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Abst
Anledn ngen inom den 
komme ag fått 
konkur ch håller, 
enligt t  antal vana 
lyssnar r 
ljudsyn ter 
genomf en 
signifik  
mikrofo ingstestet. 
Däremo na. 

rakt 
ingen till uppsatsen kan beskrivas genom den pågående utveckli
rsiella marknaden. Mikrofoner som kostar flera tusen kronor har i d
renter hos återförsäljare som kan köpas för nästan en tiondel av priset o
illverkare, en lika hög ljudkvalité. För att ta reda på detta fick ett
e genomföra ett lyssningstest där billiga mikrofoner jämförs mot dyrare u
punkt, utan att deltagarna vet vilka mikrofoner det handlar om. Ef
örandet av lyssningstest och analys av svaren visade det sig att ing
ant skillnad fanns mellan mikrofonerna. Detta kan exempelvis bero på,
nval, val av stimuli, lågt antal testpersoner, frågeformulering i lyssn
t syns skillnader om man tittar på individuella resultat hos testpersoner
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Föro
Arbetet ing av 
Håkan ig, 
spelat i åd under 
arbetets

rd 
 med uppsatsen genomfördes på Musikhögskolan i Piteå under handledn
Ekman, ett mycket stort tack till dig. Stort tack även till er som hjälpt m
n stimuli, gjort lyssningstesten, kommit med synpunkter och goda r
 gång. 
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Inledning 
Jag som studerande ljudtekniker har handskats med flertalet mikrofoner under min tid som 
student, såväl i skolan som på fritiden och även innan min utbildning startade. När jag började 
intressera mig för ljudteknik var användandet av en fin mikrofon med god kvalité på 
ljudåtergivningen till största delen förpassat till skolan och liknande instanser, där sådan 
utrustning köpts in för rätt stora pengar. Överhuvudtaget var utbudet på billig 
inspelningsutrustning inte stort. Nu på senare år tycks utvecklingen av inspelningsutrustning 
till ett överkomligt pris fullständigt exploderat och skivor, inspelade i var mans sovrum, ges ut 
till höger och vänster.  
 
Anledningen till uppsatsen kan kort beskrivas just genom den pågående utvecklingen inom 
den kommersiella marknaden. Mikrofoner som kostar flera tusen kronor har i dagens läge fått 
konkurrenter hos återförsäljare som kan köpas för nästan en tiondel av priset och håller, enligt 
tillverkare, en lika hög ljudkvalité. Saknaden av tidigare forskning inom just detta gör frågan 
mer och mer intressant. Mängden av nya billiga mikrofoner gör säkert många konsumenter 
förvirrade och i inspelningsbranschen på teknikernas sida finns det många skeptiska 
tongångar. Är det så att billiga mikrofoner håller den ljudkvalitet som behövs för att göra en 
inspelning med godkänt professionellt resultat, eller är dessa endast avsedda för 
hemanvändaren? Tester i tidningar och liknande [1] [2] där man jämfört kanske tio billiga 
mikrofoner mot varandra och använt en dyr mikrofon som referens eller bara jämfört olika 
billiga mikrofoner, är med all säkerhet ärligt och noggrant utförda, men har gjorts av en, 
kanske två av tidningens reportrar och kan knappast räknas som ett forskningsprojekt. En 
slutsats man kan dra av detta är att fler undersökningar i ämnet med all säkerhet behövs för att 
belysa vart pengarna ska läggas. 
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Syfte 
För att ta reda på hur det ligger till med utvecklingen på mikrofonsidan, om en mikrofon med 
ett lågt marknadsvärde kan hålla lika hög kvalité som en mikrofon med ett högt 
marknadsvärde ur ljudsynpunkt, fick ett antal ljudteknikerstudenter genomföra ett 
lyssningstest där billiga mikrofoner jämförs mot dyrare, utan att deltagarna vet vilka 
mikrofoner det handlar om eller vilka de jämför mot varandra. 
 
Frågeställning: Kan en mikrofon med ett lågt marknadsvärde hålla lika god ljudkvalitet som 
en mikrofon med ett högt marknadsvärde? 
 
Syftet är inte att ta reda på vilken dyr mikrofon som håller bättre ljudkvalitet än en annan dyr 
mikrofon, utan om billigare mikrofoner kan mäta sig i ljudkvalitet med de dyrare. Därför 
jämförs inte heller dyra sinsemellan, likaså gäller för billiga.  
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Mikrofoner 

