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Abstract 
Syftet med det här arbetet är att jämföra hur väl tre olika förstärkaremuleringar kan återskapa ljudet 

av tre olika gitarrförstärkare för cleant, crunch, och distorsion. Underlaget för studien har helt varit 

praktisk erfarenhet. 

!
Arbetsgången jag använt mig av har varit att först spela in de tre gitarrförstärkarna i tre korta låtar, 

sedan försöka efterlikna deras sound med emuleringar. Emuleringarna redovisas som tre korta 

filmer. Avslutningsvis analyserade jag hur lika emuleringarna blev förlagorna. 

!
Arbetet resulterade i en redogörelse av hur väl mjukvaruprodukterna kan efterlikna riktiga 

gitarrförstärkare. 

!
Nyckelord 
Emulering, förstärkare, gitarr, musikproduktion, plugin 

!
Tack 
Tack till min konstnärliga handledare Erik och till min texthandledare Holger för bra konstruktiv 

feedback. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  

Mitt intresse för musik började vid 11 års ålder. Ett par år senare införskaffade jag en digital 

gitarrförstärkare med mängder av olika sounds, och allt sedan dess har just olika gitarrsounds varit 

en stor del av min musiklyssning. Jag blev förälskad i hur olika gitarrer, förstärkare, effektpedaler, 

och mikrofoner färgar ljudet. Alla små saker som jag på den tiden inte visste hur jag skulle beskriva 

men som jag nu besitter kunskapen och ordförrådet nog för att, förhoppningsvis, bättre sätta ord på.  

      Numera finns det mängder av olika digitala förstärkaremuleringar, och då jag inom min 

överskådliga framtid behöver ha tillgång till en stor mängd sounds, utan att ha möjlighet till att ta 

med mig en stor mängd utrustning, har jag valt att för mitt examensarbete jämföra tre olika 

gitarrförstärkare mot tre olika emuleringar. Jag har för det här arbetet förutsatt att emuleringarna är 

tänkta att fungera som en riktig förstärkare. 

!
1.2 Termer och uttryck  

För att undvika förvirring för läsaren vad gäller ord och uttryck som förekommer i det här arbetet 

förklarar jag här nedan vad jag menar när de används: 

• Coilsplit = en funktion som tillåten en att bara använda en spole i en gitarrmikrofon bestående av 

två spolar. 

• Dubb = en andra inspelning av ett instrument som spelar exakt samma sak som originalspåret. 

• Emulering = en digital efterliknelse av en gitarrförstärkare genom användandet av en plugin 

gjord för ändamålet. 

• Karaktär = innebär främst gainstruktur men inkluderar även dynamik. 

• Frekvensbalans = hur mycket av varje del av frekvensspektrat som ett sound innehåller. 

• Frekvensfokus = de frekvenser som är tydligast och som ligger i lyssningsfokus i ett sound. 

Ämnar främst att beskriva mid-frekvenser. 

• Frekvensrespons = vilka frekvenser, och hur mycket av dem, som en mikrofon fångar upp. 

• On-axis = när en mikrofons membran är parallellt med ljudkällan. 

• Sound = en kombination av karaktär, frekvensbalans, och frekvensfokus. Med andra ord hur 

någonting låter. 

• Stock = det utbud av plugins som medföljer inspelningsprogrammet. 

• Transparent = en plugin som bara utför sin primära funktion utan att på annat sätt färga ljudet. 

• Tweeking = ändrandet av inställningar i en plugin. 
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1.3 Syfte och frågeställningar  

Mitt arbete ämnar att skapa en fördjupad förståelse för hur väl olika digitala förstärkaremuleringar 

återskapar ett trovärdigt gitarrsound i jämförelse med riktiga hårdvaruprodukter. Detta ska jag 

åstadkomma genom tre låtar som jag ska presentera i tre korta filmer. I mitt arbete söker jag svar på 

två frågor: 

• Hur väl kan varje emulering återskapa ljudet ifrån en uppmickad rörförstärkare för cleant, 

crunch, och distat ljud? 

• Hur mycket jobb och ”tweeking” behövs för att nå dit? Det vill säga; hur lättjobbade är 

emuleringarna? 

