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Sammanfattning

Mitt examensarbete handlar om att skapa färdiga ljud utan efterbearbetning. Min vision var att 

skapa en färdig produktion utan att mixa några av ljuden separat eller tillsammans. I arbetet 

beskriver jag hur jag gör för att nå det ljud som jag beskriver att jag är ute efter. Jag försöker också 

jobba med vad jag kallar för traditionella metoder inom inspelningsteknik. Dels för att traditionella 

metoder grundar sig på begränsningar, vilket även mitt arbete gör. Men även för att teknikerna förr 

var tvungna att få ett så bra ljud som möjligt innan själva mixningen. 

I arbetet jobbade jag med att bearbeta ljudkällan och försökte med olika metoder få fram det ljudet 

som jag var ute efter vid inspelning istället för vid mixning. I rapporten framgår både de sakerna jag 

lyckats med och de sakerna som jag misslyckats med. Arbetet är intressant för alla som håller på 

med inspelning och vill fördjupa sig i inspelningsprocessen.

Resultatet av arbetet blev tre låtar i tre olika genrer. Under rubriken diskussion så diskuterar jag 

betydelsen av efterbearbetning av ljud i olika genrer. 
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1. Vision

1.1 Inledning

Mitt examensarbete har gått ut på att spela in utan att mixa. Jag har spelat in ljuden som de ska låta i 

den färdiga produktionen, med andra ord har jag inte använt några plug-ins. 

Varför jag valde att göra ett examensarbete i detta området beror på att jag tror att unga tekniker 

som är skolade i en modern inspelningsmiljö har svårt för att fatta beslut. I en modern studio finns 

det inte några egentliga begränsningar och tekniker väntar ofta med att fatta beslut tills man ska 

mixa. Detta resulterar ofta i att mixningsprocessen tar lång tid och att man får ett stort jobb med att 

få allt att samverka i ljudbilden. Jag tror att man genom att ta lärdom av traditionella 

inspelningsmetoder och lära sig att ta beslut i ett tidigt skede så kan man spara tid och få till bättre 

mixar. För att göra detta har jag medvetet skapat begränsningar för mig själv och min produktion.

1.2 Syfte

Syftet med det här arbetet var att undersöka traditionella metoder för att spela in ljud som inte vid 

senare tillfälle behövde bearbetas i mixningen. Jag var särskilt intresserad av beslutsfattande i 

arbetsprocessen och om beslutsfattande skiljer sig mellan olika genrer. Därför arbetade jag med tre 

låtar inom tre olika genrer, rock, indie och symfonisk-filmmusik. Mina frågeställningar har varit:

-      Var i arbetsprocessen fattas besluten kring hur ljuden ska låta, när man inte har tillgång till 

efterbearbetning?

-      Är det viktigare med efterbearbetning inom vissa genrer än andra?

1.3 Metod

Min metod var att forma alla ljud och skapa en ”färdig” mix redan vid inspelning. Det viktigaste i 

mitt arbete har varit  planeringen. Därför var jag tvungen att från början veta hur jag ville att 

resultatet ska bli. Med hjälp av ett ljudschema där jag skissade upp de enskilda ljuden samt 

referensmaterial så har jag jobbat mot ett mål som är satt redan innan jag började spela in.

Att skapa effekter är något jag var tvungen att göra på gammalt vis. Jag fick använda det rum som 

jag spelade in i som reverb. Jag fick spela in mitt delay med hjälp av en extern enhet samtidigt som 
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jag spelade in originalljudet.

I mitt examensarbete har jag inte att mixat något alls. Inga effekter, ingen equalizer och ingen 

kompressor. Jag var dock tvungen att inse mina begränsningar, att använda volym och panorering 

vid mix var ett måste för att jag skulle kunna presentera mitt arbete på ett bra sätt.

När jag har undersökt traditionella metoder har hämtat information från www.mixonline.com     (Sidan 

besökt 8/5-2013) som är en online tidning om musikteknik. Tidningen beskriver klassiska 

inspelningar och går igenom många olika traditionella metoder inom inspelning och 

mixningsteknik, och man intervjuar ofta den eller de som har varit tekniker eller producent vid 

inspelningen.

I mitt examensarbete har jag spelat in tre låtar i tre olika genrer. Detta för att jag i diskussionen 

skulle kunna utvärdera mina resultat utefter vad som fungerar i olika genrer. Det blev en rocklåt, en 

indielåt och en filmlåt där effekter och ljudbearbetning innan mixningen hade stor betydelse i 

produktionen. Till två av låtarna använde jag referenslåtar som en hjälp för att nå det ”soundet” jag 

var ute efter. Dessa analyserade jag i ett ljudschema och använde dem mer som inspiration än som 

fasta linjer att följa. Till den tredje låten ville jag vara kreativ och inte låsa mig till en referenslåt, 

även där tänkte jag att det kunde vara en idé att jämföra hur resultatet blir om man har eller inte har 

en referenslåt att gå utefter. 

Till varje låt finns ett ljudschema där varje instrument/ljud finns representerat. I ljudschemat 

presenteras hur jag ville att det ska låta samt hur den tekniska processen har gått till för att jag 

skulle nå ljudets mål. Jag använde mig av ljudschema för att förenkla bilden jag hade i mitt huvud 

om hur jag ville att låten ska låta, och för att kunna referera och diskutera kring resultatet.

Jag valde att spela in låtarna i min studio, med enbart min utrustning. Detta för att jag vill bli bättre 

med de sakerna jag kommer ha tillgång till även efter jag inte har tillgång till skolans studio. 

1.4 Tankar kring traditionella metoder inom inspelningsteknik

När man pratar inspelningsteknik brukar man ofta diskutera två olika sidor, en klassisk analog och 

en modern digital. Nu menar jag inte att det inte finns de som kombinerar analogt och digitalt, men 

ofta så hör man tekniker säga sig föredra det ena över det andra. Vad som är bra eller dåligt med 

analogt och digitalt ska jag inte gå in på. 

Däremot så började jag fundera över hur jag skulle kunna utnyttja olika traditionella metoder inom 

inspelningstekniken för att få mina ljud att låta som de är mixade utan att använda någon 
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efterbearbetning. Just då tänkte jag på den traditionella inspelningsteknikern som med hjälp av en 

rullbandspelare, olika tekniker och tekniskt utrustning spelade in sin färdiga mix medans bandet 

rullade på inspelning. Där fick jag en idé som jag kände att jag kunde förankra mitt arbete i och 

samtidigt skapa ett övergripande intresse för mitt examensarbete.

De traditionella inspelningsmetoderna som har utvecklats tillsammans med den tekniska 

utvecklingen, begränsningarna som fanns förr och de framgångsrika tekniker som på senare år har 

blivit hyllade för sitt sätt att tänka utanför ramarna. 