Mikrofonens påverkan av ljudet 
Att mikrofoners påverkan på ljudet skiljer sig från varandra är ingen nyhet. Olika faktorer, 
utöver själva mikrofonen, som till stor del spelar in vid upptagning av ett ljud är de akustiska 
egenskaperna i de rum man befinner sig i, den eventuella artisten/artisterna, själva placeringen 
av mikrofonen och så vidare. Mikrofonens påverkan av ljudet ligger i hur den är tillverkad, 
dess karakteristik, frekvensåtergivning, transientåtergivning, känslighet för ljudtryck (SPL) 
och egenbrus. Ett exempel är, en dynamisk mikrofon som ofta har ett större och tjockare 
membran fastsatt i en trådspiral, rör sig saktare på grund av dess vikt jämfört med en 
kondensatormikrofons membran som är mycket tunt ca 0,04mm och mycket lätt. Detta 
resulterar i att en kondensatormikrofon reagerar snabbare på transienter och har därmed ett 
snabbare transientsvar. Ett annat exempel är riktningskarakteristik, som hänvisar till 
mikrofonens upptagningskänslighet vid olika infallsvinklar. En rundtagande mikrofons 
membran reagerar lika runt om hela kapseln oberoende av ljudets infallsvinkel medan en 
riktad mikrofons membran reagerar olika beroende på vart ljudet kommer ifrån. [3] Riktade 
mikrofoner har en egenskap som innebär om ljudkällan kommer för nära inpå membranet 
uppstår en bashöjning, proximityeffekt, vilket inte sker hos en rundtagande mikrofon. [4] 
 

Utvalda mikrofoner 
Mikrofonerna som används i testet utvaldes med kriterierna tre billiga och tre dyra, 
svårigheterna att få tillgång till flertalet mikrofoner spelar också in på valet. Att Neumann 
KM184 (se nedan) ligger i en prisklass som så när kan liknas vid de dyra mikrofonernas 
prisklass, att den ligger närmare de dyra än de billiga, men ändå räknas in i den billiga klassen 
beror på att den ofta anses som en mikrofon med högt anseende till ett lågt pris. 
Mikrofonernas karakteristik vid valet är av mindre vikt eftersom samtliga instrument spelas in 
on-axis vid ett avstånd på ~0,5m, i ett någorlunda helt dämpat rum. Det som främst kan 
påverkas är att attacken/transientsvaret hos de riktade mikrofonerna är mer påtaglig. 
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Dyra mikrofoner som används 
DPA4011 
Cardioid (njure) 
Kondensator 
40-20000Hz, +/-2dB on-axis 
Känslighet 10 mV/Pa 
 

 
Bilden visar på frekvensåtergivningen för DPA4011 vid on-axis samt 30, 60, 90 180* off-axis. 
 
En mikrofon som enligt tillverkaren1 är neutral, precis och har en väldigt låg distortionsnivå. 
Den tål mycket höga ljudtryck (158dB SPL peak) och har vid en SPL på 116dB en distortion 
på blygsamma 1%. 
 
 
DPA4015 
Wide cardioid (bred njure) 
Kondensator 
40-20000Hz, +/-2dB on-axis 
Känslighet, 10 mV/Pa 
 

 
Bilden visar på frekvensåtergivningen för DPA4015 vid on-axis samt  90 och 180* off-axis 
 
En mikrofon som enligt tillverkaren2 täcker upp ett bredare område på grund av dess 
karakteristik. Fungerar utmärkt till flygel, gitarr och perkusiva instrument samt som 
stödmikrofon för instrumentgrupper i en symfoniorkester. Hanterar mycket höga ljudtryck 
(158dB SPL peak) och har vid en SPL på 116dB en distortion på blygsamma 1%.. Den har 
även en diskanthöjning för att ge en mer brilliant återgivning vid närmikning. 

                                                 
1, 2  DPA Microphones A/S, www.dpamicrophones.com  
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Schoeps CMC5 inkl. MK2-kapsel 
Omnidirectional (rundtagande) 
Kondensator 
20-20000Hz, roll-off <30Hz 
Känslighet, 15 mV/Pa 
 
En mikrofon som enligt tillverkaren3 har en mycket rak frekvensgång och är väldigt känslig. 
Har en basavskärning med -3dB under 30Hz. 
 

Billiga mikrofoner som används 
JJ Labs 
Kardioid (njure) 
Kondensator 
 
Finns tyvärr inte att hitta någon information, varken frekvensgång eller känslighet och 
liknande, hos tillverkaren om denna mikrofon. Den är en del i ett mikrofonpaket från JJLabs 
som betecknas DRMX-7. 
 
Line CM2 
Kardioid (njure) 
Kondensator 
 
Information saknas även hos denna mikrofon. 
 
Neumann KM184 
Kardioid (njure) 
Kondensator 
20-20000Hz 
Känslighet, 15 mV/Pa 
 
Enligt tillverkaren4 en uppgradering av Neumanns klassiska KM84, även om kapseln är 
densamma har tillverkaren infört en lätt höjning i registret runt 9kHz. Maximalt ljudtryck vid 
en distortionsnivå på 0,5% är 138dB. Frekvensgången sjunker i nivå vid 100Hz och neråt med 
-4dB vid 50Hz och ~-10dB vid 20Hz. Diagram för mikrofonens frekvensgång och 
upptagningsområde finns på tillverkarens hemsida 

                                                 
3 Schoeps GmbH, www.schoeps.de  
4 Georg Neumann GmbH, www.neumann.com  
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Metod 

Lyssningstest 
Med hjälp av en dator med PowerPoint, ett ljudkort med digitala utgångar av typ T/Dif5, en 
extern digitalformat konverterare, en extern D/A-omvandlare och ett par hörlurar speciellt 
avsedda för lyssningstest (se bilaga 1, Uppspelning) med tillhörande hörlursförstärkare, 
genomfördes lyssningstestet på Musikhögskolan i Piteå i ett litet, någorlunda tyst rum. Det 
enda som ger ifrån sig något märkbart ljud i testrummet är själva datorn och eventuellt någon 
dörr eller liknande som öppnas eller stängs i intilliggande lokaler. Anledningen till 
användandet av ett ljudkort med digitala utgångar grundas i att ljudsignalen bör behållas 
oförstörd in i det längsta och till detta låta utrustning speciellt framtagen för, i det här fallet 
D/A-omvandling, sköta den delen av kedjan. 
 