!
2. Metod 
2.1 Avgränsningar 

För att bättre förankra mitt syfte och för att inte göra mitt arbete för spretigt satte jag upp några 

regler och avgränsningar som jag varit tvungen att hålla mig till: 

1: Arret ska vara simpelt och fokuserat på gitarrerna. 

2: Mixen ska vara enkel och relativt torr för att inte maskera gitarrerna. Ett reverb per låt får räcka. 

3: Förstärkarinspelningarna får inte EQ:as. Ett högpassfilter för att städa upp mixen är dock tillåtet. 

4. Förstärkaremuleringskanalerna får bara använda de funktioner som finns i pluginsen. Samma 

högpassfilter som används på förstärkarinspelningarna är dock tillåtet vid behov. 

5: Varje gitarrspår får en transparent kompressor. Trummor och bas får dock mer om det behövs. 

Kompressorerna på trummor och bas behöver inte vara transparenta. 

6: Masterbussen lämnas ifred med undantag för en limiter för att få upp nivån. 

!
2.2 Material  

Förljande utrustning har jag använt mig av: 

Förstärkare: 

• Orange AD30HTC med tillhörande 212 open back kabinett. 

• Fender Supersonic 22 combo. 

• Laney LC30 combo. 

Gitarrer: 

• Fender Modern Player Telecaster. 

• Gibson Les Paul Junior. 
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Mikrofoner: 

• Sennheiser e609. 

• RM-5 bandmikrofon. 

Förstärkaremuleringsplugins: 

• Logics stock-plugin. 

• IK Multimedias AmpliTube. 

• Positive Grids BIAS Amp. 

Övrig utrustning: 

• Radical Engineering Tonebone BigShot ABY. 

• 2x Yamaha HS7 monitorer. 

• Shure SRH840 hörlurar. 

• Logic Pro X 

!
2.3 Motivering till val av utrustning 

Förstärkarna valde jag av två anledningar: De har distinkt olika sound, och de var enkla att få 

tillgång till.  

      Telecastern valde jag då den är väldigt mångsidig med fem mikrofonlägen, samt att 

stallmikrofonen är en humbucker med coilsplit. Juniorn å andra sidan har bara en mikrofon men den 

passar väldigt bra till crunch och distorsion.  

      Jag valde de två mikrofonerna eftersom de har extremt olika frekvensrespons vilket gav mig lite 

kontroll över gitarrsounden i mixen utan att bryta mot mina avgränsningar. 

      De förstärkaremuleringar som jag använt mig av valde jag av olika anledningar: AmpliTube och 

BIAS Amp valdes över andra emuleringar av den enkla anledningen att det var de två jag redan 

ägde; Logics plugin valde jag för att se hur bra stockutbudet är jämfört med de separata 

emuleringarna. 

      BigShot ABY-splittern använde jag då det är den bäst lämpade utrustningen jag har för att dela 

på gitarrsignalen. 

      Monitorerna och hörlurarna är de två lyssningar som jag är mest van vid och valdes därför över 

andra alternativ. 

!
!
!
!
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2.4 Planerad arbetsgång 

Jag ska först skriva låtarna, sedan spela in de tre förstärkarna. När alla inspelningar är gjorda ska jag 

mixa låtarna och sedan göra emuleringarna där förstärkarinspelningarna ska fungera som 

förgrunder. När jag är klar med dem ska jag analysera resultatet och sammanfatta det i både 

flytande text och tabeller. För att lättare få ett hanterbart jämförvärde kommer jag göra en analys 

med poängbedömning. Resultatet ska jag sedan skriva en kort diskussion om, och jag avslutar 

arbetet med en diskussion om arbetet som helhet. Den klingande delen av mitt arbete ska jag 

presentera i form av tre filmer. 