I artikeln Classic Tracks: Bruce Springsteen's "The River" (Droney 2003) beskriver Droney hur det 

gick till under inspelningen av Bruce Springsteens album The River. Teknikern beskriver olika 

tekniska metoder som användes under inspelningen. Han berättar att sången spelades in med 

antingen en Neumann 87 eller en U67:a som sedan gick genom en Teletronix LA-2A eller en UREI 

LA-3A och en Pultec EQ. På gitarrförstärkarna berättar man att man använde två stycken Shure 

sm57, en rakt på och en vinklad mot konen på högtalaren. Hammond orgeln's Leslie spelades in i 

stereo med två stycken Shure sm57 på toppen och en Neumann 47 FET på botten komprimerade 

genom Neve kompressorer. Man berättar om hur man anpassade de två Neumann U87 som 

användes som rumsmikrofoner till trummorna efter vilket sound man tyckte att låten skulle ha. 

Jag tror att det redan från början fanns en tydlig bild om hur saker och ting skulle låta innan man 

började spela in. På så sätt var det enkelt att anpassa rumsmikrofonerna till trummorna istället för 

att i mixen försöka ändra eller rädda någon som kanske inte gick att fixa till. 

Jag tror också att det är precis på det här sättet som tekniska metoder har utvecklats, genom att man 

hade begränsningar som man lärde sig att arbeta runt. Man använde vissa mikrofoner till speciella 

ljud och när man märkte att det fungerade så fortsatta man och andra tekniker följde i samma spår. 

Ett bra exempel är Shure sm57. Man beskriver i artikeln att man hade Shure sm57 på allt från 

gitarrförstärkare till virveltrumma och orgel och vem har inte placerat en Shure sm57:a framför en 

gitarrförstärkare och fått höra precis det ljud man har letat efter. 

I artikeln Classic Tracks: Journey's "Don't Stop Believin'” (Flans 2007) beskriver teknikern Kevin 

Elson hur man spelade in trummorna till låten "Don't Stop Believin'”. 

We used a lot of EMT 250, and Fantasy had a couple of natural chambers and probably four 

different EMT plates, and we used a combination of those. A lot of that sound was the EMT 250. 

Steve would come in, tune his kit up, we'd get the mics up, and within three hours we'd be ready 

with the sounds and ready to go with him. We could put a mic on there and not have to think about 

gating and tweaking and do this and do that. That big sound was really so much of how he tuned 

his drums and very little of what we did. (Flans 2007:u.s)
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I citatet framgår det att genom att stämma trummorna och jobba med EMT 250 plate reverb innan 

inspelning så har man ljudet färdig när man hade spelat in. Man flyttade helt enkelt beslutsprocessen 

kring trummornas reverb från mixningen till inspelningen, och på så sätt var man klar med 

trummornas reverb efter inspelning.

Tanken med mitt examensarbete har inte varit att undersöka inspelningshistoriens tekniska 

utveckling. Undersökningen har fokuserat på hur man kan få ett bättre ljud vid inspelningen genom 

att lägga mer tid, fokus och fatta besluten vid inspelningen istället för vid mixningen.

2. Genomförande

Jag har skrivit tre låtar, i tre olika genrer. Varför jag gjorde det beror på att jag ville kunna jämföra 

likheter och hitta skillnader i inspelningsprocessen. Jag spelade in allt till de tre låtarna i min 

hemmastudio och tog sedan in en sångerska för att lägga sång på två av låtarna. 

Tystnad:

Den symfoniska låten ville jag göra instrumental i stilen symfonisk filmmusik. Till den här låten 

ville jag inte ha någon referenslåt att jobba efter, utan jag ville kunna vara kreativ och bygga låten 

efterhand som jag spelade in. Jag märkte olika problem som uppstod då jag inte hade ljudbilden klar 

för mig från början. Det som var det stora problemet var helt enkelt var ska jag placera mina ljud 

och vilken roll ska de ha i produktionen. Eftersom jag inte på förhand hade bestämt mig för detta så 

var jag tvungen att ändra mig ibland och spela in instrument på nytt när de inte passade in i 

ljudbilden längre. Ett bra exempel är pianot som vid flera tillfällen fick spelas om då kompressionen 

var för stark eller för svag.

Ljudschema

Helhet Alla mikrofoner går genom ett 

M-Audio Profire 2626 

ljudkortets pre-amp direkt in i 

pro tools om inget annat nämns.

Instrument som används: Korg x50, antik tramporgel.

Instrument Hur det ska låta? Mikrofonteknik, placering och övrig teknik.

Piano Starkt komprimerat med stort 

rumsljud.

Ljudet heter: PianoMezzoDark. Jag har i synten lagt på 

kompressor, limiter och ett inbyggt large hall reverb.

Direkt line från Korg X50 in i ljudkortet.

Piano 2 Ska spelas högt upp i registret 

och tonerna ska ringa länge. 

Reverb från synten.

Ljudet heter: PianoMezzoDark. Jag har i synten lagt på 

inbyggt large hall reverb.

Direkt line från Korg X50 in i ljudkortet.

Tramporgel Min tramporgel har ett unikt 

ljud där tramporna låter väldigt 

mycket. Jag vill behålla det i 

Se Electronics x1 stereopar i A-B framför hålet där ljudet 

kommer ut.

7



min produktion.

Brass Mycket reverb, dämpat. Låta 

som de är uppmickade på långt 

håll. Där av ett kort pre-delay.

Ljudet heter: Trumpet Duo, jag har i synten lagt på 

inbyggt large hall reverb.

Direkt line från Korg X50 in i ljudkortet.

Stråkar Stråkkvartett. Cello, altfiol och 

två fioler. Ska ha ett stort 

reverb.

Ljudet heter: Archi Prime File Strings. Jag har i synten 

lagt på inbyggt large hall reverb.

Direkt line från Korg X50 in i ljudkortet.

Beslut i produktionen:

Tystnad är den enda låten som jag inte använde någon referenslåt till, det fanns inte heller en plan 

för hur eller när jag skulle göra vad. Som nämnt tidigare så fick jag problem med ljudbilden under 

tiden jag spelade in. Avsaknaden av planering och strukturering gjorde att instrument och ljud 

krockade med varann i ljudbilden och fick korrigeras eftersom jag byggde upp ljudbilden. Med 

andra ord så togs besluten under tiden som låten skrevs och producerades.

Efter inspelning ställde jag in volym, panorering och höjde volymen på produktionen med hjälp av 

en lätt inställd limiter för att inte påverka dynamiken.

Winter:

Till min rockproduktion ville jag göra en låt i stil med Kent. Det första jag gjorde var att göra att 

analys av ljudbilden till låten Du är Ånga av Kent. Vad som är viktigt att tänka på är att jag var inte 

ute efter att replikera Kentlåten utan få inspiration och tips från den. 

Ur denna låten använde jag särskilt arrangemanget för instrumenten. Jag jobbade mot en liknande 

ljudbild där en stor syntmatta ligger bakom alla de andra instrumenten och fyller ut ljudbilden. 

Därefter skrev jag en låt och skapade mig en bild av hur jag ville att min produktion skulle låta med 

hjälp av ett ljudschema och analysen av Kentlåten. 

Ljudschema

Helhet Alla mikrofoner går genom ett M-

Audio Profire 2626 ljudkortets pre-

amp direkt in i pro tools om inget 

annat nämns.

Trummor: Gretsch Catalina studio set 20”, 14”, 10”, 12”, 14”. 

Gitarrer och bas: Ltd Vintage-204, Esp Eclipse, Ibanez ae40.