Testpersonerna sitter på en stol framför datorn med hörlurar på. De sätter själva igång 
lyssningstesten och är helt ensamma i rummet. Framför sig har de en kort beskrivning av hur 
de skall gå till väga samt svarsblanketter för varje exempel. Även på datorskärmen finns 
instruktioner om tillvägagångssättet (se bilaga 3). 
 
Testpersoner ska i lyssningstestet jämföra billiga och dyra mikrofoner mot varandra. De 
bedömer mikrofonerna utifrån sin egen uppfattning om vad de anser vara betydelsen av 
”Vilket av ljudexemplen tycker du låter bäst?”. I varje steg jämförs två mikrofoner mot 
varandra i en form av ett blint A/B-test, en billig mot en dyr slumpvis hopparade. Detta görs i 
form av att på datorns skärm ser testpersonen en fråga och två ljudexempel (se bilaga 2), 
dessa ljudexempel kan sedan väljas vilket som ska spela och växlas mellan hur som helst. De 
kan även stoppa ljudet helt om en paus är nödvändig. Testpersonen har tre svarsalternativ: A 
låter bäst, B låter bäst och ingen skillnad på svarsblanketten de har framför sig. Frågorna och 
svarsalternativen är detsamma genom hela testet, endast ljudexemplen byts ut. Som 
avslutande fråga får testpersonerna med egna ord beskriva hur de tänkte när de bedömde de 
olika ljudexemplen, vad de lyssnade och fokuserade på, även vilka parametrar som var 
viktigast. 
 
Lyssningstesten repeteras för samtliga testpersoner med den skillnaden att ljudexemplen 
ligger slumpvis utplacerade för varje enskilt test. I ett test kan de ljudexempel som i 
föregående test representerat fråga 1, representera fråga 10, samt att ljudexemplet under 
svarsalternativ A i det föregående testet här representerar svarsalternativ B.  
 

Stimuli 
De olika ljudexempel som användes i testet spelades in på Luleå Tekniska Universitet, 
Musikhögskolan i Piteå. De instrument som användes till ljudexemplen är:  
o Tamburin – spelar en rytm. 
o Stålsträngad akustisk gitarr – spelar en melodi. 
o Kontrabas – spelar en basgång. 

                                                 
5 Förkortningen står för Tascam Digital Interface 
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Valen av dessa instrument beror på att de rör sig i olika frekvensområden. Tamburinen 
representerar de höga frekvenserna, gitarren mer mellanregister och kontrabasen de låga 
frekvenserna. Detta för att få en spridning över upptagningsområdet hos mikrofonerna. Ett 
enstaka instrument får på egen hand svårigheter att röra sig över hela frekvensområdet, bas till 
diskant. Samtliga instrument spelades av vana musiker.  
 

Inspelning av stimuli 
Inspelningen ägde rum i S9 sångbås, en av Musikhögskolan i Piteås lokaler. Ett litet dämpat 
rum med kort efterklangstid med minimala reflexer för så liten färgning av ljudet som möjligt. 
Mikrofonerna placerades så nära varandra som det var fysiskt möjligt, detta för att minimera 
tidsskillnader och simulera en och samma upptagningspunkt (se bilaga 1, bild 3). Ljudkällan 
placerades mitt framför mikrofonuppsättningen med ett avstånd på ca 0,5 m. Eftersom 
optimal placering för var och en av mikrofonerna inte kunde genomföras så valdes ett lite 
längre avstånd till ljudkällan, dels för att få en jämn spridning från instrumentet in i samtliga 
mikrofoner, men också till att minska risken för nivåskillnader om musikern som spelar 
instrumentet råkar flytta sig något off-axis eller liknande. Eftersom mikrofonerna placeras så 
tätt intill varandra sker även en viss påverkan av upptagningskarakteristiken med 
utsläckningar på vissa ställen som följd, men i ett val mellan att flytta isär mikrofonerna och 
tappa simuleringen av en upptagningspunkt, eller att tappa en del av upptagningsområdet, 
valdes simuleringen av en upptagningspunkt. 
 
Mikrofonerna kopplades till en Yamaha HA8 mikrofonförstärkare (se bilaga 1, bild 2), sedan 
direkt in i Protools HD (se bilaga 1, bild 1) och spelades in i en upplösning på 24-bit/96kHz.  
 

Redigering av stimuli 
Efter att stimuli spelats in i Protools användes tre ljudtekniker för att justera nivån till att 
upplevas lika stark. Efter att dessa tre var för sig lyssnat igenom och ställt in nivåer på 
samtliga stimuli, beräknades ett medelvärde utifrån detta som sedan kom att användas som 
slutgiltig nivåjustering. Ingen form av EQ, kompression eller liknande filtrering/manipulering 
av signalen har ägt rum. 
 