!
3. Genomförande 
3.1 Arbetsgång 

Inledningsvis skrev jag tre korta, cirka en minut långa, musikstycken i tre olika genrer med ett typ 

av sound knutet till varje musikstycke. Jag skrev dem alla på samma vis där jag började med en 

slask-kompgitarr som senare ersattes, följt av bas och programmerande av trummor, och sist en 

slask-leadgitarr. Genre- och soundkombinationerna jag valde är: jazz och cleant, indierock och 

crunch, samt poppunk och distorsion. I enighet med min första begränsning att hålla arret simpelt 

med fokus på gitarrerna valde jag att låtarna skulle bestå utav bas och trummor, och kompgitarr och 

leadgitarr. På distorsion- och crunchlåtarna la jag även en dubb på kompgitarren. 

      När låtarna var skrivna spelade jag in förstärkarna med samma två mikrofoner i samma position 

för alla förstärkarna, cirka två centimeter ifrån tyget, on-axis i centrum på högtalarkonen, och 

antecknade gitarrval och förstärkarinställningar i en tabell (se bilaga 1). När jag gjorde 

inspelningarna ”splittade” jag på gitarrsignalen med hjälp utav en ABY-pedal så att ena signalen 

gick till förstärkaren och den andra direkt in i mitt interface. Det här arbetssättet sparade både tid 

och såg till att emuleringspluginsen och förstärkarna fick så exakt lika signal att processa som 

möjligt.  

      Efter att alla inspelningar var färdiga gjorde jag en enkel mix där jag försökte få bas och 

trummor stabila och att inte krocka med gitarrerna. På bandmikrofonkanalerna la jag ett 

högpassfilter vid 120 Hz och balanserade sedan den dynamiska mikrofonen och bandmikrofonen 

med varandra. När det var gjort la jag en transparant kompressor med ett lågt ratio (1.40:1 på 

kompgitarrerna, 1.70:1 på leadgitarrerna), långsam attack och snabb release på alla summerade 

förstärkarkanaler. Slutligen använde jag mig av ett medelkort reverb för att ge mixen en känsla av 

rum. 
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       Med mixen färdig började jag göra emuleringarna. Lyssningen som jag använde var 

monitorerna. Det sound som jag började med, och som också visade sig vara det svåraste, var 

distorsion. När jag jobbade med emuleringarna försökte jag hålla mig till samma arbetssätt. Först 

försökte jag hitta den förstärkartopp som hade närmast karaktär och frekvensbalans som förlagan 

och se till att mängden gain var så lik som möjligt. Sedan gick jag igenom alla kabinetter för att 

hitta den med närmast karaktär, frekvensfokus, och helst även frekvensbalans. Efter det använde jag 

varje plugins olika övriga parametrar så som mikrofonval- och placering, EQ på förstärkartoppen, 

och andra EQ-enheter (i AmpliTube och BIAS Amp). För de flesta emuleringarna var arbetsgången 

sällan så linjär dock, och jag gick många gånger tillbaka och ändrade förstärkartopp, kabinett, och 

mikrofonval för att testa fler kombinationer. Den här processen upprepade jag sedan för övriga två 

sound. 

      När alla emuleringarna var klara gjorde jag två snabba och enkla tester. Det första var att öppna 

projekten en dag senare och lyssna med fräscha öron. Det andra var att starta ett nytt, tomt projekt 

och testa att spela gitarr genom de färdiga emuleringarna. De emuleringar som var för långt ifrån 

förlagan eller som kändes fel att spela på gjorde jag en andra genomgång av. Den här gången 

lyssnade jag genom hörlurar. Ibland hittade jag förbättringar men ibland inte.  

!
3.2 Analys 

Med skapandedelen av mitt arbete klart satte jag mig ner för att lyssna och analysera resultatet av 

mitt arbete. Det gjordes i båda lyssningssystemen - mina monitorer i min akustikbehandlade 

lägenhet, och i mina hörlurar. Mina tankar och åsikter om emuleringarna sammanfattade jag både i 

en tabell (se bilaga 2) och i flytande text. 

!
3.3 Presentation 

För att presentera den klingande delen av mitt arbete på ett sätt som är logiskt och enkelt för andra 

att förstå gjorde jag tre filmer där jag i varje film först spelar upp respektive låt i sin helhet. Efter 

det spelar jag upp en kort loop på alla förstärkare och emuleringar i tur och ordning. En gång torra 

och soloade utan trummor, bas, och reverb, sedan en gång satta i sitt sammanhang. För att klargöra 

för lyssnaren står det klart och tydligt på bildskärmen vilken förstärkare eller emulering som spelas 

upp. 

