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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar hur resultatet blivit på två låtar, som spelats in i 
två olika studior i två olika versioner, i förhållande till teknik och 
arbetsprocess. Studien görs av personliga intressen då jag vill se hur min 
hemmastudio står sig mot en extern studio. Den digitala inspelningstekniken 
har idag kommit så långt att det som man spelar in i en amatörmässig 
hemmastudio kan låta lika bra som den bästa inspelningen som släppts 
under de senaste tjugo åren. För att få svar på min problemformulering har 
jag spelat in och mixat två av mina egna låtar i två olika musikstudior. 
Därefter görs en överblickande jämförelse av de båda musikstudior jag 
använt, sedan en specifik jämförelse av tekniken i respektive studio och 
därpå jämförs arbetsprocessen. För att få perspektiv på resultatet blivit har 
jag använt mig av oberoende lyssnare. Tekniken i Studio A (hemmastudio) 
användas nästan bara för att spela in vokala insatser, medan tekniken i 
Studio B (extern studio) används för att spela in mer än det vokala, till 
exempel trummor, gitarr och piano. I Studio A skapades Tar mitt liv 
(Version1) och Snus (Version2). I Studio B skapades Tar mitt liv (Version2) 
och Snus (Version1). Problem uppstod vid alla tillfällen förutom vid Snus 
(Version2). Alla de oberoende lyssnarna tyckte att Tar mitt liv (Version1) 
lät bäst ljudmässigt, medan fyra tyckte att version ett av Snus lät bäst och 
två tyckte att version två lät bäst. Jag anser att tekniken, mitt kunnande om 
tekniken och hur arbetsprocessen artat sig lett till hur resultatet blivit. Jag 
kan dock inte ge ett generellt svar på min problemformulering då jag enbart 
studerat mig själv. Däremot har jag blivit rikare på ett antal erfarenheter. 
Vilka jag också tar med mig från denna studie. 
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Förord 
 
Först och främst vill jag tacka de producenter och artister som ställt upp som 
oberoende lyssnare. Utan dessa hade jag inte kunnat genomföra min 
undersökning och uppsats. Jag vill också tacka inspelningsteknikern som 
hjälpte mig att spela in en av låtarna. Den hjälpen underlättade mycket, både 
tidsmässigt och prestationsmässigt. Dessutom vill jag tacka min examinator 
som kommit med nya infallsvinklar och tankar. Sist men inte minst vill jag 
tacka min handledare som varit med ända sen jag påbörjade denna studie i 
början av november. Från min handledare har jag fått mycket hjälp på 
vägen, både när det gäller idéer och hur jag ska gå tillväga för att strukturera 
min uppsats.  
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1 Inledning 
 
Det ämne jag valt att behandla i denna uppsats är att studera vilken skillnad 
det blir på resultatet om man spelar in samma låtar i två olika musikstudior 
med olika förutsättningar. Personligen är detta ett viktigt ämne för mig, 
eftersom min privata studio inte har lika bra förutsättningar som många 
andra musikstudior har. 
 
Det finns många musiker som lägger ner mycket pengar på att hyra en 
studio för inspelning, fastän de kanske kan få samma resultat billigare om de 
spelar in i en studio med enklare förutsättningar. Anledningen till detta är 
kanske att det känns bättre för dessa personer och de tror att resultatet blir 
bättre om studion de spelar in i har så bra förutsättningar som möjligt.  
 
Att spela in till exempel trummor kräver självklart att inspelningsrummet är 
dämpat och inte ger för mycket efterklang för bästa resultat. Sedan kan det 
störa omgivningen väldigt mycket om man spelar in trummor i ett rum som 
inte är dämpat. Men att spela in trummor är inte hela arbetet i processen. 
Man ska antagligen också spela in gitarr, bas, synt eller sång. Behövs då, en 
på pappret, bättre studio för att få till det bästa resultatet?  
 
Man kan investera i att bygga en egen studio i sitt hem. På så sätt kan man 
spara en hel del pengar genom att man alltid har tillgång till sin egen studio. 
Då behöver man inte lägga ner pengar på att hyra en extern studio för 
inspelning. Självklart måste man också lära sig den teknik som studion 
tillhandahåller för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Man måste gå på 
körskola för att få körkort och köra bil så bra som möjligt och man måste 
träna på att laga god mat för att bli en bra kock. 
 
Ett bra exempel på en artist som spelat in sin musik i hemmet är José 
Gonzáles och idag är han världskänd. I skrivande stund turnerar han 
dessutom i USA. José Gonzáles är ett bevis på att de bästa 
inspelningsförutsättningarna inte behövs får att slå igenom. Men jag vet inte 
vad han har använt sig av för teknik och självklart måste man också skriva 
bra låtar för att kunna lyckas med sin musik.  
 
Jag vill veta om den teknik och utrustning jag har i min studio håller för att 
göra ett så bra jobb som möjligt ljudmässigt. Om fallet är så ska jag därefter 
bara skriva så bra låtar som möjligt för att slå igenom.
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1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att jämföra, på olika plan, två olika låtar som 
spelats in i två skilda musikstudior. Studien görs av personliga intressen då 
jag vill se hur min musikstudio står sig gentemot en extern musikstudio med 
bättre förutsättningar. Utifrån resultatet ska jag sedan kunna göra rätt val då 
jag i framtiden ska välja om jag kommer att behöva hyra en studio för att få 
ett bättre resultat eller om jag kan använda med min egen studio och få 
samma resultat. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Hur blir det musikaliska resultatet om man spelar in samma låtar i två olika 
musikstudior i förhållande till teknik och arbetsprocess? 
 

1.3 Litteratur 

1.3.1 Studio  
 
Det var inte många år sedan som man var tvungen att använda sig av en 
kommersiell studio och betala tiotusentals kronor för att få en hyfsad 
ljudinspelning. Idag kan man bygga upp en förstklassig studio i sitt hem 
som låter lika bra som en högklassig studio. Den digitala 
inspelningstekniken har idag kommit så långt att det som man spelar in i en 
amatörmässig hemmastudio kan låta lika bra som den bästa inspelningen 
som släppts under de senaste tjugo åren.1  
 
Många professionella studior använder sig av Mac-datorer. Det ansågs länge 
att PC hade alldeles för många buggar för att fungera bra vid 
ljudinspelningar. Detta kanske stämde en gång i tiden, men så är inte längre 
fallet. Valet mellan Mac eller PC bör göras av personliga skäl när det gäller 
datorplattformar och med hänsyn till programvara, inte i förhållande till 
vilket system som är mest eller minst stabilt. Både Mac och PC kan vara 
mer eller mindre stabilt, beroende på vad man försöker göra. Talangen som 
inspelningstekniker har mycket större betydelse för ljudkvalitén än om man 
har, i stor mängd, dyr teknisk utrustning. Med hjälp av de kunskaper man 
utvecklar när man lär känna sin utrustning kan man skapa inspelningar som 
är tillräckligt bra för att konkurera på marknaden med.2  
 
”Precis så här går det till idag, i allt från den minsta hobbystudio till den 
största proffsstudio. Det enda som skiljer dessa två åt är kvalitén på de olika 
sakerna i kedjan – och kanske även erfarenheten/talangen hos den person 
som ”rattar grejorna”. Med andra ord, så är det inte så svårt eller dyrt att ta 

 
1 Strong, Jeff  (2002). Digital ljudinspelning i ett nötskal.  Sundbyberg, Pagina Förlags AB. 
2 idib. 
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det första steget till att skapa en proffsstudio som man kan tro, men det kan 
bli väldigt dyrt om du vill nå toppklass!”3

 
Det enklast tänkbara man behöver för att spela in är en dator, ett ljudkort, 
något slags lyssningssystem och en mikrofon. Datorn kommer att sätta 
begränsningar på vad man kan göra. Därför bör den vara så väl tilltagen i 
prestanda som möjligt. Man kan använda fler och kraftfullare effekter och 
virtuella instrument desto snabbare datorns processor är. En musikdator bör 
minst ha 512 megabyte internminne, 80 gigabyte hårddisk och en processor 
som inte är mer än tre år gammal. Ett ljudkort avgör hur många kanaler som 
kan spelas in samtidigt. På många ljudkort finns det även inbyggda 
mikrofonförstärkare med fantommatning. De ljudkort som är anpassade för 
musikinspelning använder sig av drivrutiner som kallas Asio. Dessa 
drivrutiner ger en låg fördröjning vid inspelning och uppspelning. Andra 
finesser som ett ljudkort kan innehålla är midi-kontakter, digitala in- och 
utgångar samt hörlursförstärkare. Som lyssningssystem kan man antingen 
använda sig av monitorer (studiohögtalare) eller hörlurar. Det är viktigt att 
lyssningen är bra om man ska kunna höra detaljer i musiken som skapas. 
Dessutom måste man spendera mycket tid med sin lyssning för att kunna 
veta hur den låter. För att spela in behövs en mikrofon. Det finns två typer 
av mikrofoner, dynamiska och kondensatormikrofoner. En dynamisk 
mikrofon är oftast billagare och inte lika känslig, medan 
kondensatormikrofoner kostar lite mer och kräver en mikrofonförstärkare 
med fantommatning.4   
 