Efter nivåjustering omvandlades de inspelade filerna i Protools till wave-filer i samma 
upplösning (24-bit/96kHz). Därefter trunkerades dessa ner till 16-bit/44,1kHz i Wavelab 5.0 
med ett UV22 dither och programmets interna konvertering. Eftersom lyssningstestet 
genomfördes med hjälp av PowerPoint gjordes det ovanstående på grund av programmets 
oförmåga att hantera ljudfiler i högre upplösning. 
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Testpersoner 
De testpersoner som användes var uteslutande elever på musikhögskolan som antingen läste 
till ljudtekniker eller hade ljudteknisk bakgrund. Anledningen till varför testpersonerna som 
deltar i lyssningstestet alla har ett ljudtekniskt kunnande, ligger i att dessa till viss del kan 
betecknas som vana lyssnare [5] och kan snabbare och mer precist bedöma olika parametrar i 
ett ljud, därigenom även bedöma kvalitéer på ett sätt med högre träffsäkerhet. Detta leder 
också till att antalet medverkande testpersoner minskar kraftigt och ändå erhålls ett resultat av 
god validitet. Flertalet testpersoner har även tidigare någon gång deltagit i någon form av 
lyssningstest. Sammanlagt genomförde tio stycken ljudtekniker lyssningstestet. 

Generering av testdata 
Var och en av testpersonerna gav sina svar på en svarsblankett som består av tre möjliga 
alternativ, A låter bäst, Ingen skillnad eller B låter bäst, där A respektive B representerar var 
sin mikrofon, antingen en billig eller en dyr. Testpersonerna har i sig ingen aning om vilka två 
mikrofoner som jämförs. Svarsresultaten omvandlas sedan i en poängskala från 1 till -1. Det 
innebär, om mikrofonerna DPA4015 och JJ Labs jämförs mot varandra och testpersonen 
väljer att kryssa i det alternativet som representerar DPA4015 låter bäst, tilldelas denna 1 
poäng samtidigt som förloraren, i det här fallet JJ Labs, tilldelas en poäng på -1. Om däremot 
testpersonen valt att kryssa i alternativet för Ingen skillnad, erhåller båda mikrofonerna 0 
poäng. Varje par, dyr/billig, jämförs tre gånger, vilket innebär att samma ljudexempel 
upprepas två gånger, vid slumpvist utvalt tillfälle. Resultaten förs in i en tabell och summeras 
sedan ihop i en summakolumn, där en hög positiv summa hos en mikrofon tyder på ett bra 
betyg medan ett lågt värde indikerar motsatsen. Efter samtliga tester genomförts sammanställs 
alla resultat i en summatabell som visar den totala bedömningen hos testpersonerna. Dessa 
ligger sedan till grund för de tabeller, analyser och grafer (se bilaga 4, tabell 1-10 samt 
grafer) som redovisas. 
 
På svarsblanketterna ges tespersonerna även möjligheten att fritt ge kommentarer på hur de 
bedömt de olika ljudexemplen, vad de lyssnat efter och vilka parametrar som spelat in i 
bedömningen (se bilaga 3). Detta är intressant för att få en inblick i hur kvalitén bedöms 
utifrån var och ens perspektiv. Resultaten används inte till någon statistisk utvärdering. 
 

Signifikansprövning 
Eftersom resultaten som genererats ur lyssningstesten är icke-parametrisk, en testperson 
jämför två mikrofoner och berättar med sitt val vilken mikrofon som var bättre än den andra 
utan att direkt säga hur mycket bättre, används Kruskal-Wallis test (se bilaga 5, The 
StatAdvisor) för att avgöra om det finns någon signifikant skillnad mellan valen av mikrofon. 
Testet ställer en nollhypotes (H0), alla medelvärden i samtliga grupper är lika och en 
mothypotes (H1), minst ett medelvärde skiljer sig från de andra. 

Testpersonernas reliabilitet 
För att få fram om testpersonerna verkligen lyssnat på ljudexemplen och därefter valt ett 
svarsalternativ, ej slumpat sina svar, används en metod så kallad binomialfördelning [6] på 
resultaten. Vart och ett av lyssningstesten innehåller nio frågor med ett par ljudexempel. 
Dessa par repeteras slumpvis utplacerat två gånger genom testet, vilket ger totalt tjugosju 
frågor med ljudexempel. Med hjälp av dessa upprepningar kan man se om testpersonen ifråga 
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slumpmässigt satt sina svar, alltså bara kryssat utan att lyssna, eller om de har lyssnat på 
ljudexemplen och därefter valt ett alternativ. 
 