Förstärkare: Egnater Tweaker 40+Palmer 2*12 Celestion 

Vintage 30. Tc Electronics Nova repeater delay. 

E-bow, Korg x50, antik tramporgel.

Instrument Hur det ska låta? Mikrofonteknik, placering och övrig teknik.
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Trumset och 

slagverk

Tajt ljud. Med det menar jag att det 

ska låta som att varje trumma är 

inspelad för sig! Ska låta som de är 

behandlade med kompressor. 

Tamburinen ska ligga långt bak i 

mixen och få till det där gunget som 

en tamburin kan.

Inside kick: Mitt i djupet på bastrumman riktad in mot där 

klubban träffar på slagskinnet.

Snare: Sm57 2 cm över sargen riktad mot center på virvel. 

GDA active ribbon 20 cm från virvel 45 graders vinkel mot 

kanten på virveln.

Golvpuka: Sm57 10 cm rakt över sargen riktad mot center på 

pukan.

Golvpuka under: Sm57 5 cm rakt över sargen riktad mot 

center på pukan.

Överhäng: A-B. Placerade 1 m över cymbaler,  1,5 m bred 

med samma avstånd till virveltrumman. 

Rum: Blue Spark ca 3 m bakom trumsetet, duplicerad till 

stereo från mono pga av för få kanaler.

Tamburinen spelades in med en T-bone 

småmembransmikrofon med ett högpassfilter på 150Hz.

Bas Distad, kompakt. Då jag inte kan 

komprimera den väljer jag att 

överstyra signalen i pre-ampen för att 

trycka ihop den lite och för att det 

låter snyggt med en aggressiv bas.

Egnater Tweaker 40+Palmer 2*12 Celestion

Shure Beta 52: on center, on axis

Shure Sm57: on center, off axis 45grader

Synt-bas En syntbas som fyller ut i botten, 

men inte tar någon plats ljudmässigt i 

produktionen

Ljudet heter: 30303 Mega Bass

Direkt line från Korg X50 in i ljudkortet.

Elgitarr komp Ska spelas in med reducerad bas då 

jag inte behöver det i mix. Lagom 

distad.

Egnater Tweaker 40+Palmer 2*12 Celestion.

Shure Sm57: on center, on axis.

Elgitarr lead Distad med reverb. Ska skära igenom 

ljudbilden.

Egnater Tweaker 40+Palmer 2*12 Celestion.

Shure Sm57: on center, on axis.

Akustisk 

gitarr

Mycket plektrum, ska vara skuren 

högt i basen

T-bone småmembranskondensator 10 cm under ljudhålet på 

gitarren riktad mot där jag träffar g strängen med plektrumet. 

Skuren vid 150Hz på själva mikrofonen.

Pad Fylla ut ljudbilden. Någon 

atmosfäriskt ljud från min synt

Ljudet heter: Oxygen.

Direkt line från en Korg X50 synt in i ljudkortet.

Sång lead Sången ska låta naturlig,  inte kännas 

så skarp i diskanten som den brukar 

göra i popmusik. Jag vill även ha lite 

dist för att få sången att skära igenom 

och för att kunna kontrollera 

dynamiken lite i sm57:an.

Shure Sm57 genom en distad Golden Age Project Pre-73 pre 

amp.

Se Electronics x1 duplicerad till stereo.

Både mikrofonerna 10 cm från munnen med puffskydd 

mellan.

Tc Electronics Nova repeater, inställd på tape delay med kort 

feedback.
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Beslut i produktionen:

När jag skrev Winter så använde jag Du är ånga som referens. Från Kentlåten tog jag beslutet att 

jobba efter samma ljudbild. Inte kopiera utan mer använda ljudbilden som referens. Detta gjorde att 

jag enklare kunde navigera mig genom inspelningen och instrumenten fick en naturlig plats i 

ljudbilden. De beslut som är de viktigaste i denna låten är att jag valde att spela melodin i musiken 

genom oktaver på elgitarren. Det ger låten ett sound som är unikt och anspelar på Kentlåtens 

produktion.

Efter inspelning ställde jag in volym, panorering och höjde volymen på produktionen med hjälp av 

en lätt inställd limiter för att inte påverka dynamiken.

Hjälten:

När jag letade referenser kände jag att jag ville göra en indieproduktion. Jag valde att analysera 

ljudbilden till låten Heima av Sigur Ros. I denna produktionen kände jag att jag ville komma nära 

ljudbilden både arrangemangmässigt och ljudmässigt. Arrangemang med de duellerande akustiska 

gitarrerna och tillbakahållna trummorna är taget rakt av från Sigur Ros låten. 

Ljudbilden i Sigur Ros låten hjälpte mig mycket när jag spelade in trummor och gitarr just för att de 

skapar en speciell känsla av enkelhet. Denna enkelhet beskriver jag som oproducerad, men kan även 

liknas vid känslan av att vara i samma rum som ett instrument när det spelas in.

Därefter skrev jag min låt och skapade mig en bild av hur jag ville att min produktion skulle låta 

med hjälp av ett ljudschema och analysen av Sigur Ros låten.

Ljudschema

Helhet Alla mikrofoner går genom ett 

M-Audio Profire 2626 

ljudkortets pre-amp direkt in i 

pro tools om inget annat 

nämns.

Trummor: Gretsch Catalina studio set 20”, 14”, 10”, 12”, 14”. 

Gitarrer och bas: Ltd Vintage-204, Esp Eclipse, Ibanez ae40.

Förstärkare: Fender Hot Rod Deluxe ltd edition.

Tc Electronics Nova repeater delay.

E-bow, Korg x50, antik tramporgel.

Instrument Hur det ska låta? Mikrofonteknik, placering och övrig teknik

Akustisk Gitarr 1 

(Låg)

Bra djup, ska låta “träigt” 

mycket mellanregister. Inte för 

bright. Därav sm57:an. Mycket 

rumsljud.

Bandmick: Placerad över gitarren i 45 grader riktad mot låga 

E strängen ca 15 cm från strängarna.

Sm57: Riktad mot mitten på hålet ca 10 cm från strängarna.

Rumsmikrofoner: Se Electronics x1 A-B ca 3 m från gitarr. 

1,5 m höjd.

10



Akustisk

Gitarr 2

(Hög)

Bra djup, ska låta “träigt”. Lite 

mer diskant på denna. Därför 

byter jag sm57 mot en 

kondensator. Mycket rumsljud.

Bandmick: Placerad över gitarren i 45 grader riktad mot låga 

E strängen ca 15 cm från strängarna.

Blue Spark: Placerad 10 cm ut från tolfte bandet riktad mot 

hålet.

Rumsmikrofoner: Se Electronics x1 A-B ca 3 m från gitarr. 

1,5 m höjd.

Akustisk Gitarr 3 

(Mellan)

Bra djup, ska låta “träigt”. Lite 

mer diskant på denna. Därför 

byter jag sm57 mot en 

kondensator. Mycket rumsljud.

Bandmick: Placerad över gitarren i 45 grader riktad mot låga 

E strängenca 15 cm från strängarna.

Blue Spark: Placerad 10 cm ut från tolfte bandet riktad mot 

hålet.