1.3.2 Akustik 
 
Det finns ett antal viktiga punkter man ska utgå ifrån när man ska bedöma 
det akustiska i rummet. Den första punkten är klarhet. Med klarhet innebär 
det att varje ton ska levereras rent, krispigt och tydligt. Den andra punkten 
är att rummet ska vara fritt från eko, vilket innebär att ljud som studsar på 
väggarna inte får studsa tillbaka som ett separat eko. Alla reflektioner måste 
smälta samman med varandra. Den tredje punkten handlar om genljud. 
Genljudet av ett ljud måste ha en lämplig styrka i förhållande till ljudkällan 
och ha ett behagligt mått av avklingning. Den fjärde och sista punkten är att 
rummet ska vara fritt från oväsen. Man får alltså inte störas av till exempel 
trafikbuller utifrån eller av ett ventilationssystem inne i rummet.5

 
Det byggs ljudisolerande rum i inspelningsstudior för att undvika problem 
med störningar och bakgrundsljud. Men möjligheten att helt och hållet 
undvika dessa störande moment kanske inte finns. Därför finns det saker 
man kan göra för att minimera dessa. Man kan fundera på hur nära de 
störande ljuden är. Går det att ställa sig längre ifrån dem? Det finns kanske 
en bättre plats i närheten där man kan göra sin inspelning. Hör man dessa 

 
3 www.replokalen.se 
4 Olsberg, E Björn (2006). Hemstudio för alla. Stockholm, IDG AB 
5 Hall, Donald E (2002). Musical Acoustics, third edition. Pacific Grove USA, 
Brooks/Cole.  
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störningar alla 24 timmar på dygnet? Finns det fler eller färre ljud på dagen 
respektive på natten. Försök att spela in på de tidpunkter då det inte finns så 
mycket ljud. Man måste kunna pausa i inspelningen när ett tillfälligt ljud 
uppstår. Nysningar, fotsteg eller mobiltelefoner dyker alltid upp vid de mest 
olämpliga tillfällena. Dessa problem går lätt att undvika.6

 
Om man spelar in hemma ska man spela in i det tystaste rummet. Ett rum 
som ligger bredvid köket kan påverkas av buller från kyl och frys. Därför är 
ett tyst sovrum antagligen bäst att spela in i. Man kommer ändå alltid att få 
in störningar och oljud i inspelningarna. Alla mikrofoner har en medfödd 
tendens till ett inbyggt oljud. Inspelningsmetoden man använder sig av 
kommer också att ha ett inbyggt oljud. Tricket är att hålla ner störningar och 
oljud så mycket som möjligt. Då har man mer utrymme till att fånga in den 
signal som man egentligen spelar in. Det finns ett antal tips till hur man ska 
spela in i en så tyst omgivning som möjligt. Bland annat kan man undvika 
att spela in när fläktar och ljusrör är påslagna. Man kan också dra ut sladden 
till kyl och frys. Dessutom kan man placera sin dator i ett annat rum.7  
 
Isoleringen av ljud som kommer utifrån är kanske viktigast för den som äger 
en hemmastudio. Man måste lyssna sig fram till vad det är som stör och 
isolera efter behov. Därför är det kanske bäst att placera sin hemmastudio i 
en källarlokal eller ett hobbyrum. Där är man isolerad från omgivningen och 
risken är ganska liten att man stör andra. Man bör också försöka göra 
rummet akustiskt anpassat för ljudinspelning. Enklaste sätt är att förse sina 
väggar med någon sorts väggpanel av trä. En tumregel är att 2/3 av 
väggytorna bör vara porösa absorbenter, som mattor och draperier. Taket 
kan man också förse med en panel och på golvet bör man lägga en mjuk 
heltäckande matta. Stående vågor kan man undvika genom att vinkla någon 
av väggarna.8 Detta är ett alternativ om man har gott om pengar.9

 
Man behöver inte lägga ner mycket pengar för att få till inspelningar med 
bra ljud. Det som krävs är lite förståelse för hur ljud transporteras, 
uppfinningsrikedom och en del arbete.10 Att dämpa akustiken i ett rum går 
också att göra med ganska enkla medel. Man kan använda sig av överblivna 
madrasser och mattor. Äggkartonger är också mycket användbara. Häng upp 
dämpningsmaterialet längs väggar, golv och tak. Därefter är rummet 
ordentligt dämpat helt gratis.11

 

 
6 Haines, Russ (2002). Digitalt ljud. Sundbyberg, Pagina Förlags AB. 
7 idib 
8 Zetterberg, Lennart (2002). Ljudinspelningens ABC, fjärde reviderade utgåvan. Halmstad, 
Natur och Kultur/LTs förlag. 
9 www.replokalen.se 
10 Strong, Jeff  (2002) 
11 www.replokalen.se 
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1.3.3 Mixning 
 
Öronen är det viktigaste verktyg man har för att skapa en mix som låter bra. 
Den viktigaste förmågan är att med hjälp av hörseln höra musiken klart och 
korrekt.  För att utnyttja denna förmåga behöver man en bra uppsättning av 
monitorer. Dessutom måste man också ha en uppfattning om hur annan 
musik än den egna klingar i sin egen lyssning. Ett bra sätt att få en sådan 
uppfattning är att lyssna på musik i sina monitorer. ”Ju mer bra musik du 
hör i dina högtalare, desto lättare är det för dig att veta när din egen musik 
också låter bra.”12 En bra mix måste låta bra i många olika system och inte 
bara i sitt eget lyssningssystem. Man bör lyssna på sin mix i många olika 
system. Därefter ska man försöka avgöra hur ens mix ska justeras för att låta 
bra överallt.13

 
En bra mix ska ha en närbild med djup. Ljudbilden ska vara tydlig samtidigt 
som det ska finnas ett naturligt djup och en rimlig bredd. Vid elektronisk 
skapad musik är djup mycket viktigt. Ljudbilden blir lätt platt i dessa fall 
och instrumenten uppfattas som uppställda på rad mellan högtalarna. En 
idealmix är till stor del olika beroende på musikgenre. Musik framförd med 
elektroniska instrument innebär en mer spektakulär ljudbild medan 
inspelningar av akustisk musik ger en mer naturlig ljudbild.14

 
Om akustiken i kontrollrummet är felaktig är det bra att sitta relativt nära 
högtalarna, detta kallas närfältslyssning. Denna sortens lyssning 
förekommer ganska ofta i studiosammanhang. Man ska placera sig själv i 
fokus mellan högtalarna. Det vill säga i en punkt motsvarande spetsen på en 
liksidig eller likbent triangel. Om man placerar sig själv innanför fokus blir 
stereobilden för bred och man upplever ett ”hål” i mitten av ljudbilden. 
Resultatet av detta blir en alltför smal ljudbild. En placering utanför fokus 
ger en smal stereobild. Resultatet av detta blir en onaturligt bred slutmix.15

 
Mixning av musik är i hög grad något subjektivt. Man kommer att upptäcka 
att det finns många olika sätt att mixa på som fungerar för en specifik låt. 
Experimentera friskt och gör många olika mixar av en och samma låt. Att 
göra flera mixar på en och samma låt kostar inget och är en mycket bra 
egenskap som digital inspelning har. Allt som behövs är hårddiskutrymme. 
Detta kan leda till att man i slutändan hittar något man tycker om i någon 
mix. Man kommer i alla fall att lära sig mer om sin utrustning.16

 
En mix blir oftast bäst om man mixar i ett tidigt stadie under processen. Ju 
mer man arbetar med sin låt desto sämre blir mixen. Detta beror på i de 
flesta fall att öronen blir trötta. För att förhindra att ens öron ska bli trötta 
kan man bland annat hålla nere volymen och då och då göra avbrott.17