!
!
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4. Resultat  
4.1 Logic 

För min första frågeställning, hur väl emuleringen kan härma en riktig förstärkare, klarar sig Logics 

stock-plugin förvånansvärt bra. Alla cleana emuleringar är relativt nära förlagorna och de är alla 

användbara, men desto mer distorsion man lägger till desto svårare är det att få till ett sound som 

låter likt förlagan. Det gäller även för de andra två pluggarna. Crunch-emuleringarna går alla att 

använda om man bara gör någon liten ändring på dem. Distorsionsemuleringarna är däremot svåra 

att få att låta som en riktig förstärkare, främst på grund av att disten och den naturliga 

kompressionen som tillkommer inte låter rätt.  

      Som svar på min andra frågeställning, hur lättjobbade är emuleringarna, så är Logics stock-

plugin ganska lätt att jobba med då den för det mesta bara har fasta parametrar att ändra, så som 

exempelvis kabinett och mikrofonval, och bara två typer av mer fritt rörliga parametrar, 

potentiometrarna på förstärkartoppen och mikrofonplacering. Trots det kräver den mycket jobb och 

tweeking då många kombinationer inte är användbara på grund av att de är exempelvis för basiga 

eller för vassa. 

!
4.2 AmpliTube 

Angående den första frågeställningen presterar AmpliTube under förväntan. Hela pluggen har ett 

”middigt” och instängt sound som är väldigt svårt att bli av med. De cleana emuleringarna är dock 

alla användbara och ganska nära förlagorna, men crunch- och distorsionsemuleringarna är inte så 

bra som jag hade hoppats på när jag började arbetet.  

      AmpliTube har väldigt många parametrar man kan använda sig av, varav de flesta inte är fasta 

alternativ att välja mellan, till skillnad från Logics plugin. Detta gör att den är svårjobbad och 

kräver mycket tweeking då det finns så många alternativ.  

!
4.3 BIAS Amp 

Positive Grids BIAS Amp är den emuleringspluggen som i min mening låter mest likt en riktig 

förstärkare för alla tre typerna av sound. Den är kanske inte den som lät mest lik alla förlagorna, 

men det är den som känns mest som att spela genom en riktig uppmickad förstärkare.  

      Precis som AmpliTube så har BIAS Amp väldigt många parametrar och kräver därför även den 

mycket tweeking för att hitta rätt. Den är däremot designad och uppbygd på ett annat sätt vilket gör 

att jag inte upplever den som riktigt så svårjobbad som AmpliTube.  

�9



!
!
!
5. Resultatdiskussion 
Att de cleana emuleringarna skulle bli bättre än de distade hade jag förväntat mig redan från början. 

Då mer distorsion innebär fler och mer övertoner blir skillnaderna bara större desto mer distorsion 

som man använder.  

      Jag hade däremot inte förväntat mig att Logics plugin skulle vara så bra i jämförelse med de 

andra två pluggarna som den är. Jag hade inte heller förväntat mig att AmpliTube skulle låta så 

bristfällig. 

      Det som alla tre pluggarna har gemensamt är att det som påverkar soundet mest är vilken 

kabinett man väljer att använda. Det är många gånger det som är den största skillnaden mellan 

samma förstärkares komp- och lead-emulering. En stor skillnad mellan de olika pluggarna är hur 

stor skillnad valet av mikrofon och placering på den (eller dem för AmpliTube) har på soundet. 

Logics plugin är den som har det bästa och enklaste utbudet av olika mikrofoner. Den har sju olika 

emuleringar på klassiska gitarrförstärkarmikrofoner och mikrofonplaceringen har en logisk, 

verklighetstrogen effekt på soundet. AmpliTube har elva stycken, och man kan dessutom använda 

två i kombination, men många av dem låter så lika att det knappt går att höra någon skillnad på 

dem. Effekten som mikrofonplaceringen har i AmpliTube är heller inte lika logisk och 

verklighetstrogen som den är i Logics plugin. Slutligen så har BIAS Amp bara två mikrofonval där 

den största skillnaden är hur mycket under ca 150 Hz som skärs bort eller får vara kvar. Placeringen 

av mikrofonen har heller inte speciellt stor eller verklighetstrogen effekt. 

