A, och artefakt 2 

har VTM på B. 

Informant 1 (Artefakt 1) 

Svårt att höra. B var plattare. Mindre separation mellan instrumenten i B. Möjligen placebo. 

Mer hörbar distgitarr i andra delen.  

Lättare att höra skillnad i hårda delen.  

Föredrog A. 

Informant 2 (Artefakt 1) 

Hörde ingen större skillnad. Möjligen mer bas i B.  

Skillnaden märktes mer i hårt.  

Föredrog ingen. 

Informant 3 (Artefakt 1) 

Mer stereo och separation i A. Ljudet krympte i B. Kändes som att distgitarr i andra delen 

panorerades ut lite och blev tydligare i A.  

Större skillnad i hårt. 

Föredrog A. 

Informant 4 (Artefakt 2) 

Hörde ingen större skillnad. Möjligen mullrigare bas i B.  

Lättare att höra skillnad i lugnare. 

Föredrog A. 

Informant 5 (Artefakt 2) 

Svårt att höra skillnad. Kändes som att distgitarr i andra delen flyttades i B. Möjligen mer 

diskant på basen i B. 

Lika svårt. 

Föredrog A. 