 
12 Strong, Jeff  (2002). Sid. 269 
13 idib 
14 Zetterberg, Lennart (2002) 
15 idib 
16 Strong, Jeff  (2002) 
17 idib 
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1.3.4 Hur man inte ska arbeta 
 
Ljudtekniker- och musikproducentyrket förknippas med oregelbundna 
arbetstider och kvällsarbete är också vanligt förekommande inom 
branschen.18 Ordinarie arbetstid som är förlagd till andra tider än normal 
dagtid på vardagar definieras som obekväm arbetstid.19 Forskning inom det 
arbetsmedicinska visar på negativa effekter av skiftarbete. Det gäller först 
och främst när arbete är förlagda på kvällar och nätter. Det är vanligt att den 
som arbetar på kvällar och nätter drabbas av sömn- och magbesvär. 
Dessutom ökar risken för att få hjärtsjukdomar. Det sociala påverkas i 
uteblivet umgänge med familj och vänner. Fritiden blir också lidande då det 
till exempel är svårt att delta i någon sorts förening.20

 
Stöd från arbetskamrater och chefer är mycket viktigt om man skulle hamna 
i psykisk påfrestande situationer. De som arbetar ensamma har svårt för att 
få detta stöd när de kanske som bäst behöver det. Det kan också vara 
påfrestande om man inte kan få någon hjälp om komplicerade situationer 
skulle inträffa. Om man arbetar ensam innebär det också att man kan ha 
brist på sociala kontakter och samarbete. Det är viktigt att man under hela 
sin arbetstid inte binds vid en dator. Möjlighet att ta personliga kontakter 
med andra måste också finnas.21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 http://afi3.ams.se/yrken/YrkesBeskrivning.aspx?iYrkeId=235 
19 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=274203 
20 Sturesson, Lennart (1991). Arbetsglädje och effektivitet, om vår psykosociala arbetsmiljö. 
Enskede, Tjänstemännens bildningsverksamhet. 
21 idib 
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1.4 Metod 
 
För att få svar på min problemformulering har jag spelat in och mixat två av 
mina egna låtar i två olika musikstudior. Det är jag själv som är artist. Alltså 
har jag två versioner av varje låt. Dessa låtar har jag valt att benämna som: 

- Tar mitt liv (Version1) och Tar mitt liv (Version2). 
- Snus (Version1) och Snus (Version2). 

 
Jag väljer att kalla de två olika studior jag använt mig av för Studio A 
(vilken är hemmastudion) och Studio B (vilken är den externa studion). 
Tar mitt liv (Version1) har spelats in och mixats i Studio A och Tar mitt liv 
(Version2) i Studio B. Därefter har Snus (Version1) spelats in och mixats i 
Studio B och Snus (Version2) i Studio A. Detta gjordes för att jag inte 
skulle arbeta parallellt med någon av låtarna och för att ingen låt skulle 
kunna jämföras under arbetets gång, favoriseras eller bli en referens till 
någon annan version av låtarna.  
 
Jag kommer att jämföra hur Studio A och Studio B är byggda och hur dess 
miljö ser ut. Samtidigt kommer jag också att redogöra för hur jag behärskar 
den hårdvara och mjukvara som respektive studio erbjuder och hur jag som 
person trivs med att arbeta i respektive studio (Se kapitel 2).  
 
Tekniken och mitt kunnande tillsammans leder i sig till hur resultatet blir. 
Därför kommer jag att jämföra den teknik som finns i Studio A med den 
som finns i Studio B. Under denna punkt kommer jag att presentera och 
jämföra just den teknik jag använt mig av i de båda studiorna för mitt 
ändamål. I Studio B finns det teknik jag inte använt mig av och denna 
kommer jag inte heller att presentera, då jag anser att det inte är relevant att 
presentera denna oanvända teknik som inte kommer att påverka resultatet 
(Se kapitel 3). 
 
Sedan kommer arbetsprocessen att presenteras. Först kommer jag att 
redovisa det tillvägagångssätt jag använt mig av i de fyra olika 
inspelningssituationerna och när mixning av låtarna skett. Här kommer jag 
att presentera vilken låt som spelades in i respektive studio, vid hur många 
tillfällen jag ägnade mig åt inspelning och mixning och även vilken teknik 
jag använt mig av när jag mixat låtarna. Därefter kommer jag att redovisa 
hur jag som person under skapandeprocessen påverkats av det 
tillvägagångssätt som använts (Se kapitel 4). 
 
Jag har valt att inte själv bedöma hur resultatet på låtarna blir. Detta har jag 
därför överlämnat till oberoende lyssnare som inte vet skillnaden mellan 
Studio A och Studio B. Dessa oberoende lyssnare har fått tillgång till låtarna 
och en enkät (se bilaga 1) där de ombeds att svara på sex frågor kring 
låtarna. Utifrån deras svar kan jag sedan se hur resultatet blivit och därmed 
också uppfatta vilken studio som givit bäst resultat (Se kapitel 5). 
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1.4.1 Urval av oberoende lyssnare 
 
För att komma i kontakt med oberoende lyssnare skrev jag ett elektroniskt 
brev (se bilaga 2). Sedan sökte jag efter potentiella oberoende lyssnare 
genom Myspace via min egen vännerlista. Därefter skickade jag det 
elektroniska brevet till dem. De som var intressanta för detta ändamål var 
mer eller mindre etablerade musikproducenter och artister med olika 
musikalisk bakgrund. Anledningen till att bara musikproducenter och 
artister kontaktades var för att dessa har en vision om hur musik ska låta och 
kan ge konstruktiv kritik på något de tycker ska förbättras. Förfrågan till 
vanliga personer som inte jobbar med musik kunde också skickats ut, men 
dessa personer har oftast inte samma kunskap eller samma musikaliska 
visioner som de som arbetar med musik har. Därför valde jag att tillfråga 
personer som redan arbetar och skapar musik i sitt vardagliga liv. 
Sammanlagt skickades en förfrågan ut till 64 musikproducenter och artister, 
mer eller mindre kända. Av dessa 64 utskick var det sju personer som ville 
ställa upp som oberoende lyssnare. 
 

1.4.2 Avgränsningar 
 
Inom den genre jag verkar, hiphop, fungerar det oftast så att 
musikproduktionen av verket görs i förhand med hjälp av hårdvara och 
mjukvara på en dator, därefter spelas det vokala in. Självklart kan andra 
inspelningar också förekomma efter det att produktionen är färdig, men i det 
stora hela fungerar det på detta sätt. Detta är även fallet i min situation. 
Därför har jag valt att lämna det kreativa skapandet utanför det jag ska 
behandla då produktion och text skapats innan inspelning och mixning. 
 
En annan avgränsning jag gjort är att jag inte mastrat låtarna. Anledningen 
till det är för att mastring är till för att förbättra det som inte blivit tillräckligt 
bra efter att låtarna mixats. Hade jag mastrat låtarna hade jag kanske kunnat 
dölja eventuella svagheter. Som jag dessutom nämner i min metod är det 
inte jag som ska bedöma ljudkvalitén i denna studie. Men om jag mastrat 
låtarna hade jag ändå bedömt ljudkvalitén på ett indirekt sätt genom att jag 
förändrat det som enligt min uppfattning inte lät bra.    
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1.4.3 Metodutvärdering 
 
Det första jag borde gjort innan jag började spela in mina låtar var att jag 
skulle satt mig i den externa studion och friskat upp mitt minne om det 
tekniska innan jag väl började spela in Tar mitt liv (Version2). Nu blev det 
istället så att jag graderade upp mitt minne under tiden jag arbetade med Tar 
mitt liv (Version2). Om jag gjort det innan hade kanske version två av Tar 
mitt liv fått ett rättvisare resultat än vad den fick.  
 
Jag har både mer tillit till och mer kunskap om min hemmastudio, Studio A, 
vilket också borde leda till en bättre mix och ljudbild. Därför kanske 
resultatet i de versioner som spelats in och mixats i Studio A blir rättvisare. 
Istället kunde jag bett någon med bra tillit till och kunskap om Studio B 
hjälpa mig att mixa de versioner som spelades in där. Detta hade antagligen 
också gett ett rättvisare resultat. Samtidigt kan det säkerligen vara negativt 
att blanda in någon utomstående i form av att denna person också möjligtvis 
påverkat resultatet. 
 