Rumsmikrofoner: Se Electronics x1 A-B ca 3 m från gitarr. 

1,5 m höjd.

Bas Inte så mycket bas, ska vara 

dynamiskt. Spelas in genom en 

gitarrförstärkare för att få 

möjligheten att jobba med eq 

och få förstärkarens karaktär.

Egnater Tweaker 40 med en Shure Beta52:a on center on axis. 

Skurit bort bas och adderat lite mellanregister samt diskant 

för att få till det lite plonkiga ljudet. Dubbad i oktaver i 

sticket.

Tramporgel Mycket rumsljud. Se Electronics x1 stereopar i A-B framför hålet där ljudet 

kommer ut.

Elgitarr (Ebow) Mycket reverb. Se Electronics x1 1 m från förstärkaren för fånga en del av 

det naturliga rummet.

Trummor

(Kick, snare

o ride)

Jag vill ha ett stort ljud, med 

mycket rum.  Lågt stämda 

trummor. Ska låta omixade. 

Mycket som i referenslåten.

Outside Kick: Beta 52 5 cm rakt utanför mitten på resonas-

skinnet.

Outide Kick 2: Blue Spark 1 m från skinnet, 30 cm från 

golvet 90 grader.

Snare: Golden Age Project active tube ribbon. 10 cm från 

virvel vinklad i 45 Grader mot mitten på skinnet.

Snare under: Shure Sm57 riktad mot sejarmattan.

Överhäng: Se Electronics x i A-B. Placerade 1 m över 

cymbalerna. Med samma avstånd till virvel.

Sång lead Sången ska låta naturlig,  inte 

kännas så skarp i diskanten 

som den brukar göra i 

popmusik. Jag vill även ha lite 

dist för att få sången att skära 

igenom och kontrollera 

dynamiken lite i sm57:an.

Shure Sm57 genom en distad Golden Age Project Pre-73 pre 

amp.

Se Electronics x1 duplicerad till stereo.

Både mikrofonerna 10 cm från munnen med puffskydd 

mellan.

Tc Electronics Nova repeater, inställd på tape delay med kort 

feedback.

Beslut i produktionen:

Hjälten är en låt där arrangemanget bygger mycket på referenslåtens arrangemang. Jag visste från 

början när jag skrev låten att jag ville att flera akustiska gitarrer skulle leda kompsektionen precis 

som i Sigur Roslåten. Jag visste också innan inspelningen hur jag ville att trummorna skulle låta. 
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Efter inspelning ställde jag in volym, panorering och höjde volymen på produktionen med hjälp av 

en lätt inställd limiter för att inte påverka dynamiken.

3. Resultat

Resultatet av mitt examensarbete blev en skivproduktion innehållande tre låtar med namnet vUtan 

hopp. Låtarna framförs på svenska och är skrivna i olika typer av genre men med genomgående 

tema i texterna. 

4. Diskussion

4.1 Planering och problem

Att planeringen skulle vara avgörande i detta arbetet kom inte som en överraskning. Men jag 

förstod nog inte hur viktigt det egentligen var förren jag började spela in. När jag hade en klar tanke 

om hur jag ville att låten skulle låta så var det enklare att skapa ett arrangemang. Och tack vare att 

arrangemanget var klart innan inspelningen så kunde jag ta många viktiga beslut redan innan jag 

spelade in, t.ex. när jag spelade in rocklåten så visste jag att jag skulle lägga syntar för att fylla ut 

ljudbilden. På så sätt kunde jag när jag spelade in akustisk gitarr och elgitarr plocka bort allt 

basregister vid inspelningen. Detta gjorde att jag inte behövde lägga något högpassfilter utan det var 

redan klart. Någon som jag inte gjort i andra inspelningar.

När man väljer att begränsa sig på det sättet jag har gjort så utmanar man sig själv, och jag kände 

verkligen av det under arbetes gång. Jag kom på mig själv flera gånger med kunskap som jag inte 

visste att jag hade då jag innan aldrig hade ställts i de situationerna förr. När jag exempelvis jobbade 

med att spela in trummorna på Winter plockade jag bort en jobbig ton på golvpukan med hjälp av 

tejp, något jag annars hade gjort i en EQ. Jag dämpade sejarmattan med en cymbalkudde för att det 

inte skulle rassla så mycket och tejpade resonansskinnet på bastrumman för att få bort ett oönskat 

biljud. 

Så jag tror att när man sätter sig i situationer som man inte är van vid så utvecklas man som 

ljudtekniker. Och när man vet att man inte får mixa så lyssnar man mer efter problem och är mer 

koncentrerad under inspelningen. När jag spelade in trummorna på Hjälten behövde jag dämpa 

virveltrumman så den inte skulle ringa och så ville jag få bort en del diskant. Då använde jag ett 

lakan som jag placerade över slagskinnet och på så sätt löste jag det problemet, och sparade tid som 

jag hade lagt på att ställa in ljudet i mixen. Det är ett tydligt exempel på att lösa ett problem innan 

man spelar in istället för att i efterbearbetningen använda en eq för att skära bort den ringande 
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frekvensen. Det sparar mycket tid och gör ljudbilden bättre från början, med andra ord slipper man 

höra det jobbiga ringande under resten av inspelningen.

Ett genomgående problem när man inte får mixa har varit att kontrollera dynamiken. När jag 

spelade in trummor, gitarr och bas kunde jag kontrollera dynamiken med hjälp av mitt spelsätt. Jag 

har även kunnat överstyra vissa ljud för att trycka ihop dynamiken lite. Men när jag spelade in 

sångerskan så lyckas jag inte få till dynamiken. Jag tror dessutom inte att det är bra att ändra för 

mycket på hur en sångare eller sångerska sjunger. Sång är ett ljud som man vanligtvis komprimerar 

väldigt hårt för att tämja starka partier och få svaga partier att träda fram. Sen har jag saknat att 

kunna få den punchen som en hård kompressor kan tillföra ifall man trycker på den rejält, särskilt 

på trummorna.

4.2  Betydelsen av ett bra arrangemang

Syftet med mitt arbete var att bli bättre på att spela in. När jag inte fick mixa med hjälp av pluggar 

så ställdes det helt plötsligt högre krav på låtens arrangemang. Jag fick verkligen fundera hur jag 

skulle fylla ut ljudbilden och hur jag skulle göra för att instrumenten inte skulle krocka med 

varandra. Detta gjorde att mina ljudscheman blev väldigt viktiga och mina referenser hjälpte mig att 

bestämma var saker skulle placeras i ljudbilden. 

När jag hade gjort mina arrangemang så upptäckte jag att jag hade lyckats få till en bra ljudbild med 

väldigt få instrument, något som jag tidigare haft svårt för. Tidigare har jag lagt ljud på ljud för att 

skapa en stor ljudbild men inte lyckats för att jag har inte varit säker på hur jag har velat ha det från 

början. När jag visste från början kunde jag genom att fatta beslut tidigt i inspelningsprocessen få 

till den ljudbild jag hade i huvudet från början.