!
6. Slutdiskussion 
Till det stora hela så tycker jag att mitt arbete har fungerat bra. Min planerade arbetsgång och de 

metoder jag tänkte att jag skulle arbeta efter har fungerat utan några direkta problem eller hinder 

men det finns definitivt saker som jag skulle kunnat ha gjort annorlunda för att vara mer tidseffektiv 

och hålla nere processorkraftsanvändningen.  

      Exempelvis så hade jag kunnat lägga en kompressor på gitarr-masterkanalerna istället för att 

lägga en på varje gitarrspår. Det hade inte sparat några hutlösa mängder tid eller processorkraft per 

kanal, men med tanke på hur många gitarrkanaler jag har använt mig av hade det gjort en nämnvärd 

skillnad. Någonting som jag hade kunnat spara mycket mer tid på hade varit att göra emuleringarna 
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i hörlurslyssningen direkt så att jag förmodligen hade sluppit göra om så många efter den första 

genomlyssningen. 

      En av de bästa idéerna som jag kom på var att dela på gitarrsignalen så att jag slapp spela in så 

fruktansvärt många olika gitarrspår. Det kändes dessutom bra att vara säker på att förstärkarna och 

emuleringspluggarna fick samma signal. 

      Min undersökning gjordes utifrån de genrer som jag lyssnar på och de ljudideal som är knutna 

till dem. Det är möjlig att hade jag valt andra genrer kanske jag hade kommit fram till ett annat 

resultat då andra genrer har andra ljudideal. 

      Mina begränsningar har definitivt påverkat både mitt genomförande och mitt resultat. Att bara få 

använda pluggarnas inbyggda funktioner och framförallt att inte få använda någon EQ-plugin var en 

väldigt nödvändig begränsning för att över huvud taget bli färdig med arbetet. Hade jag inte satt upp 

sagda begränsning hade jag förmodligen lyckats komma närmare förlagorna, men jag hade fått så 

många fler alternativ att jag hade haft det nästan omöjligt svårt att nöja mig. Att göra det för 36 

unika emuleringar hade gjort arbetet alldeles för tidskrävande. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilagor 
Bilaga 1: Gitarrval och förstärkarinställningar 

Clean 

!

Komp: Gitarr + Pickup: Tele. Hals. Orange gain-pot: 2/11

Inställning volym- + 
tone-pot:

V: 10/10!
T: 8/10

Orange bass-pot: 6/11

Orange kanal: 2 Orange mid-pot: 6/11

Orange treb-pot: 6/11

Fender kanal: Vintage Fender gain1-pot:

Fender fat-switch: Av Fender gain2-pot:

Fender bass-pot: 6/10

Fender mid-pot

Fender treb-pot 7/10

Laney kanal: 1 Laney gain-pot:

Laney Brt On/Off: På Laney bass-pot: 6/10

Laney mid-pot: 4/10

Laney treb-pot: 4/10

Lead: Gitarr + Pickup: Tele. Mitten. Orange gain-pot: 3/11

Inställning volym- + 
tone-pot:

V: 10/10!
T: 8/10

Orange bass-pot: 6/11

Orange kanal: 1 Orange mid-pot: 6/11

Orange treb-pot: 6/11

Fender kanal: Vintage Fender gain1-pot:

Fender fat-switch: På Fender gain2-pot:

Fender bass-pot: 6/10

Fender mid-pot

Fender treb-pot 7/10

Laney kanal: 1 Laney gain-pot:

Laney Brt On/Off: På Laney bass-pot: 8/10

Laney mid-pot: 5/10

Laney treb-pot: 4/10
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Crunch 

!
!
!
!