Det finns antagligen fler viktiga faktorer som påverkar när man skapar en 
låt. Detta kan vara faktorer som tillfälligheter och humör hos personen som 
skapar låten. Faktorer som dessa kunde jag också ha studerat. Möjligtvis blir 
resultatet intressantare om man studerar fler faktorer. 
 
Utformningen av enkäten kan också diskuteras. Enkäten som jag använt mig 
av har jag utformat tillsammans med min handledare. Jag har inte använt 
mig av någon mall för hur enkäter ska se ut. Ett alternativ till enkäten hade 
varit att fysiskt intervjua de oberoende lyssnarna för att få ut mer av dem. 
Med facit i hand tycker jag att jag fick svar på det jag efterfrågat. Även om 
någon oberoende lyssnare fattade sig mycket kortfattat.    
 
Jag har dessutom valt att studera mig själv och mitt eget arbete. Att studera 
sig själv kan säkerligen medföra problem med objektiviteten. Det kan jag 
hålla med om när risken finns att mina förutfattade meningar om Studio A 
och Studio B påverkar mig och lyser igenom i hur jag studerar och jämför 
de aspekter jag valt ut. Kanske hade det varit bättre för en sådan studie som 
jag gör att studera hur någon annan och deras resultat påverkades i samma 
situation som jag. 
 
För att få ett mer generellt svar på min problemformulering skulle jag också 
kunnat studera hur flera producenters eller artisters resultat påverkats. Nu 
kan jag inte dra några generella slutsatser utifrån det jag kommit fram till 
eftersom jag bara studerat mig själv. Detta belyser jag också mer under 
rubrik 7.4. 
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2 Jämförelse av Studio A och Studio B  

2.1 Studio A 
 
Studio A är den studio jag alltid har tillgång till. Det medför en stor fördel 
att använda sig av denna studio eftersom jag behärskar tekniken och 
mjukvaran bättre än vad jag gör i någon annan studio. Jag har arbetat i 
Studio A sen jag började göra musik vid 15 års ålder, dessutom har både 
studion och jag utvecklats under de år jag arbetat i den. Det säger sig själv 
att man lär sig teknik och mjukvara bättre i en studio man alltid arbetat i.  
 
Däremot finns det en stor nackdel när det kommer till hårdvara i Studio A. 
Den dator som används för hårddisksinspelning i denna studio är inte så 
kraftfull som jag önskat att den var. Detta medför att jag måste mixa med så 
kallade gruppkanaler. (Se 4.1.1 stycke 5). Att mixa genom gruppkanaler tar 
inte speciellt mycket kraft från datorn. Jag har förr prövat att mixa i Studio 
A som jag gjorde i Studio B (se 4.2.1 stycke 4) och då orkade inte datorn 
arbeta. Antingen går då låtarna i inspelningsprogrammet inte att öppna, eller 
startar datorn om sig när för många plug-ins används. Å ena sidan har jag 
genom åren lärt mig att mixa med hjälp av gruppkanaler. Å andra sidan 
skulle jag alltid vilja mixa en låt som jag gjorde i Studio B eftersom det är 
standard att mixa på det viset. 
 
Det finns ingen utformad akustik för inspelning eller mixning i Studio A (Se 
bild 1 och 2). Utan studion består av ett rektangulärt rum med betongväggar. 
Det finns heller inget som delar av inspelningsrum från kontrollrum. Jag har 
inte märkt att detta är något problem vid inspelning, i form att ljudet studsar 
från vägg till vägg. Däremot kan det innebära problem då mixning av en låt 
ska ske. Detta beror på att monitorerna inte är placerade för en god lyssning 
(Se 1.3.3 stycke 3).  

 
Monitorerna är placerade nära en av väggarna (Se bild 2). På grund av detta 
uppstår stora basfrekvenser vilket kan leda till ett missvisande resultat. Men 
eftersom jag lyssnar på mycket musik i mina monitorer känner jag dem väl 
och har kännedom för hur det ska mixas för att få ett önskvärt resultat.  
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 Bild 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Erik Johnsson. 

Ovan visas inspelningsplatsen i Studio A. 
 
 
 
 
 

Bild 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Erik Johnsson. 

Ovan visas kontrollrumsplatsen i Studio A.  
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2.2 Studio B 
 
Studio B är också en studio jag alltid har tillgång till. Däremot arbetar jag 
nästan aldrig i Studio B. När jag arbetat i Studio B har det varit med projekt 
ämnade för skolarbete. Jag har aldrig förr arbetat med min egen musik i 
Studio B.  
 
Den stora fördelen med Studio B är att den har tillgång till mycket och bra 
hård- och mjukvara. Dessutom är den byggd akustiskt så att ljudkällan inte 
ger några extra reflektioner varken när man spelar in eller mixar. Studio B 
består av ett kontrollrum och ett inspelningsrum. På grund av det är det 
smidigast att vara två vid inspelningstillfället. Separerade rum behövs för att 
spela in bland annat trummor, men ska man bara spela in sång eller gitarr är 
separerade rum inte nödvändigt. 
 
Det är alltid bra att arbeta i en studio med många möjligheter. Men att arbeta 
i Studio B känns inte lika bekvämt för mig som att arbeta i Studio A. Detta 
beror på att jag inte behärskar Studio B i lika stor utsträckning. Då blir det 
snarare ett hinder när jag inte alltid förstår hur jag ska gå tillväga. Den 
hårdvara som Studio B erbjuder använde jag mig bara av vid inspelning. 
Sedan mixade jag allt med hjälp av mjukvaran. Samtidigt är mjukvaran ett 
litet problem för mig då den inte är likadan som i Studio A. Men i stort sett 
fungerar den likadant och har samma möjligheter. Datorn som används i 
Studio B är väldigt kraftfull, vilket gör att det går att använda den 
standardteknik som används vid mixning. Men eftersom att jag inte 
använder mig av den teknik i vanliga fall när jag mixar i Studio A, blir detta 
också ett litet hinder. Då jag inte behärskar standardtekniken fullt ut. 
 
Som sagt är Studio B akustiskt anpassad för inspelning och mixning. Det 
finns även fler rum att använda till inspelning om flera inspelningar ska ske 
samtidigt. Inspelningsrummet (Se bild 3) jag använde mig av är ett rum som 
ungefär är lika stort som hela rummet i Studio A. I kontrollrummet (Se bild 
4) finns två skärmar, vilket underlättade mitt mixningsarbete då jag hade de 
inspelade spåren på vänstra skärmen och mixerbordet i form av mjukvara på 
högra skärmen. Dessutom finns ett fysiskt mixerbord, ett lyssningssystem 
och annan diverse hårdvara i kontrollrummet. 
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 Bild 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Erik Johnsson. 

Ovan visas inspelningsrummet i Studio B. 
 
 
 
 
 Bild 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Erik Johnsson. 

Ovan visas kontrollrummet i Studio B.  
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Figur 1 – Specifik jämförelse av Studio A och Studio B 
 

Jämförda perspektiv Studio A Studio B 

Dator Mindre bra dator. Mycket bra dator. 
Behärskning av 
studions teknik 

Behärskar tekniken 
bra. 

Behärskar tekniken 
mindre bra. 

Akustik Ej akustisk utformad. Akustisk utformad. 

Antal rum Består av ett rum. Består av flera rum. 

 
Figur ett jämför den överblickande beskrivningen av Studio A och Studio B. 
 
Den teknik som används vid en inspelning borde påverka hur resultatet i 
slutändan ter sig. I nästa kapitel beskriver jag den specifika teknik som jag 
använt mig av i både Studio A och i Studio B. 
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3 Teknik 
 
Tekniken som Studio A och Studio B har att tillgå skiljer sig stort. Studio A 
användas nästan alltid bara för att spela in vokala insatser, därmed är också 
tekniken lämpad efter detta ändamål. I Studio B spelas det in mycket mer än 
bara det vokala. Exempel på det är inspelning av trummor, gitarr, bas och 
piano. Därför har också Studio B mer teknik till sitt förfogande. Jag har 
dock inte använt all den teknisk utrustning som finns i Studio B och nedan 
kommer jag att presentera den teknik som använts i de båda musikstudior 
för ändamålet med detta projekt.  
 

3.1 Studio A 
 
I Studio A används en PC för hårddiskinspelning. Denna PC används inte 
bara för inspelning utan också för privat bruk. Det finns tre olika hårddiskar 
i datorn, två av dem används för musikskapande medan den tredje används 
för det privata bruket. 
 