4.3 Musik

Tystnad

Tystnad är den låten som jag inte hade någon referenslåt till. Jag märkte tidigt att det var svårare att 

få till arrangemang och ljudbilden när jag inte visste hur jag skulle göra utan improviserade. Jag tror 

inte att det berodde på avsaknaden av en referenslåt utan mer utav avsaknaden av ett tydligt mål. 

Jag klarade inte av att fatta samma beslut som i de andra låtarna, utan fick spela om pianot gång på 

gång för att lyckas få till ljudbilden. 

Effekterna var väldigt svåra att få till. Dels för att jag saknar effekter och dels för att jag inte hade 

tid eller möjlighet att ta mig till en konserthall för att spela in ett bra reverb till denna produktionen. 
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Dynamiken i låten är jag väldigt nöjd med. Jag gillar att den bygger upp under hela låten och att det 

är väldigt få instrument som faktiskt gör låten. Det sönderkomprimerade pianot i början tyckte jag 

att jag lyckades med väldigt bra. Det var det som jag spelade in först och jag fick ett leadinstrument 

som jag verkligen gillar ljudet på.

Att göra denna låten utan referens eller planering var ett strategiskt val för att kunna jämföra mot de 

låtarna där jag hade en referens att arbete mot. Blev det då någon märkbar skillnad? Ja! Tystnad är 

den låten som jag är minst nöjd med ur ett produktionsperspektiv. Ljudbilden är inte som jag ville 

ha den och instrumenten känns inte som att de passar ihop till 100 %.  Jag är övertygad om att det 

har med planeringen att göra. Dels för att jag hade problem under hela inspelningen med vad som 

skulle göras och var i ljudbilden jag skulle placera ljudet, och dels för att jag inte hade samma 

problem på de två andra produktionerna där det faktiskt fanns en referens och tydlig planering.

Winter

Winter är den låten jag är mest nöjd med på skivan. Jag känner att jag fick till min ljudbild väldigt 

bra. Gitarrerna, basen och syntarna är precis som jag tänkte när jag skrev mitt ljudschema och när 

jag lyssnade på Kentlåten. Det som var svårast i hela mitt examensarbete var att få till trumljudet på 

denna produktionen. Tanken var att få till ett riktigt arenarocktrumset, som Kent har på sin 

produktion. Jag märkte att det inte berodde så mycket på  kompressorn som jag trodde utan det som 

fattades var ett stort arenareverb, ett stort reverb med impulser från en arena t.ex. en fotbollsarena. 

Ett reverb som får trummorna att smälla på i ljudbilden och nästan explodera, speciellt när 

trummisen spelar på virveltrumman och pukorna. 

Arrangemanget är jag 100 % nöjd med. Jag tycker att genom att ha lyssnat på Kentlåten och justerat 

den efter min låt så har jag lyckats precis så som jag ville med arrangemanget. Jag tycker att 

gitarrerna samverkar bra med trummor, bas och synt. Så arrangemanget lyckas jag väldigt bra med. 

Något som jag kände att jag redan innan att jag skulle misslyckas med var produktionen. Utan att få 

mixa låten gick det inte att leverera en bra produktion i denna stilen. När jag lyssnade på Kentlåten 

så hörde jag hur mycket de hade mixat och hur bra den lät. Så jag visste redan innan att jag kanske 

hade tagit mig vatten över huvudet. Men sen så kände jag att det inte handlade så mycket om att 

göra det största eller bästa produktionen utan mer om att hitta nya vägar att gå för att underlätta och 

effektivisera mina arbetsmetoder under inspelning.

Hjälten

Hjälten är en låt som jag blir mer och mer förtjust i för varje gång jag lyssnar. I denna produktionen 

blev referenslåten väldigt viktig och jag är väldigt nöjd i hur jag använde Sigur Roslåten och 
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hämtade inspiration från den. Jag har aldrig i arbetet strävat efter att härma något, det är därför mina 

analyser av referenslåtarna är väldigt ytliga och inte går in på djupet på låtarna. 

Trumljudet och de duellerande gitarrerna fick jag från Sigur Roslåten. De lyckades jag med precis 

som jag ville, mycket tack vare de mikrofoner jag använde. Sen byggde jag på låten och hittade ett 

eget sound tycker jag. I denna låten tycker jag att det stora problemet har varit att få till reverbet. 

Jag har inget stor studio och jag fick inte tillgång till någon annan lokal när jag skulle spela in. Jag 

försökte spela in reverb genom att använda vår trappnedgång men här hade behövt använda en bra 

plugg för att få till det stora reverb jag hörde i huvudet. Att åka upp till skolans studio hade nog inte 

hjälp mig i denna situationen då skolans studio inte ger något vidare reverb, mycket tack vare den 

låga takhöjden och absorberande väggar.

Hjälten är den låten i mitt arbete som känns mest nära referenslåten. Det kan vara för att indie är en 

generös genre när man inte har möjlighet att mixa. Det kan också vara att jag lyckades bra med 

arrangemanget och att det bär produktionen på sina axlar så att säga. Jag tror mer på det senare för 

att jag vet att varje instrument har en klar roll i arrangemang och ljudbilden och inget krockar direkt 

med vartannat. Kanske är det vad ett bra arrangemang innebär?

Var i arbetsprocessen fattas besluten kring hur ljuden ska låta, när man inte har 

tillgång till efterbearbetning?

Har man inte tillgång till efterbearbetning så måste man fatta besluten i ett tidigt skede. Det märkte 

jag tydligt när jag spelade in mina tre låtar. Skillnaden mellan att planera upp en ljudbild och köra 

på ren instinkt var enorm. Planeringen skapade en trygghet och en mål att jobba efter. På så sätt 

kunde jag fatta besluten redan när innan jag började spelade in. För att ta ett exempel så ifall jag vet 

att basen ska vara distad så spelar jag in basen distad istället för att spela in en ren signal och vänta 

till mixen för att dista den. 

Jag märkte att när man jobbar med att fatta tidiga beslut så har man besluten bakom sig och kan 

fokusera på att fatta nästa viktiga beslut i förhållande till de besluten man redan har fattat. När man 

väntar med att fatta besluten till efterbearbetningen så kan man inte ta beslut i förhållande till 

varandra, detta tror jag skapar en skev bild av den ljudbild man var ute efter från början. När jag tog 

besluten direkt så var det som att lägga ett pussel. Alla bitar som jag hade planerat föll på plats en 

efter en och jag behövde inte tänkta, undra ifall detta funkar sen? Det visste jag redan för allt var 

redan klart.

Men jag tror inte att svaret är det viktigaste, utan vad jag tror att det viktigaste har varit är den 

självinsikt jag har fått som tekniker under mitt arbete. Jag har utvecklats enormt mycket genom att 

15



göra väldigt lite egentligen. Det har handlat om att inse värdet av en bra och noggrann gjord 

inspelning och när jag i fortsättningen får applicera mixning på mina redan bra inspelningar så 

kommer slutresultatet bli mycket bättre än tidigare.

Situationen att inte få mixa en låt kommer jag nog aldrig hamna i igen. Men när jag gör en 

inspelning där det är ont om tid så kommer jag ha enorm nytta av att veta värdet av att spela in 

ljuden som de ska vara från början. Jag hör redan i mina låtar att ljudbilden är mycket närmare ett 

färdigt resultat än vad jag någonsin har varit innan med mina inspelningar.