Binomialfördelning 
För att pröva testpersonernas reliabilitet, att de inte slumpvis svarat utan gjort ett medvetet 
val, används binomialfördelning. Försöken delas in i nio block i försök om tre. Vart och ett av 
blocken ses som en helhet. Har personen inte motsagt sig i de tre försöken och föredragit en 
mikrofon, exempelvis mikrofon A, över den andra, mikrofon B, i samtliga tre val i ett block 
anses detta som lyckat (se bilaga 6, bild 1). Väljs däremot den ena mikrofonen i två försök 
och den andra i ett, räknas detta som misslyckat (se bilaga 6, bild 2). Om testpersonen ifråga 
svarat ”Ingen skillnad” på något av försöken och exempelvis mikrofon A i de andra, anses 
detta som lyckat eftersom denne inte gjort ett val på den andra mikrofonen och yttre 
omständigheter tillfälligt kan ha påverkat koncentrationen. För att testpersonen ska klara 
analysen behövs ett resultat p<0.05, 95% säkerhet, eller bättre. 
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Resultat 

Signifikansprövning 
Efter en genomförd Kruskal-Wallis analys för icke-parametrisk data i Statgraphics6(se bilaga 
5) blev resultatet för p-värdet = 0,141683. För att få en statistisk signifikant skillnad behövs 
ett p-värde<0,05. I detta fall innebär det att med ~85% säkerhet kan sägas att skillnad finns. 
Någon signifikant skillnad mellan medelvärdena hos de olika mikrofonerna med 95% 
(p=0,05) säkerhet finns inte. Alltså antas nollhypotesen. (se Signifikansprövning, sid 12)  
 

Testpersonernas reliabilitet 
Alla testpersoners resultat har genomgått analys av binomialfördelning och samtliga klarar en 
signifikant nivå på p<0,05 eller bättre. Det går därmed att säga, med 95% säkerhet eller högre, 
att deltagande testpersoner ej slumpat sina svar. Samtliga resultat gällande 
binomialfördelningen redovisas i bilaga 6 ( se bilaga 6, tabell 1). 
 

 
I tabellen ovan framgår det med 99% säkerhet att testpersonen ej slumpat sina svar. För en signifikans på 95%-
nivå (p<0,05) måste antalet lyckade försök (Antal_l) uppgå till ett värde av 4. 
 
Reliabilitetstesten visar klart att testpersonerna hör en tydlig skillnad mellan mikrofonerna. 
Detta visar dock inte att någon mikrofon föredras över den andra utan de värderar 
skillnaderna olika, en del föredrar de dyra mikrofonerna och en del de billiga. 

                                                 
6 Statistical Graphics Corp. 
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Testpersonernas kommentarer 
 
Som sista fråga i lyssningstestet fick testpersonerna fritt formulera hur de tänkte när de 
lyssnade och bedömde de olika ljudexemplen. Detta gjordes för att få en inblick i hur olika 
bedömningen av en mikrofon kan vara hos olika individer. En del lyssnar eventuellt efter hur 
oförstört en mikrofon kan hantera ljudsignalen, att instrumentet låter så naturligt som möjligt, 
medan andra vill att mikrofonen ska forma ljudet till det speciella sound som söks. En stor del 
av testpersonernas beskrivningar låg i hur de lyssnade efter olika parametrar i ljudbilden och 
uttrycktes med ord som ”bummlig bas”, ”störande ljud i diskanten”, ”tydlighet”, ”naturligt”, 
”nyanser”, ”näsighet”, ”häftigt”. Betydelsen av dessa uttryck är mycket svårbedömt, en 
bummlig bas kan betyda olika saker beroende på vem som förklarar innebörden. Vad är 
tydlighet? Näsighet, är det detsamma som mycket återgivning vid talfrekvenserna? För att få 
någon ordning på detta kan det vara en god idé att sätta sig ner med de olika testpersonerna 
och reda ut en del begrepp för att få någon slags allmän betydelse hos uttrycken. 
 
Intressanta svar som gavs av testpersonerna på den sista frågan i svarsblanketten (ett utdrag): 
 
”- Jag försökte jämföra hur ljudklippen lät mot hur jag tänker mig att instrumenten låter 
akustiskt” 
 
”- Gemensamt för alla exempel var att jag lyssnade efter en kärna i ljudet, att det lät fokuserat 
och inte spretigt.” 
 
”- Lyssnade efter hur instrumenten skulle passa in i en mix, men även hur naturlig 
frekvenskurvan var. I vissa exempel hördes störande ljud vid för hög diskant, vilket styrde 
valet.” 
 
”- Finns det något störande ljud som inte representerar instrumentets funktion. Låter det 
burkigt? För mycket rumsklang?” 
 
”- I första hand frekvensspektrat: Bas, mellanregister, diskant. Lyssnade på om det lät ihåligt, 
varmt eller tunt. Försökte fokusera på tydligheten i materialet.” 
 
”- Jag försökte lyssna efter eventuella störljud. Om det var något som var mer tydligt i något 
av exemplen. Bedömde sedan vilket som kändes mer realistiskt. Jag valde sedan det som 
kändes mest behagligt att lyssna på och som lät helt okej.” 
 
”- Parametrar: Ljudkvalité, nyanser. Lyssning: Växlade snabbt emellan flera gånger.” 
 