Ljudkortet i Studio A är ett så kallat M-Audio Firewire 410. Som framgår 
av namnet är detta ett ljudkort som kopplas till datorn via en firewiresladd. 
Ljudkortet har två mikrofoningångar och två linjeingångar. Dessutom har 
det åtta linjeutgångar och två hörlursutgångar med skilda volymkontroller. 
Fantommatning finns också då det är nödvändigt om man ska spela in med 
en kondensatormikrofon. När jag spelat in detta projekt har jag dock bara 
använt mig av en mikrofoningång, två linjeutgångar och de båda 
hörlursutgångarna. 
 
 
 Bild 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: http://media.gonext.name/01/global/1453/81033.jpg 

Ovan ses hur ett M-Audio Firewire 410 ser ut. 
 
 
 
Lyssningen i Studio A består ett par monitorer vid namn Krk RP 8. Dessa 
monitorer är aktiva vilket betyder att de har en inbyggd förstärkare och då 
behöver man alltså ingen extern förstärkare för att kunna använda dem. 
Monitorerna består av åtta tums element och frekvensomfånget är 45-20 000 
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hertz. Dessa monitorer är kopplade till två linjeutgångar i ljudkortet, därefter 
behöver man bara sätta igång dem för att få ljud ur dem. 
 

Bild 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: http://img3.musiciansfriend.com/dbase/graphics/articles/reports/2006/id_602314_300x218.jpg 

Ovan ses hur ett par Krk RP 8 ser ut. 
 
 
 
Den mikrofon som används vid inspelning i Studio A är en ADK Vienna 
Edition. Denna mikrofon är en kondensatormikrofon och har ett 
frekvensomfång på 20 – 20 000 hertz. Mikrofonen kopplas in i en av 
ljudkortets mikrofoningångar. Från ljudkortet går signalen direkt till datorns 
hårddisk vid inspelning. Dessutom måste också fantommatning vara 
påslagen för att den ska fungera.   
 

Bild 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: http://www.stgd.ch/Adk/Vienna/Model_S_Vienna.jpg 

Ovan ses mikrofonen ADK Vienna Edition. 
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Den mjukvara som används för inspelning och mixning i Studio A är 
Cubase SX 2. Vid mixning har jag använt mig av Cubase egna plug-ins och 
andra plug-ins vid namn Waves Diamond Bundle och TC Electronics 
Native Bundle. 
 

3.2 Studio B 
 
I Studio B används en MAC vid hårddiskinspelning. Denna dator är endast 
ämnad för att spela in musik och används inte för några privata bruk. I 
datorn sitter dessutom två stycken HD accel2 kort. Dessa två kort gör att 
datorns processor kan hantera upp till 64 kanalers ljudfiler utan att belasta 
datorn. 
 
Det system som används för att spela in i Studio B är mer avancerat än det i 
Studio A. Systemet heter ProTools HD och består av två stycken 96i I/O 
interface. Detta ger totalt 16 digitala in- och utgångar, samt 16 analoga in 
och utgångar. Ett interface vid namn Midi I/O ingår också i detta system. 
Detta behövs för att systemet ska kunna hantera midi. De två HD accel2 
korten som jag presenterat ovan ingår också i systemet. ProTools | HD 7 är 
den mjukvara som ingår i systemet och som även används i Studio B. 
 
 

Bild 8  
 
 
 
 
 

Ovan visas interfacet 96i I/O. 

Källa: http://www.niveau2.com/shop/images/digidesign_96.jpg 

 
 
 
 
 Bild 9 
 
 
 
 
 Ovan visas interfacet MIDI I/O. 

Källa: http://proaudio.com.au/sales/photos/433dd3194f0e0.jpg  
 
 
Studio B har en lyssning som består av fem aktiva studiomonitorer vid 
namn Genelec 1031A. Däremot använde jag mig bara av två monitorer 
eftersom jag mixade i stereo. Att det finns fem monitorer i studion beror på 
att man också kan mixa i 5.1. Dessa monitorer har ett frekvensomfång på  
48 – 22 000 hertz och dess element är 8 tum stora. Dessutom består också 
lyssningen av en subbas vid namn Genelec 7060. 
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Bild 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: http://www.freistil-audio.de/data/freistilaudio/media/img_big/IMG_11113_200355_13311.jpg 

Ovan ses hur Genelec 1031A ser ut.

 
 Bild 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: http://www.musik-schmidt.de/osc-schmidt/catalog/images/GENELEC_7060A.jpg 

Ovan visas subbasen Genelec 7060. 
 
 
 
Det mixerbord som Studio B har att tillgå heter Yamaha 02R96. Detta 
mixerbord har sammanlagt 56 processande kanaler. Varje kanal har en egen 
equalizer, kompressor, gate och delay. Mixerbordet används vid inspelning 
och vid mixning. Jag använde däremot bara mixerbordet vid inspelning. 
Mixning gjordes med hjälp av ProTools | HD 7 eget mjukvarumixerbord.   
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Bild 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: http://images4.thomann.de/pics/prod/155721.jpg

Ovan ses mixerbordet Yamaha 02R96. 
 
 
Mikrofonen som användes vid inspelningen i Studio B är en så kallad 
Neumann TLM 103. Detta är en kondensatormikrofon med ett 
frekvensomfång på 20 – 20 000 hertz som kräver fantommatning. 
Mikrofonen kopplas in i en multibox i inspelningsrummet i Studio B. Sedan 
skickas signalen till en XLR-patch och vidare till mixerbordet. Därefter 
skickas signalen till ProTools interface och till lysningssystemet.     
 

Bild 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: http://images.miretail.com/products/full/neumann/632866122012545122_X.jpg 

Ovan visas mikrofonen Neumann TLM 103.  
 
 
Den mjukvara som används i Studio B för hårddiskinspelning är som sagt 
ProTools | HD 7. Vid mixning använde jag mig av ProTools egna plug-ins. 
Dessutom använde jag mig också av Waves Diamond Bundle plug-ins.  
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Figur 2 – Specifik jämförelse av teknik 
 

Jämförda perspektiv Studio A Studio B 

Dator PC MAC 
Ljudkort M-Audio Firewire 410 ProTools HD 

Lyssning Krk RP 8 Genelec 1031A och 
Genelec 7060 (subbas) 

Mixerbord Inget mixerbord Yamaha 02R96 

Mikrofon ADK Vienna Edition Neumann TLM 103 

Mjukvara Cubase SX 2 ProTools | HD 7 

 
Figur två redogör för vilken specifik hårdvara och mjukvara som använts i 
Studio A gentemot hårdvara och mjukvara som använts i Studio B. 
 
I nästa kapitel beskriver jag arbetsprocessen vid inspelning och mixning av 
de två versionerna av vardera låt. Jag redogör för vilket tillvägagångssätt jag 
använt mig av och den tidsaspekt som varje version av de båda låtarna haft . 
Jag kommer också att presentera hur jag som person påverkats av 
arbetsprocessen. 
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4 Arbetsprocess 
 
Figur 3 – Vilken studio som använts till respektive version av båda låtar 
 

Studio A Studio B 
Tar mitt liv (Version1) Tar mitt liv (Version2) 

Snus (Version2) Snus (Version1) 
 
Figur tre visar vilken studio som använts för att spela in och mixa respektive 
version av de båda låtarna. Som syns i figuren är Tar mitt liv (Version1) och 
Snus (Version2) inspelade och mixade i Studio A. Medan Tar mitt liv 
(Version2) och Snus (Version1) är inspelade och mixade i Studio B. 

4.1.1 Tar mitt liv (Version1) 
 
Version ett av låten Tar mitt liv är inspelad i Studio A och det är också den 
låt som spelades in och mixades först av alla. Det finns redan ett utarbetat 
och väl fungerande tillvägagångssätt som alltid mer eller mindre används i 
denna studio. Det går dessutom utmärkt att vara ensam under hela 
inspelningsprocessen i Studio A.  
 
Det första som spelades in på denna version av Tar mitt liv var refrängen. 
Sedan väntade jag en dag med att spela in vers ett, två och tre. Detta gjordes 
för att refrängen framförs med sång till skillnad från verserna som framförs 
med rapp. Jag sjunger inte lika ofta som jag rappar och ville därför 
koncentrera mig helt på sånginspelningarna första dagen, för att sedan helt 
och hållet koncentrera mig på rappinspelningen.  
 