En annan sak som jag märkte underlättade var medhörningen. När ljuden var färdiga så blev 

medhörningen mycket bättre och störde inte min musikaliska prestation som dålig medhörning kan 

göra. Jag märkte också att sångerskan som jag använde tyckte det var lättare att sjunga till dessa 

låtarna än omixade låtar som jag har spelat in tidigare med samma sångerska.

Är det viktigare med efterbearbetning inom vissa genrer än andra?

I mina tre låtar så märkte jag en tydlig skillnad i avsaknaden av mixning. Rocklåten vet jag hade 

blivit mycket bättre, fått ett helt annat tryck och känts mycket större i ljudbilden ifall jag hade mixat 

den. Indielåten känns väldigt nära ett färdigt resultat. Det är små justeringar som fattas, men den 

blev väldigt bra och känns inte som den saknar mixning på samma sätt som rocklåten. Filmlåten 

skulle behöva mycket mer reverb, jag tror att när det är stråkar inblandade så vill man komma åt det 

rumsljudet som finns i en konserthall och det är inte lätt att få till om man inte har tillgång till 

pluggar, en konserthall eller riktiga musiker.

Reflektion

Med mina nya erfarenheter så kan jag konstatera att spela in färdiga ljud utan efterbearbetning är 

bra i vissa lägen men inte i alla. Att kunna spela in en elgitarr eller ett syntljud som inte behövs 

mixas är en stor fördel och sparar enormt mycket tid och underlättar inför mixningen. Men jag tror 

att en kombination är den bästa metoden. Kan jag spela in en virveltrumma nästan som den ska vara 

så kommer efterbearbetningen bli mycket enklare och mycket bättre. 
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5. Källförteckning

www.mixonline.com

Sidan besökt 8/5-2013

Utgivare: NewBay Media LLC

Classic Tracks: Bruce Springsteen's ”The River ”. Artikel av Maureen Droney (1/10-2003 12:00 

PM)

http://mixonline.com/recording/interviews/audio_bruce_springsteens_river/index.html

Sidan senast besökt 18/5-2013 00:28

Utgivare: NewBay Media LLC

Classic Tracks: Journey's ”Don't Stop Believin'”. Artikel Robyn Flans av (1/6-2007 12:00 PM)

http://mixonline.com/recording/mixing/audio_journeys_dont_stop/index.html

Sidan senast besökt 18/5-2013 12:08

Utgivare: NewBay Media LLC

“Heima” av Sigur Ros 

Album: inní mér syngur vitleysingur (single) (2008)

Skivbolag: EMI Records Ltd

“Du är ånga” av Kent
Album: Du & jag döden (2005)
Skivbolag: BMG Sweden Ab
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6. Bilagor 

6.1 Låttexter

Winter:

Intro: Bm | D | F#m | F#m

Vers: Bm | D | G | G

Refräng: Bm | D | G | A  | Bm | D | G | Em

Mellanspel: Bm | D | F#m | F#m

Stick: G | A | F#m | Bm |  G | A | F#m | F#m

Du tvingas leva i ett moln

Du tvingas leva under tvång

Den tysta killen ler

Han ler mot ingenting, du att du gjorde fel

Drömmen som föll du sa att du aldrig skulle stanna

Tiden som gått kommer aldrig mer tillbaka

Igen igen igen

Du kommer aldrig mer tillbaka 

Igen igen igen

Du kommer aldrig mer tillbaka igen

Du tvingas leva i en stad

Du tvingas leva under hot

Den tuffa tjejen ber

Hon ber till ingenting

Allt som fanns, finns inte mer

Drömmen som föll du sa att du aldrig skulle stanna

Tiden som gått kommer aldrig mer tillbaka

Igen igen igen

Du kommer aldrig mer tillbaka 

Igen igen igen

Du kommer aldrig mer tillbaka igen

Du spelar på livet
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Du fattar inte vad som står på spel

Och när du förlorar går du all in

Drömmen som föll du sa att du aldrig skulle stanna

Tiden som gått kommer aldrig mer tillbaka

Igen igen igen

Du kommer aldrig mer tillbaka 

Igen igen igen

Du kommer aldrig mer tillbaka igen

Hjälten:

Intro: A | Bm | G | G

Vers: A | Bm | G | G

Mellanspel: D | D 

Refräng: G | A | Bm | F#m  | G | A | Bm | D

Stick: A | Bm | G | G

Det brinner i ditt hjärta

Det regnar där du går

Jag följer dig genom snön

Jag gömmer mig i din skugga

För du kommer aldrig hem

Du lämnar allt du har

Som en hjälte utan mask

Du vet att jag såg dig

Spring för livet

Du kommer aldrig mer ut

Som en hjälte utan mask

Du vet att jag såg dig

Spring för livet

För det är kanske redan slut

Vem vill höra din historia

Ingen kommer sakna dig, nej.

Du spelade på livet

19



Du fattade vad som stod på spel

Som en hjälte utan mask

Du vet att jag såg dig

Spring för livet

Du kommer aldrig mer ut

Som en hjälte utan mask

Du vet att jag såg dig

Spring för livet

För det är kanske redan slut

Spring för livet

Det är slut

De som har lämnat dig

Såg upp till dig

Tystnad:

Tema A: Fmaj7 | Fmaj7 | Am | Gsus4 G

Tema B: Am | Fmaj7 | C | G/B

Tema C: Am | Fmaj7 | C | G/B

(Instrumental)
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6.2 Analys av referenslåtar

“Heima”

av Sigur Ros

inní mér syngur vitleysingur (single) (2008)

EMI Records Ltd

Instrument Hur låter det? Var i ljudbilden är ljudet placerat? 

Trummor Låter väldigt naturligt, precis som riktiga trummor låter i rummet de spelas in i. 
Skulle kunna vara endast overheadmickar. Spelas med vispar. Fångas upp bra av 
rummet och utgör en väsentlig del av produktionen.

Akustisk 
gitarr

En som spelar högt, en som ligger lägre i registret. Väldigt naturligt ljud. Känns 
som att de är uppmickade nära med småmembransmikrofoner. Då man hör alla 
rispningar från strängarna väldigt tydligt. Gitarren spelar ackord genom hela låten 
och utgör en sorts grund som byggs på av bas och trummor. Det blir grundkompet i 
låten.

Stråkar Låter vintage om stråkarna, lite diskant med känsla av bandkompression. Det är 
inte så mycket ljud från stråkarna utan mer en helhet från stråksektionen. Stråkarna 
läggs på grundkompet och gör det lite mer intressant för lyssnaren.

Bas Låter inte så bearbetat i mixen. Det känns som om den går genom förstärkare. Det 
är ingen kontrabas men det kan möjligtvis vara en akustisk bas.

Sång Låter som sångare gör utan mikrofon, mycket värme i låga mellanregistret. 
Funderar på ifall det kan vara en rördriven kondensator mikrofon eller en 
bandmikrofon.

Helhet Hela låten har ett rum känns det som. Det känns som en liveinspelning, där man har 
använt det befintliga rummets karaktär. Det finns en naturlig atmosfär som jag 
känner är viktig att försöka få med i min egen låt. Det har mycket att göra med 
reverbet samt stråkarna.