Komp: Gitarr + Pickup: Tele. Stall SC. Orange gain-pot: 7/11

Inställning volym- + 
tone-pot:

V: 10/10!
T: 8/10

Orange bass-pot: 8/11

Orange kanal: 2 Orange mid-pot: 5/11

Orange treb-pot: 8/11

Fender kanal: Burn Fender gain1-pot: 5/10

Fender fat-switch: Fender gain2-pot: 6/10

Fender bass-pot: 7/10

Fender mid-pot 5/10

Fender treb-pot 6/10

Laney kanal: 2 Laney gain-pot: 5/10

Laney Brt On/Off: Laney bass-pot: 5/10

Laney mid-pot: 3/10

Laney treb-pot: 8/10

Lead: Gitarr + Pickup: Ginson Junior Orange gain-pot: 7/11

Inställning volym- + 
tone-pot:

V: 10/10!
T: 10/10

Orange bass-pot: 6/11

Orange kanal: 1 Orange mid-pot: 8/11

Orange treb-pot: 9/11

Fender kanal: Burn Fender gain1-pot: 5/10

Fender fat-switch: Fender gain2-pot: 5/10

Fender bass-pot: 5/10

Fender mid-pot 6/10

Fender treb-pot 7/10

Laney kanal: Laney gain-pot: 4/10

Laney Brt On/Off: Laney bass-pot: 4/10

Laney mid-pot: 4/10

Laney treb-pot: 9/10
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Distorsion 

!
!
!
!

Komp: Gitarr + Pickup: Gibson Junior Orange gain-pot: 8/11

Inställning volym- + 
tone-pot:

V: 10/10!
T: 8/10

Orange bass-pot: 5/11

Orange kanal: 2 Orange mid-pot: 3/11

Orange treb-pot: 8/11

Fender kanal: Burn Fender gain1-pot: 6/10

Fender fat-switch: Fender gain2-pot: 6/10

Fender bass-pot: 6/10

Fender mid-pot 4/10

Fender treb-pot 7/10

Laney kanal: 2 Laney gain-pot: 6/10

Laney Brt On/Off: Laney bass-pot: 4/10

Laney mid-pot: 3/10

Laney treb-pot: 8/10

Lead: Gitarr + Pickup: Tele. Stall Humb. Orange gain-pot: 8/11

Inställning volym- + 
tone-pot:

V: 10/10!
T: 10/10

Orange bass-pot: 7/11

Orange kanal: 2 Orange mid-pot: 9/11

Orange treb-pot: 6/11

Fender kanal: Burn Fender gain1-pot: 6/10

Fender fat-switch: Fender gain2-pot: 7/10

Fender bass-pot: 6/10

Fender mid-pot 5/10

Fender treb-pot 8/10

Laney kanal: 2 Laney gain-pot: 7/10

Laney Brt On/Off: Laney bass-pot: 4/10

Laney mid-pot: 5/10

Laney treb-pot: 9/10
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Bilaga 2: Emuleringsanalys - Tabeller 

I tabellerna nedan har jag satt ut poäng på en skala mellan 1-10. 10 är så likt att det inte går att skilja 

emuleringen från förlagan, och 1 är så långt ifrån att man kan tro att jag försökt efterlikna en annan 

förstärkare. ”Spelbarhet/användbarhet” ämnar beskriva hur pass välljudande emuleringarna är att 

spela genom utan att bry mig om hur lik den är förlagan. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Clean 

!

Förstärkare, 
Plugin, Komp/
Lead

Hur lik 
karaktären är 
mot förlagan.

Hur likt 
frekvensfokus 
är mot förlagan.

Hur lik 
frekvensbalans
en är mot 
förlagan.

Spelbarhet/
användbarhet.

Totalt omdöme.