Som alltid i Studio A använde jag mig av många inspelningskanaler. Sex 
kanaler användes för att spela in refrängen. Sedan användes fem kanaler till 
varje vers. Allt som allt användes det alltså 21 kanaler vid inspelningen av 
det vokala i Tar mitt liv (Version1). 
 
Första ledet i mixningsarbetet handlade om att importera varje spår för sig 
från själva produktionen till Cubase SX 2. Detta medförde att jag fick 
använda mig av ytterligare 16 kanaler. Detta orsakar dock inga problem då 
Cubase SX 2 inte tar extra kraft från datorn på redan bearbetade spår.  
 
Tillvägagångssättet, vid mixningsarbetet i Studio A, är att så kallade 
gruppkanaler används. Även kallat buss. En gruppkanal fungerar så att man 
skickar redan inspelade kanaler till gruppkanalen, för att genom 
gruppkanalen använda önskade plug-ins. Till denna låt använde jag mig av 
tre gruppkanaler. Till den första gruppkanalen skickades alla instrument. 
Till den andra gruppkanalen skickades de kanaler som användes för att spela 
in refrängen. Till den tredje och sista gruppkanalen skickades de spår som 
användes för att spela in verserna.  
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Bild 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skärmdump: Erik Johnsson. 

Ovan visas hur en gruppkanal ser ut.  
 
 
 
I den gruppkanal jag skickade instrumenten till användes inga plug-ins, 
eftersom spåren redan var bearbetade. Denna gruppkanal användes enbart 
för att kunna ändra volymnivån på alla instrumentspår samtidigt.  
 
I gruppkanalen dit jag skickade de spår som används för att spela in 
refrängen använde jag mig däremot av plug-ins för att bearbeta rösten tills 
den lät, enligt mig, bra. Jag använde mig av fem plug-ins. Den första i ledet 
var en kompressor. Som nummer två i ledet användes en DeEsser, som 
också är en sorts kompressor som tar bort vassa S-ljud i sången. Därefter 
lades en equalizer till, denna användes för att skapa en bättre klarhet och 
närhet i sången. Som nummer fyra i ledet använde jag mig av ett delay och 
till sist använde jag mig av ett reverb. I detta led av mixningsarbetet jobbade 
jag även med att ställa in önskvärd panorering på diverse kanaler.  
 
Jag spelade bara in refrängen en gång. Men eftersom att låten har en 
dubbelrefräng var jag tvungen att kopiera refrängen, skapa sex nya kanaler 
och sedan klistra in refrängen igen på de sex nya kanalerna. Därefter fick jag 
åter en gång kopiera hela refrängen och klistra in den efter de två 
nästkommande verserna.  
 
I den gruppkanal som användes för vers-/rappinspelningarna användes 
samma plug-ins som i den gruppkanal som användes för refrängen. Den 
enda skillnaden var att jag använde mig av olika inställningar för att få 
ljudet på den inspelade rappen att låta bättre.      
 
Till sist sänkte jag volymen helt på varenda kanal i inspelningsprogrammet 
för att sedan ställa in önskvärd ljudnivå på varje specifik kanal. Sammanlagt 
användes 46 kanaler för att skapa Tar mitt liv (Version1). 
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Bild 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skärmdump: Erik Johnsson. 

Ovan visas inspelningsschemat över Tar mitt liv (Version1).  
 

4.1.2 Tar mitt liv (Version1) 
 
Version ett av Tar mitt liv skapades vid fyra olika tillfällen i Studio A. Det 
två första tillfällena inträffade den 5 och 6 november 2007, då de vokala 
inspelningarna ägde rum. Vid de två senare tidpunkterna mixades låten. Det 
första mixningstillfället ägde rum den 7 november 2007. Vid detta tillfälle 
gjordes det mesta arbetet med mixningen. Alltså bestämde jag vilka plug-ins 
som skulle användas, dessutom justerade jag volymnivåerna på alla olika 
kanalerna tills resultatet, enligt mig, blev bra. Vid tillfälle två, den 14 
november 2007, lyssnade jag igenom låten för att förbättra potentiella 
svagheter i mixen. En del förbättringar verkställdes också efter lyssningen. 
 
Det jag beskrivit ovan är vanligen hur det brukar se ut när jag skapar en låt. 
Att arbeta med en låt under flera olika tillfällen är något som är normalt för 
mig. Detta gör jag för att inte bli så kallat ljudblind. Vilket innebär att det är 
lätt hänt att sitta för länge med samma låt vid samma tidpunkt och bli trött, 
tappa koncentrationen och därför tappa uppfattningen om hur det ska låta. 
Ett problem som dock uppstod vid inspelningstillfället var att många 
omtagningar fick göras då jag inte kunde texten tillräckligt bra. Jag hakade 
upp mig på många olika ställen och vid många olika tillfällen i låten. Det 
ledde till en hel del frustration innan inspelningen blev helt färdig. Detta 
tyder på att jag borde studerat texten mer och bättre innan inspelningen 
påbörjades. Risken finns att hela processen försenas om sådana problem 
uppstår, vilket kan leda till att en deadline förskjuts.  
 
Själva mixningsarbetet utfördes utan problem. Däremot påverkade det mig 
på det sättet att jag var tvungen att bli färdig vid en speciell tidpunkt för att 
kunna börja arbetet med version två av Tar mitt liv. Detta ledde till att jag 
kände mig en aning stressad. Vanligtvis brukar jag inte jobba mot deadlines.  
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4.2.1 Tar mitt liv (Version2) 
 
Version två av Tar mitt liv är inspelad i Studio B. Vid denna inspelning 
hade jag bokat Studio B i fyra timmar. Till min hjälp hade jag en 
inspelningstekniker. Detta för att underlätta inspelningsarbetet då 
kontrollrummet och inspelningsrummet består av två skilda rum.  
 
Även denna gång började jag med att spela in refrängen. Därefter spelades 
rappen in. Det hela gick väldigt snabbt och smidigt till då jag redan kunde 
texten och tack vare att det fanns en inspelningstekniker till min hjälp. 
 
Vid detta tillfälle använde jag mig inte av lika många kanaler. Till refrängen 
användes sex kanaler, precis som i version ett. Däremot användes bara fem 
kanaler till inspelningen av rappen. 
 
Till mixningsarbetet av Tar mitt liv (Version2) bokades Studio B i sex 
timmar. Det första som skedde var att jag importerade alla instrument från 
själva produktionen till ProTools | HD 7. Därefter påbörjades själva arbetet 
med att mixa. I Studio B använde jag mig inte av så kallade gruppkanaler, 
vilket jag som sagt gjort i Studio A. Istället användes plug-ins på alla de 
specifika kanaler där de behövdes. De plug-ins som användes var 
kompressor, equalizer, delay och reverb. Sedan ändrades inställningarna 
beroende på vilken kanal de användes till för att få till ett önskvärt ljud. 
Efter att alla plug-ins justerats, korrigerades även panoreringen på de 
kanalerna panorering användes. 
 
Precis som i Tar mitt liv (Version1) spelade jag även här bara in refrängen 
en gång. Därför fick jag utföra samma procedur med att kopiera refrängen i 
denna version. 
 
Slutligen sänktes volymen helt på alla kanaler. För att sedan ställas in till 
önskvärd nivå på varje kanal. När version två av Tar mitt liv slutligen blev 
klar hade 33 kanaler använts.   
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Bild 16  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Skärmdump: Erik Johnsson. 

Ovan visas inspelningsschemat över Tar mitt liv (Version2).  

 

4.2.2 Tar mitt liv (Version2) 
 
Version två av Tar mitt liv skapades vid två tillfällen i Studio B. Vid det 
första tillfället spelades det vokala insatserna in. Detta ägde rum den 15 
november 2007. Under det andra tillfället, den 23 november 2007, mixade 
jag låten, då både volymnivå ställdes in och val av plug-ins utfördes. Inga 
lyssningar eller justeringar genomfördes i efterhand då allt arbete blev klart 
med Tar mitt liv (Version2) vid detta tillfälle. 
 
Inspelningen av version två av Tar mitt liv gick mycket snabbt och smidigt. 
Hela processen var klar på två timmar. Anledningen till att det gick snabbt 
och smidigt var för att jag nu kunde texten utantill och därför inte behövde 
göra speciellt många omtagningar. En andra anledning var den att jag hade 
hjälp av en inspelningstekniker. Tack vare det behövde jag själv inte springa 
mellan kontrollrummet och inspelningsrummet. 
 