Låten har även ett ganska högt brus. Förmodligen för man har använt en del 
gammal analog utrustning. Dock så upplever jag att det hjälper till att fylla ut hålen 
i produktionen som analogt brus kan göra.
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“Du är ånga”
av Kent

Du & jag döden (2005)
BMG Sweden Ab

Instrument Hur låter det? Var i ljudbilden är ljudet placerat? 

Trummor Tajt ljud, väl komprimerade trummor. Tydliga cymbaler som skär bra igenom i 
mixen.

Bas Distad med tydlig diskant, ligger hög i mixen. Spelar i ett lågt register för det 
mesta 

Elgitarr Distad blandad med clean. Lite fuzzad i solot.

Akustisk 
gitarr

Obefintlig, skuren i basen, finns bara plektrum kvar.

Klockspel
effekt

Hög med reverb/delay.

Pad Fyller ut ljudbilden enormt särskilt i ref. Kan ett stort atmosfäriskt syntljud.

Stråkar Ligger i bakgrunden tillsammans med paden. 

Sång Ganska torr sång, jag tycker inte det är så mycket reverb. Låter inte för bright utan 
passar bra in i låtens helhel.

Kör Mörk med ett hall reverb.

Slagverk Tamburin, som bidrag till sväng och fart. Känns som rytmen är viktigare än ljudet.

Helhet Låten känns väl producerad. Ljudbilden täcker hela frekvensområdet och alla 
instrumenten samverkar perfekt. Jag tänker speciellt alla effekter som skapar en 
atmosfär kring vad instrumenten spelar. 

Elgitarrerna skapar mycket melodi och för låten framåt. Bas, trummor och synt 
fyller ut ljudbilden och sången ligger högt och tydligt i mixen.
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6.3 Loggbok

29/3

Har skrivit lite text idag till en av låtarna som jag ska spela in. Nu är ju inte låtskrivandet det jag ska 

undersöka eller fokusera på i mitt examensarbete. Men jag ser ändå det som ett tillfälle att bli bättre 

på att skriva musik. Jag har bestämt mig förr att skriva på svenska. Funderar även på vem som ska 

sjunga på låtarna.

För övrigt så har jag fått en del idéer om hur jag ska skapa mina reverb utan pluggar. Jag kommer 

att spela in mitt material torrt och därefter hitta bra lokaler som jag ska spela upp ljudet i och fånga 

rummets klang. Detta för att sedan blanda rummets ljud mot de torra spåren. Jag funderar ifall jag 

ska testa detta i Osby kyrka.

2/4

Idag har jag börjat fundera kring vilka metoder jag ska använda för att forma mina ljud så som jag 

vill ha dem. Jag tänkte det var väsentligt att använde de kunskaper som jag har fått under min 

utbildning på musikproduktionsprogrammet. Jag har även börjat leta efter lämpliga källor till mitt 

arbete. 

Jag har förstått att valet av mikrofon och vilken mikrofonteknik jag använder kommer vara 

avgörande för att kunna skapa de ljuden jag inte kan skapa med hjälp av pluggar. Tex vill jag ha 

mindre bas måste jag ta en mikrofon som har ett högpassfiler eller som är avrundad i basen. När jag 

spelar in gitarrförstärkare måste jag jobba med hur jag riktar mikrofonen. På så sätt använder jag en 

sorts eq. Detta kommer jag ihåg från mikrofontekniklektionerna vi hade under första året.

Att jobba med akustiken i rummet kommer vara en viktig del i hur jag får saker att låta stora, små, 

torra eller våta. Att skärma av något skapar ju ett ljud. Medans att använda rumsmickar får något att 

låta stort. Ett tips jag fick under min praktik var att bara använda basen i rumsmickarna. Detta kan 

jag återskapa genom att lägga en filt på rumsmikrofonen som plockar bort diskanten. Basen 

kommer att gå igenom filter då bas har mer energi än diskant.

Jobbet med låtarna fortsätter. Jag har bestämt mig för att göra fyra låtar. Jag har en tanke om att jag 

ska spela in två ganska så snart för att utvärdera resultatet av dem. För att sedan spela in de andra 

två med de nya kunskaper jag har fått av att spela in och mixa utan pluggar. Då kan jag göra om de 

sakerna som blev mindre bra och utveckla de saker som blev bra.
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11/4

Idag har jag haft min första handledning med Karin. Vi diskuterade mitt syfte, vision och 

genomförande och jag fick en del nya idéer. Vi hittade en bra infallsvinkel till min arbete

Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt traditionella arbetsmetoder kan användas i  

dag. + underfrågor

Hur mix/spelar man utan pluggar? Går det, skiljer det mellan olika genre. 

Var i arbetsprocessen fattar man beslut, ifall man inte har tillgång till efterbearbetning?

12/4

Idag började jag skriva på indie låt ett och rock låt ett. Låtskrivandet går bra tycker jag. Jag har 

börjat på en text som snart är klar. 

Jag började skissa på ett ljudschema som jag ska fylla i innan varje inspelning för att ha allting klart 

och tydligt. Detta kommer hjälpa mig när jag ska diskutera mitt resultat. För då har jag hur jag ville 

det skulle låta, hur jag gjorde samt hur det faktiskt blev samlat på ett och samma ställe.

14/4

Idag har jag jobbat på texterna och fortsatt att utveckla ljudschema till låtarna.

15/4

Haft handledning med Patrik, visat ljudschemat. Fick tips om hemsidor där det fanns reportage om 

gamla inspelningar. Diskuterat min idé med att fatta beslut innan inspelningen och att ha referenslåt 

att utgå ifrån när jag spelar in

17/4

Jobbat på texterna, börjat spåna på indie låt 1. 

19/4

Text ett klar, text två är halvklar. Har börjar på text tre. Jag har hittat ett gemensamt tema. ”Svenska 
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ensamheten”. Har hittat en del olika referenslåtar som jag kan hitta inspiration i. ”Heima” av Sigur 

Ros och ”Du är ånga” av Kent. Sigur Ros fungerar som inspiration till indie låten. Och Kent 

fungerar som inspiration till rock låten. 

Jag valde Sigur Ros för att de har ett väldigt naturligt ljud och man kan jobba mycket med rumsljud 

för att få fram reverb.

Jag valde Kent för att jag vill försöka få till en liknande ljudbild. Då jag inte kan jobba så mycket 

med pluggar så får jag fylla ut ljudbilden med ljudmattor mm. Det gör Kent väldigt bra. Samt så vill 

jag få till ett lite tajtare rocktrumset med bra reverb.

21/4

Jag har valt att göra ett ljudschema där jag beskriver mina referens låtar och använder dem som 

analysmaterial inför min inspelning. 

Jag har tänkt att i mina ljudschema kommer det att finnas en inledning där jag beskriver låtens 

helhet och referensmaterial.

25/4

Jobbat med texterna och börjat analysera Heima och Du är ånga. 

28/4

Jag funderar lite på hur jag ska använda mina referenslåtar samt hur jag ska inkludera de artiklar om 

klassiska inspelningssessioner i mitt arbete. 

29/4

Skrivit musik.