Orange Logic 
Komp

- 9 8 10 9

Orange 
Amplitube 
Komp

- 7 8 9 8

Orange BIAS 
Komp

- 7 9 10 8,7

Orange Logic 
Lead

- 8 7 10 8,3

Orange 
Amplitube Lead

- 9 9 8 8,7

Orange BIAS 
Lead

- 8 7 10 8,3

Fender Logic 
Komp

- 7 8 10 8,3

Fender 
Amplitube 
Komp

- 7 7 10 8

Fender BIAS 
Komp

- 9 8 10 9

Fender Logic  
Lead

- 7 7 10 8

Fender 
Amplitube Lead

- 8 8 10 9

Fender BIAS 
Lead

- 9 8 10 9

Laney Logic 
Komp

- 7 8 10 8,3

Laney 
Amplitube 
Komp

- 7 8 8 7,3

Laney BIAS 
Komp

- 7 8 8 7,3

Laney Logic 
Lead

- 7 8 9 8

Laney 
Amplitube Lead

- 6 8 7 7

Laney BIAS 
Lead

- 6 8 8 7,3
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Crunch 

!

Förstärkare, 
Plugin, Komp/
Lead

Hur lik 
karaktären är 
mot förlagan.

Hur likt 
frekvensfokus 
är mot förlagan.

Hur lik 
frekvensbalans
en är mot 
förlagan.

Spelbarhet/
användbarhet.

Totalt omdöme.

Orange Logic 
Komp

8 7 8 7 7,5

Orange 
Amplitube 
Komp

9 8 6 6 7,3

Orange BIAS 
Komp

7 6 5 6 6

Orange Logic 
Lead

7 6 6 7 6,5

Orange 
Amplitube Lead

9 9 8 5 7,8

Orange BIAS 
Lead

7 6 8 8 7,3

Fender Logic 
Komp

7 7 8 7 7,3

Fender 
Amplitube 
Komp

7 6 6 5 6

Fender BIAS 
Komp

8 9 6 10 8,3

Fender Logic  
Lead

7 7 7 7 7

Fender 
Amplitube Lead

8 7 8 5 7

Fender BIAS 
Lead

9 8 8 10 8,8

Laney Logic 
Komp

7 7 6 6 6,5

Laney 
Amplitube 
Komp

7 7 6 5 6,3

Laney BIAS 
Komp

8 6 6 6 6,5

Laney Logic 
Lead

7 6 8 7 7

Laney 
Amplitube Lead

6 7 8 7 7

Laney BIAS 
Lead

8 6 8 9 7,8
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Distorsion 

!

Förstärkare, 
Plugin, Komp/
Lead

Hur lik 
karaktären är 
mot förlagan.

Hur likt 
frekvensfokus 
är mot förlagan.

Hur lik 
frekvensbalans
en är mot 
förlagan.

Spelbarhet/
användbarhet.

Totalt omdöme.

Orange Logic 
Komp

4 6 6 5 5,3

Orange 
Amplitube 
Komp

7 6 7 4 6

Orange BIAS 
Komp

6 6 5 5 5,5

Orange Logic 
Lead

7 6 6 5 6

Orange 
Amplitube Lead

8 7 7 4 6,5

Orange BIAS 
Lead

8 7 7 4 6,5

Fender Logic 
Komp

8 7 7 5 6,8

Fender 
Amplitube 
Komp

8 7 6 5 6,5

Fender BIAS 
Komp

7 7 8 7 7,3

Fender Logic  
Lead

8 7 7 6 7

Fender 
Amplitube Lead

8 8 8 5 7,3

Fender BIAS 
Lead

9 8 9 7 8,3

Laney Logic 
Komp

4 6 7 5 5,5

Laney 
Amplitube 
Komp

6 4 5 4 4,8

Laney BIAS 
Komp

7 7 7 6 6,8

Laney Logic 
Lead

5 6 8 5 6

Laney 
Amplitube Lead

7 7 8 5 6,8

Laney BIAS 
Lead

6 6 8 6 6,5
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Bilaga 3: Film 1 

Jazzlåt med cleant gitarrljud. Först spelas låten i sin helhet, sedan spelas en runda á fyra takter på 

varje förstärkare och emulering utan bas, trummor, och reverb. Sist spelas samma runda på varje 

förstärkare och emulering satta i sitt sammanhang med bas, trummor, och reverb. 

!
Bilaga 4: Film 2 

Indierocklåt med crunchigt gitarrljud. Samma upplägg som film 1. 

!
Bilaga 5: Film 3 

Poppunklåt med distat gitarrljud. Samma upplägg som film 1.
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