”- Tamburinen var enklast. Ett av exemplen kändes som att man blev slagen i huvudet av. 
Diskantinnehåll och lagom mycket Mid (läs. mellanregister). En tamburin ska kunna ta sig 
fram i en mix utan att behöva ligga så starkt. På gitarren lyssnade jag efter en skön klang. 
Kom fram till att de näsiga ljudexemplen lät lite häftigare.” 
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Diskussion 
 
Även om testresultatet inte visar på någon säker signifikant skillnad mellan mikrofonerna så 
bör det påpekas att man ser, om enstaka testpersoners resultat används, en rätt stor skillnad 
mellan billiga och dyra mikrofoner (se exempel nedan). Denna skillnad är ganska jämnt 
utspridd över de tio lyssningstest som genomförts och tar i slutändan ut varandra. Trots 
resultaten går det inte att säga att ingen skillnad på ljudkvalitén finns mellan dyra och billiga 
mikrofoner. En skillnad finns där, men frågan är om det går att säga att en mikrofon är bättre 
än en annan eftersom den individuella uppfattningen av vad som krävs är mycket olika från 
person till person. 
 

Test4 JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ
JJ Labs … … -3 -3 -1 -7

Line CM4 … … -1 -2 -1 -4
KM184 … … 0 0 -3 -3

DPA4011 3 -1 0 … …
DPA4015 3 2 0 … …
Schoeps 1 1 3 ... …

2
5
5

 
 

Test10 JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ
JJ Labs … … 3 -3 3

Line CM4 … … 2 3
KM184 … … 0 2 -3

DPA4011 -3 -2 0 … … -5
DPA4015 3 -3 -2 … ...
Schoeps -3 -3 3 … … -3

3
3 8

-1

-2

 
För att illustrera spridningen mellan valen hos testpersonerna visar bilden ovan på en testperson som generellt 
givit de dyra mikrofonerna ett sammanlagt högre betyg, den nedre bilden demonstrerar höga betyg hos de 
billiga. 
 
Att ett högt p-värde visar på att det inte finns signifikanta skillnader i testresultaten kan bero 
exempelvis på att: 
 
o Antalet testpersoner varit begränsat. Ett högre antal deltagare kan visa på signifikanta 
skillnader i resultatet. 
o Valet av ljudexempel kunde vart ett annat och eventuellt fler olika stimuli. 
o Frågorna kunde formulerats bättre. 
o Själva interfacet, i det här fallet PowerPoint, var inte optimerat för lyssningstest, med 
stor vikt på oförmågan att hantera ljudfiler i någorlunda hög upplösning. 
o Mikrofonvalet begränsades till de billiga och dyra mikrofoner som fanns att 
tillhandahållas. 
o Det är ingen signifikant skillnad på ljudkvalitén mellan billiga och dyra mikrofoner, 
eller att den egna bedömningen av vad som låter bäst är för olika hos folk i allmänhet. 
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Slutledning 
 
Man kan även se på det hela genom ett annat perspektiv. Om det verkligen inte finns någon 
skillnad, varför lägger gemene man ner dyra pengar till att förskansa sig i dyr utrustning. Har 
det att göra med vad vi ser i så många andra områden, ta till exempel klädesmodet, där folk 
spenderar mer pengar på en vara bara för att den har ett speciellt märke som är på tapeten just 
då. Den varan i sig behöver inte hålla en högre standard än någon annan, kanske billigare 
vara, men ofta vill man ha det andra har och som sägs vara det man ska ha. Man litar inte helt 
på sitt eget omdöme. 
 
En förklarning kan vara att man gärna vill se att en dyr mikrofon tillverkas under väl 
bevakade former. De elektriska delarna inuti höljet ska vara noga utvalda och hålla hög 
kvalité genom hela kedjan, den mekaniska tillverkningen ska vara felfri och helst handgjord 
för full kontroll. Efter tillverkningen vill man ofta att mikrofonen ska genomgå en kvalitets 
kontroll för att säkerställa att hela produktionen har gått rätt till och att slutprodukten är felfri. 
Görs detta så höjs kvalitén avsevärt, inte minst hos medföljande tillbehör som till exempel 
mikrofonhållare och förvaringsutrymme, men dyrare blir det. Köper man en billig mikrofon 
släpper man lite på allt som har med det ovanstående att göra. Man accepterar att mikrofonens 
delar är lite billigare kedjan igenom och att den mekaniska tillverkningen sker på löpande 
band och utan någon större uppsikt. En kvalitetskontroll när mikrofonen är klar sker nog med 
stor sannolikhet, men gränserna för vad som gått rätt till vid tillverkningen och vad som är fel 
och vad som är godkänt, är betydligt lägre. En billig mikrofon behöver överhuvudtaget inte 
vara ett dåligt val, men man ska ha i åtanke att de kanske säljs med mycket varierande kvalité, 
då i hänseende till både ljudupptagning och själva konstruktionen. Uppsatsen i sig behandlar 
inte hur mikrofonerna är konstruerade men det är en viktig del i det hela. 
 