30/4

Idag har jag skrivit klart indie låt ett. Jag har börjat fundera på ett arrangemang. Jag skriver upp det 

i ljudschemat som jag sedan ska följa när jag spelar in. 

När jag har skrivit in hur jag vill att det ska låta kommer jag i de fall jag inte har en klar plan söka 

efter information och tips på hur man ska göra för att få till det ljudet jag är ute efter. Detta kan 
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innebära att jag läser en artikel om en inspelning jag gillar och använder samma teknik som de 

beskriver i artikeln.

Funderar på att använda en sida där de beskriver gamla inspelningar, just för att jag inte kommer att 

använda pluggar. Och läser jag om en ny inspelning kommer den säkert vara full av digitala 

lösningar.

31/4

Idag har jag skrivit klart två låtar, med text och musik. Jag har skissat på ett arrangemang i mina 

ljudschema till låtarna. Jag ska förbereda inför inspelning genom att planera olika tekniker jag ska 

använda vid inspelningen. Sen är det inspelning i helgen. 

Tanken är att båda låtarna ska vara klara med sång i nästa vecka så jag kan utvärdera dem och börja 

tänka på hur jag ska förbättra mig inför nästa inspelningssession. Då jag ska ta nytta av mina nya 

kunskaper och göra en ännu bättre inspelning.

2/4

Fortsatt jobba med arrangemanget. Jag har testat olika trumkomp på låtarna och kommit fram till 

tempo på låtarna. Jag kommer till att spela in med click för att underlätta då jag själv inte är 

världens bästa trummis.

3/4

Idag har jag jobbat med arrangemanget. Fyllt i ljudschemat. Jag har bestämt mig för hur jag ska 

göra vid denna inspelningen. Jag ska bara använda mina egna prylar för att bli ännu bättre när jag 

har begränsningar. 

Jag ska inte heller leta information om hur jag kan göra utan ska använda mina kunskaper som jag 

har för att till nästa inspelning hitta tips och tekniker genom mina referenser. 

Jag tror det är en bra idé för att jag vill verkligen få olika resultat när jag delar upp inspelningen på 

två gånger. Och jag vill att det ska vara tydligt vad jag har lärt mig och vad jag har gjort annorlunda 

vid inspelning två.

4/4
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Idag har jag riggat upp mitt trumset. Jag har fått till ett bra ljud nu tycker jag från trummorna. Jag 

har jobbat med att tejpa på trummorna och dämpa upp missljud som jag inte kan få bort då jag inte 

ska mixa. 

Jag har en del tricks som jag använder för att få till det ljud jag vill ha på rock låten. Jag har klippt 

ut en ring av ett gammal trummskinn och tejpat det på virveln för att få till en kort ljud och ta bort 

missljud som kan ringa. Jag använder mycket tejp på de andra skinnen för att få bort missljud där 

också.

Jag har dämpat en del av sejarmattan på virveltrumman för att få bort lite av sejarljudet. På 

bastrumman har jag lagt ett täcke för att dämpa upp den och ta bort läckage från de andra 

trummorna och cymbalerna. Jag har satt upp trummorna lite längre ifrån varann än vad jag brukar 

för att minimera läckage så mycket jag kan. 

På virvel och pukor mikrofonerna har jag satt fast plattor som ska göra så att mikrofonens 

upptagningsområde bara går mot ljudkällan. På pukan har jag även en mikrofon mot underskinnet 

som jag ska testa att blanda med den som är mot slagskinnet. 

Mina rumsmikrofoner står i ett annat rum som är i anslutning till studion. Jag har skurit bort undet 

150hz på dem på ett inbyggt högpassfilter. Mina överhängsmikrofoner har jag skurit bort bas med 

ett inbyggt högpassfilter. Dessa är placerade över cymbalerna på ett sätt där de har samma avstånd 

till virveltrumman. 

I bastrumman har jag en beta52a riktad mot klubban. Ca en meter framför bastrumman har jag en 

rörbandmikrofon som ska plocka upp botten från bastrumman. Jag har valt den för att den har inte 

så stark diskant och den kommer tillföra mycket värme i lågt mellanregister. 

Imorgon ska jag rikta mikrofoner och spela in trummor och förhoppningsvis bas.

5/5-12/5

Första inspelningsveckan har gått väldigt bra än så länge. Jag känner att bara att när jag har bestämt 

mig för att få ett bättre ljud från början så får jag det. Man jobbar med en helt annan koncentration 

och beslutsamhet när man vet att man inte får mixa. 

Jag börjar tänka hur bra det kommer bli när jag i framtiden även får mixa på mina reda ”färdiga” 

ljud. Jag är mycket nöjd över hur jag har valt att arbete i mitt examensarbete, och jag har redan lärt 

mig mycket av mig själv. Man kan mer än vad man visar när man flyttar besluten från 
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inspelningsprocessen till mixningen. 

Ett bra exempel är när jag spelade in trummor till indie låten. Jag hämtade ett gammalt lakan som 

jag la över virveltrumman, och vips så var mitt ljud klart. I stället för att sitta med 5 olika pluggar så 

jobbar jag mer vid inspelning.

Jag har gjort en ändring i min planering på grund av tidsbrist. Istället för att spela in vid två olika 

tillfällen och lära mig av första till den andra inspelningen, så kommer jag att spela in tre låtar i tre 

olika musikstilar. Detta för att kunna reflektera över var jag lyckades och var som mixningen är 

väldigt viktig. Vad är gemensamt för alla inspelningar? Funkar det att spela in trummor i en indielåt 

utan att mixa men inte i en rocklåt?

Låt nummer tre har jag valt att göra instrumental. Detta för att jag vill fokusera mycket på 

ljudskapandet. Jag ska spela in en episk symfonisk låt med mycket rum och effekter. Påminner 

mycket om filmmusik. Jag vill undersöka hur jag kan skapa effekter och ljud utan att mixa eller 

bearbeta i datorn.

13/5-19/5

Sista veckan innan arbetet ska lämnas in. Jag har jobbat mycket med att få klart låtarna så jag kan få 

helgen till att göra de sista korrigeringarna på rapporten. Två låtar är klara till 99%, ska spela in 

reverbet på dem sen är de klara. Den sista låten håller på att spelas in och ska vara klar innan 

helgen. Jag tycker att det har gått bra än så länge. 

Jag ska skriva lite om vad som anses vara traditionellt inom inspelningsbranschen imorgon och 

hänvisa till reportage om klassiska inspelning i en musiktidning som ligger på internet. 

Har skrivit lite om traditionella inspelningsmetoder nu, ska ta en titt imorgon också för att få det 

riktigt bra. Alla låtarna är inspelade så volymerna ska ställas in imorgon sen är det bara reverbet 

kvar.

Sista låten jag ska spela in är instrumental. Och till den har jag inte något ljudschema utan här ska 

jag tänka hur jag vill ha det under tiden jag spelar in. Detta för att i efterhand kunna utvärdera 

värdet av mina ljudschema. Dock så kommer låten ha ett schema för hur jag har spelat in. Men inte 

hur jag har tänkte. Det kommer också vara bra för att det kommer uppstå problem som var inte har 

väntat mig och de får jag lösa efterhand.
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