Mixningsarbetet bestod däremot av ett par hinder. Studio B var bokad i sex 
timmar till detta ändamål och i brist på tid och kunskap om tekniken blev 
jag påverkad av att jag trodde att resultatet skulle bli lidande på grund av 
detta. Detta i sin tur ledde till att jag kände mig stressad och att jag fick 
använda mig av ett annat tillvägagångssätt än jag är van vid. Fast när de sex 
uppbokade timmarna var förbrukade var jag ändå nöjd med mitt resultat och 
hur det lät i Studio B. 
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4.3.1 Snus (Version1) 
 
Denna version av låten Snus är inspelad i Studio B som bokades i sex 
timmar vid inspelningstillfället. Ett stort problem uppstod då låten skulle 
spelas in. Ingen hade tid att hjälpa mig att agera inspelningstekniker. Detta 
innebar att jag själv fick förflytta mig mellan kontrollrum och 
inspelningsrum under hela inspelningsprocessen. 
 
Precis som med Tar mitt liv, båda versionerna, började jag även här med att 
spela in refrängen. Till detta använde jag mig av sju kanaler. Efter att 
refrängen var inspelad, spelades det in två verser rapp och ett mellanspel. 
Det användes tolv kanaler till inspelningen av de två verserna och till 
mellanspelet användes fem kanaler. 
 
Som sagt fick jag själv agera inspelningstekniker. På grund av det var jag 
tvungen att börja själva inspelningen många takter innan jag egentligen 
skulle spela in. Detta för att jag var tvungen att hinna ut ifrån 
kontrollrummet och stänga dörren. Därefter öppna dörren till 
inspelningsrummet, för att sedan stänga den igen, sätta på mig hörlurar och 
sedan börja spela in. 
 
Till mixningsarbetet av Snus (Version1) bokade jag sex timmar i Studio B. 
Det första som gjordes var samma tillvägagångssätt som på föregående 
låtar, då jag importerade alla instrumentspår från produktionen. Till detta 
behövdes sju kanaler. Därefter kopierades refrängen och klistrades in efter 
vers ett, två och efter mellanspelet. 
 
Nästa steg var välja att ut vilka sorters plug-ins som skulle användas på de 
vokala inspelningarna. På denna låt användes kompressor, equalizer, delay 
och reverb med olika inställningar beroende på vilka spår de användes till. 
Därefter ställdes önskvärd panorering in. En inspelad kanal till respektive 
vers togs också bort eftersom det lät bättre utan än med dessa kanaler. Till 
sist sänktes all volym på alla kanaler för att sedan höja varje specifik kanal 
tills mixen enligt mig blev bra. Till denna version av Snus användes 
sammanlagt 31 kanaler. 
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Bild 17 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Skärmdump: Erik Johnsson. 

Ovan visas inspelningsschemat över Snus (Version1). 

4.3.2 Snus (Version1) 
 
Snus (Version1) jobbades fram vid två olika tillfällen i Studio B. Även på 
denna låt spelades sången och rappen in vid det första tillfället som ägde 
rum den 21 november 2007. Två dagar senare, den 23 november 2007, 
mixades låten. Precis som på Tar mitt liv (Version2) utfördes allt arbete vid 
ett enda tillfälle. Alltså gjordes inga lyssningar i efterhand eller tänkbara 
justeringar. 
 
Vid inspelningen av denna version av Snus fanns det hela tiden ett stort 
överhängande problem. Jag fick som sagt ingen hjälp av någon 
inspelningstekniker. Detta innebar att jag själv fick gå från 
inspelningsrummet till kontrollrummet mellan varje tagning för att spela in 
nästa spår. Detta tog både mycket tid och blev i längden tröttsamt. Till slut 
ledde det också till att min prestation påverkades negativt. Då jag hela tiden 
i mina tankar ville spela in utan misstag för att undvika att det skulle ta för 
lång tid. När jag tänkte på detta gjorde jag däremot hela tiden misstag vid 
inspelningen och jag blev både irriterad och frustrerad över att situationen 
blev som den blev. Av situationen blev jag dessutom trött på själva låten 
väldigt snabbt och ville inte fortsätta jobba med den, men var ändå tvungen 
att arbeta färdigt. 
 
Mixningsarbetet gick däremot mycket smidigare än inspelningsprocessen. 
Jag hade även denna gång bokat upp sex timmar i Studio B. 
Tillvägagångssättet av mixningen var likadant som vid Tar mitt liv 
(Version2). Däremot visste jag nu hur jag skulle gå tillväga, till skillnad från 
mixningen av Tar mitt liv (Version2). Min kännedom om det tekniska var 
nu bättre. Tack vare detta behövde jag inte känna mig stressad och detta 
gjorde att det kändes enkelt och smidigt att mixa Snus (Version1). 
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4.4.1 Snus (Version2) 
 
Snus (Version2) spelades in i Studio A. Precis som med den första 
versionen av denna låt började jag med att spela in refrängen. Även i Studio 
A användes sju kanaler till detta ändamål. Efter att jag spelat in refrängen, 
började inspelningen av rappen. Som sagt bestod rappen av två verser och 
ett mellanspel. Till inspelningen av detta användes 15 kanaler, fem var till 
de båda verserna och fem till mellanspelet. Det hela gick väldigt snabbt och 
enkelt då jag redan kunde texten eftersom att jag redan spelat in första 
versionen i Studio B. Dessutom försvårades inte situationen av att jag själv 
agerade inspelningstekniker, då det går utmärkt att göra i Studio A till 
skillnad från Studio B. 
 
Mixningsarbetet började precis som med de tre andra låtarna jag spelat in 
och mixat, då jag importerade alla instrumentspår från produktionen i 
inspelningsprogrammet. Till detta behövdes sju nya kanaler. 
 
Därefter skapade jag tre gruppkanaler. Till den första gruppkanalen 
skickades alla instrumentkanaler. Till den andra gruppkanalen skickades alla 
kanaler som använts till refränginspelning. Till den tredje och sista 
gruppkanalen skickades de kanaler som använts för att spela in de två 
verserna och mellanspelet. 
 
Som i Tar mitt liv (Version1) användes inga plug-ins i den gruppkanal dit 
instrumentkanalerna skickades, då dessa spår redan var bearbetade. Till de 
andra två gruppkanalerna användes det kompressor, DeEsser, equalizer, 
delay och reverb. Dessa hade olika inställningar beroende på vilka kanaler i 
projektet som berördes. Samtidigt som jag arbetade med att ställa in de  
plug-ins som användes, arbetade jag med panoreringen på de vokala 
inspelningarna.  
 
Till sist sänktes volymnivån helt på alla kanaler, precis som på de tre andra 
låtarna. För att sedan ställas in och mixas till en nivå där alla kanaler 
tillsammans i sammanhanget lät bra, enligt mig. Sammanlagt användes det 
32 kanaler för att skapa Snus (Version2). 
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 Bild 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skärmdump: Erik Johnsson. 

Ovan visas inspelningsschemat över Snus (Version2).  
 
 

4.4.2 Snus (Version2) 
 
Version två av låten Snus blev färdig efter tre arbetstillfällen i Studio A. Det 
vokala spelades in den 26 november 2007. Mixningsarbetet påbörjades 
samma dag och då ställdes de plug-ins som användes in. Dessutom 
påbörjades arbetet med att ställa nivån på de olika kanalernas volym. Dagen 
efter, den 27 november 2007, mixades låten färdigt. Då lyssnade jag på låten 
igen och justerade de detaljer jag inte blivit nöjd med efter arbetet dagen 
innan. 
 
Eftersom jag redan spelat in låten en gång och då lärt mig texten gick hela 
inspelningsprocessen snabbt och smidigt till. Inga svårigheter inträffade 
under processen. Detta gjorde att jag inte påverkades negativt på något sätt 
alls. Istället kändes det behagligt när det hela gick bra, till skillnad från när 
jag spelat in samma låt i Studio B. 
 