I slutändan bör nämnas att det, i många fall, är situationen som avgör. Vad det är man vill åt 
vid precis det inspelningstillfället och även vad man har råd med. Om en mikrofon som kostar 
1000 SKR levererar exakt det ljud/sound som vill uppnås, varför då betala mer än tio gånger 
så mycket för en annan om önskat resultat redan uppnåtts. Det finns tillräckligt många olika 
aspekter som spelar in vid val av mikrofon att det kanske är svårt att säga att en mikrofon 
faktiskt är bättre än en annan. 
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Bilaga 1 - Utrustning 
Inspelning 

 
 
Bilaga 1, bild 1 – Inspelningssystem Digidesigns Protools HD 
 
Preamp: 

 
 

 

Bilaga 1, bild 2 – mikrofonförstärkare Yamaha HA8 
 
Mikrofoner: 
DPA4011 (DPA Microphones A/S) 
DPA4015 (DPA Microphones A/S) 
Line CM2 (Line Audio Design) 
JJ Labs (JJLabs Sweden) 
Schoeps (Schoeps Gmbh) 
Neumann KM184 (Georg Neumann Gmbh) 

 
 

 
Bilaga 1, bild 3 - Upphängning av mikrofoner 
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Uppspelning 

Dator - Standard PC 
Ljudkort med digitalt T/DIF ut 
Tascam Digital Format Converter 
M-Audio CO3 Digital Audio Format Converter 
Stacks hörlurar, speciellt designade för lyssningstest, med tillhörande hörlursförstärkare 
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Bilaga 2 – Lyssningstestinterface 
Vid varje fråga i lyssningstestet hade testpersonerna möjlighet att fritt välja vilket av 
ljudexemplen de ville lyssna på. Så här ser varje fråga i lyssningstestet ut.  
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Bilaga 3 – Svarsblankett & Anvisningar 
På varje sida i svarsblanketten hade testpersonen tre möjliga val, A låter bäst, B låter bäst eller 
Ingen skillnad. Som sista fråga fick de svara fritt hur de tänkte när de bedömde ljudexemplen 
och ge kommentarer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Som av te när 
du lyss
Vad va
På vad
Vilka p
 
SVARA

 
1. 
 

Exempel A låter bäst:             Ingen skillnad:           Exempel B låter bäst: 

 

slutning skulle jag vilja att du med egna ord beskriver hur du tänk
nade på ljudexemplen.  
r det du lyssnade efter?  
 i ljudet fokuserade du din bedömning?  
arametrar lyssnade du efter och varför? 

 HÄR: 
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Anvisningar på skärmen: 

I detta l 
gånger
Efter v
svarsbl
 
 

Du väx
 
Om du
 
tryck  
 

 test kommer du att jämföra två ljudexempel mot varandra ett anta
.  
arje jämförelse vill jag att du väljer ett av svarsalternativen på 
anketten du har framför dig. 

lar mellan ljudexemplen genom att klicka på valfri   .  

 vid något tillfälle vill stoppa ljudet helt och vila öronen så  

                  . STOPP 
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Bilaga 4 – Tabeller och grafer 
 

Tabeller för generering av testdata (sid. 11) 

Här ser man hur testpersonerna valt i sina lyssningstest. En summa av tre jämförelser där 1 
innebär att de föredragit mikrofonen i fråga och -1 om de valt den andra. Står det 0 i en ruta 
innebär det att testpersonen valt ingen skillnad på samtliga tre jämförelser. De tomma rutorna 
uppstår på grund av att de endast jämfört de dyra mikrofonerna mot de billiga och inte alla 
mot alla. Längst till höger skrivs summan som mikrofonen har fått i samtliga jämförelser. 

 
 

Test1 JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ
JJ Labs … … 3 -3 -3

Line CM4 … … 2 -3 -
KM184 … … -2 3 -3

DPA4011 -3 -2 2 … … -3
DPA4015 3 3 -3 … …
Schoeps 3 3 3 ... … 9

-3
3 -4

-2

3

 
Bilaga 4, tabell 1 
 

Test2 JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ
JJ Labs … … 3 -3 3

Line CM4 … … 3 0
KM184 … … -1 3 -3

DPA4011 -3 -3 1 … … -5
DPA4015 3 0 -3 … …
Schoeps -3 -1 3 ... … -1

3
1 4

-1

0

 
Bilaga 4, tabell 2 

 
Test3 JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ

JJ Labs … … -1 -3 -3 -7
Line CM4 … … 3 -1 -

KM184 … … -1 2 -3
DPA4011 -1 -3 1 … … -3
DPA4015 3 1 -2 … …
Schoeps 3 2 3 ... … 8

2 0
-2

2

 
Bilaga 4, tabell 3 
 

Test4 JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ
JJ Labs … … -3 -3 -1 -7

Line CM4 … … -1 -2 -1 -4
KM184 … … 0 0 -3 -3

DPA4011 3 -1 0 … …
DPA4015 3 2 0 … …
Schoeps 1 1 3 ... …

2
5
5

 
Bilaga 4, tabell 4 
 

Test5 JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ
JJ Labs … … 1 1 3

Line CM4 … … 1 -3 3
KM184 … … -1 1 -3

DPA4011 -1 -1 1 … … -1
DPA4015 -1 3 -1 … … 1
Schoeps -3 -3 3 ... … -3

5
1
-3

 
Bilaga 4, tabell 5 
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Test6 JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ
JJ Labs … … -1 -3 3 -1

Line CM4 … … -2 1 -
KM184 … … 0 0 1

DPA4011 1 2 0 … …
DPA4015 3 -1 0 … …
Schoeps -3 1 -1 ... …

1 -2
1
3
2
-3

 
Bilaga 4, tabell 6 
 

Test7 JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ
JJ Labs … … -3 1 3

Line CM4 … … -2 -2 -2 -6
KM184 … … 0 0 -3 -3

DPA4011 3 2 0 … …
DPA4015 -1 2 0 … … 1
Schoeps -3 2 3 ... … 2

1

5

 
Bilaga 4, tabell 7 
 

Test8 JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ
JJ Labs … … 3 -2 3

Line CM4 … … 2 0 -
KM184 … … -1 3 -3

DPA4011 -3 -2 1 … … -4
DPA4015 2 0 -3 … … -1
Schoeps -3 1 3 ... … 1

4
1 1

-1

 
Bilaga 4, tabell 8 
 

Test9 JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ
JJ Labs … … -3 -3 -1 -7

Line CM4 … … 1 -3 -
KM184 … … -2 -1 -3 -6

DPA4011 3 -1 2 … …
DPA4015 3 3 1 … …
Schoeps 1 3 3 ... …

3 -5

4
7
7

 
Bilaga 4, tabell 9 
 

Test10 JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ
JJ Labs … … 3 -3 3

Line CM4 … … 2 3 3
KM184 … … 0 2 -3

DPA4011 -3 -2 0 … … -5
DPA4015 3 -3 -2 … ...
Schoeps -3 -3 3 … … -3

3
8
-1

-2

 
Bilaga 4, tabell 10 

Tabellerna ovan redovisar samtliga individuella test genomförda av totalt 10 testpersoner. Test 1 hänvisar till 
försöksperson 1, test 2 till försöksperson 2 osv. 
 

Test tot. JJ Labs Line CM4 KM184 DPA4011 DPA4015 Schoeps Σ
JJ Labs … … 2 -21 10 -9

Line CM4 … … 9 -10 -6 -7
KM184 … … -8 13 -26 -21

DPA4011 -5 -11 8 … … -8
DPA4015 21 10 -13 … … 18
Schoeps -10 6 26 ... … 22  

Bilaga 4, tabell 11 - Summering av samtliga ovanstående tabeller.
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Grafer 

Nedan syns ett förtydligande av summeringen (Bilaga 4, tabell 11) av testpersonernas val i 
grafform. Stapeldiagrammen visar på totala antalet vinster mikrofonparen har emot varandra 
och även om valet föll på Ingen skillnad. Samtliga testpersoners resultat inräknade. 
 

.
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Bilaga 5 - Statgraphics 
Här nedan syns resultaten i ett Kruskal-Wallis test för icke-parametriska data, tio olika test 
med totala resultaten hos sex mikrofoner i varje. Ett p-värde som visar på att ingen signifikans 
med 95% säkerhet finns. 

 
Kruskal-Wallis Test

                    Sample Size         Average Rank
------------------------------------------------------------
DPA4011             10                  27,65               
DPA4015             10                  39,85               
JJ Labs             10                  28,35               
KM184               10                  21,85               
Line CM4            10                  26,9                
Schoeps             10                  38,4                
------------------------------------------------------------
Test statistic = 8,27567   P-Value = 0,141683

The StatAdvisor
---------------
   The Kruskal-Wallis test tests the null hypothesis that the medians
within each of the 6 columns is the same.  The data from all the
columns is first combined and ranked from smallest to largest.  The
average rank is then computed for the data in each column.  Since the
P-value is greater than or equal to 0,05, there is not a statistically
significant difference amongst the medians at the 95,0% confidence
level.  
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Bilaga 6 -  Binomialfördelning 
 

Binomialfördelning 
Testperson X

Mikrofon A Ingen skillnad Mikrofon B
Försök 1 x
Försök 2 x
Försök 3 x

 
 
Bilaga 6, bild 1 – Ovanstående exempel visar på ett lyckat försök eftersom testpersonen ej motsagt sig själv i 
sina val av mikrofon. 
 

Mikrofon A Ingen skillnad Mikrofon B
Försök 1 x
Försök 2 x
Försök 3 x

 
 
Bilaga 6, bild 2 – Ovanstående exempel visar på ett misslyckat försök eftersom testpersonen motsagt sig själv i 
sina val. 

 
 

 
 

                                                

Bilaga 6, bild 3 - Uträkningen av binomialfördelningen genomfördes i Excel7 med hjälp av dess inbyggda 
funktion. Mallen ser ut som ovan. 
 
 
 

 
7 Microsoft Office XP, Microsoft corp. 1985-2001 
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Testperson 1   = 1    
Testperson 2   = 0,999996185 
Testperson 3   = 0,999996185 
Testperson 4   = 0,999893188 
Testperson 5   = 0,951072693 
Testperson 6   = 0,999893188 
Testperson 7   = 0,999893188 
Testperson 8   = 0,999893188 
Testperson 9   = 0,998657227 
Testperson 10 = 1 
 
Bilaga 6, tabell 1 - Tabellen ovan visar på de olika testpersonernas resultat i den individuella 
binomialfördelningen. Ett resultat på 0,99 ger en säkerhet på 99% osv. 
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