Snus (Version2) var den sista låten som spelades in och mixades. Själva 
mixningsarbetet utfördes också utan några motgångar då jag mixade med 
hjälp av det tillvägagångssätt som jag normalt är van vid. Jag påverkades 
inte heller negativt på något sätt under skapandeprocessen av denna låt. 
Efter att jag blivit trött på låten när den spelades in och mixades i Studio B, 
kändes det nu roligare att arbeta med låten igen då allt utfördes utan några 
problem. Detta var den enda av de två låtarnas båda versioner som inte gav 
mig några bekymmer under processens gång.  
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Figur 4 – Specifik jämförelse på Tar mitt liv 

 
Jämförda Perspektiv Studio A Studio B 

Version Tar mitt liv (Version1) Tar mitt liv (Version2) 
Inspelningstid Två dagar. En dag. 

Hjälp av inspelnings-
tekniker 

Nej Ja 

Mixning Mixad med hjälp av 
gruppkanaler. 

Mixad utan 
gruppkanaler. 

Plug-ins Fem olika plug-ins 
användes. 

Fyra olika plug-ins 
användes. 

Mixningstillfällen Två olika tillfällen. Ett tillfälle. 

Sammanlagt använda 
kanaler 

46 33 

 
 

Inspelningstillfälle 

Problem uppstod på 
grund av att jag inte lärt 
mig texten ordentligt, 

vilket ledde till 
frustration. 

 
Problem uppstod inte, 
då jag lärt mig texten. 

 
 

 

Mixningsarbetet 

Mixningsarbetet skedde 
utan problem. Men 

stress uppstod då jag 
var tvungen att hålla 

deadline. 

Uppstod hinder i 
mixningsarbetet på 

grund av tidsbrist och 
brist på kunskap. Ledde 

till stress och annat 
tillvägagångssätt. 

Figur fyra jämför arbetsprocessen på de båda versionerna av Tar mitt liv.  
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Figur 5 – Specifik jämförelse på Snus 
 

Jämförda perspektiv Studio A Studio B 

Version Snus (Version2) Snus (Version1) 
Inspelningstid En dag. En dag. 

Hjälp av inspelnings-
tekniker 

Nej Nej 

Mixning Mixad med hjälp av 
gruppkanaler. 

Mixad utan 
gruppkanaler. 

Plug-ins Fem olika plug-ins 
användes. 

Fyra olika plug-ins 
användes. 

Mixningstillfällen Två olika tillfällen. Ett tillfälle. 

Sammanlagt använda 
kanaler 

32 31 

 
 

Inspelningstillfälle 

 
Inga problem vid 

inspelning, ledde till 
en behaglig känsla. 

Ingen inspelnings-
tekniker vid inspelning, 

vilket ledde till att 
prestationen 
försämrades. 

 

 
 

Mixningsarbetet 

Inga problem vid 
mixning. Den låt som 

inte gav några 
bekymmer under hela 

processen. 

 
Mixningsarbetet gick 
smidigt. Behövde inte 
känna mig stressad. 

Figur fem jämför arbetsprocessen på de båda versionerna av Snus. 
 
Nu var inspelning och mixning klar på de båda versionerna av de båda 
låtarna och dags att skicka låtarna till de oberoende lyssnarna. Deras 
kommentarer på frågorna i enkäten presenteras i följande kapitel. Jag har 
sammanställt svaren under varje specifik fråga.  
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5. Sammanställning av enkätsvar 

 
I detta kapitel kommer jag att för varje specifik fråga redogöra för de åsikter 
jag fått av de oberoende lyssnarna. Jag kommer att ställa upp olika uttalande 
som de oberoende lyssnarna gjort och sedan redogöra för hur många av dem 
som gjorde samma uttalande i form av en siffra inom parentes. 
Summan av hur många som haft en åsikt kan skilja från varje uttalande och 
fråga då vissa haft mer än en åsikt och andra bara en eller ingen alls. 
 

5.1 Fråga 1   
 
Vad tycker du spontant om låtarna? 
 
Sex av de oberoende lyssnarna tycker att Tar mitt liv är en bra låt, medan en 
inte tycker om låten. Deras argument för och emot låten är följande: 
 

- Låten har en skön sampling (3). 
- Titeln är missvisande (2). 
- Refrängen är bra (2). 
- Låten ger positiva vibbar (2). 
- Rappen är bra (2). 
- Det är en blandning av Kanye West och Timbuktu (1). 
- Det är en glad låt (1). 
- Produktionen är trallvänlig (1). 
- Trummorna kunde varit bättre programmerade (1). 
- Version två av låten är sämre mixad (1). 
- Rösten är för dov och för långt bort i version två av låten (1). 
- Samplingen är för glad, låten sticker inte ut och basen stör (1). 

 
De oberoende lyssnarnas spontana tankar kring låten Snus lyder: 
 

- Samplingen i låten är bra (4). 
- Texttemat är annorlunda (4). 
- Rappen och texten är bra (2). 
- Mer variation i låten (2). 
- Roligt texttema (2). 
- Icke relaterbart texttema (2). 
- Har svårt för produktion och samplingar (1). 
- Version två av låten är bättre mixad (1). 
- Trummorna i version ett är tydligare (1). 
- Basgången är inte bra (1). 
- Bastrumman kan bli bättre (1). 
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5.2 Fråga 2  
 
Vad är bra eller dåligt med respektive inspelning och mixning av 
låtarna? 
 
Alla sju oberoende lyssnare tycker om både inspelningen och mixningen av 
Tar mitt liv (Version1). Grunderna till deras åsikter är att: 
 

- Ljudbilden är ”tjockare” (2). 
- Volymnivån är bra (2). 
- Alla instrument låter mycket klarare (1). 

 
Dock fanns det förslag på vad jag skulle kunna göra med Tar mitt liv 
(Version1) för att förbättra den ännu mer. Dessa förslag är som följer: 
 

- Volymnivån på baskaggen borde vara högre (1). 
- Panoreringen på det vokala ska breddas (1). 
- Inställningarna på sångens och rappens equalizer ska förbättras för 

ett renare ljud (1). 
 
Till skillnad från version ett av Tar mitt liv har sex oberoende lyssnare 
invändningar på version två av låten. De menar att: 
 

- Volymnivån är för svag (2). 
- Alla instrument ligger ovanpå och överröstar varandra (1). 
- Denna version saknar den ”tjocka” ljudbilden och det är skillnaden 

på en proffsig låt och en demolåt (1). 
- Version två är dov och för mycket komprimerad (1). 
- Rappen och sången har för svag volym (1). 
- Equalizern som används på rappen och sången ska ha bättre 

inställningar i de höga frekvenserna (1). 
- Mixningen är sämre och det vokala låter grumligt och oklart (1). 
- Version två har en tunnare ljudbild än version ett (1). 

 
Den av de sju som inte hade några invändningar tycker ändå att version ett 
av Tar mitt liv är bättre, men att version två också är bra på sitt sätt. 
 
Det är mycket delade meningar när det kommer till Snus (Version1). De 
åsikter som framfördes om denna version lyder: 
 

- Rappen och sången är för svagt mixat (4). 
- Ljudbilden är ”tjock” på ett positivt sätt (1). 
- Det ska vara mer botten i version ett av Snus (1). 
- Alla instrument är mycket klarare (1). 
- Panoreringen på rösten ska vara bredare i verspartierna (1). 
- Panoreringen på det vokala är bra genom hela låten (1). 
- Diskanten är för stark, speciellt trummornas hi-hat. (1) 
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- Musiken är bra mixad förutom att volymen på baskaggen ska vara 
starkare (1). 

- En sampling ska tas bort för att den är för upprepande (1). 
- Kvalitén på inspelningen och mixningen är bra (1). 

 
Det är även mycket skilda meningar i bedömningen på Snus (Version2). De 
oberoende lyssnarna menar att: 
 

- Mixningen är bättre än den på version ett (2). 
- Volymen är för svag på denna version (2). 
- Denna version är tydligare mixad (2). 
- Musiken på denna version är bra mixad (2). 
- Diskanten är för stark (1). 
- Rappen och sången är för centrerad (1). 
- Det är bättre botten i version två (1). 
- Nivån är bättre ställd på det röstinspelningarna (1). 
- Instrumenten ligger ovanpå och överröstar varandra (1). 
- Baskaggen och det vokala ska vara starkare volymmässigt (1). 
- Det vokala kan bli tydligare (1). 

 

5.3 Fråga 3  
 
Hur kan något i förbättras? 
 
Här är det fyra av de oberoende lyssnarna som tycker att låtarna ska mixas 
mer för att de ska bli bättre. Förslagen på hur mixarna ska bli bättre är som 
följer: 
 

- Låt andra experimentera med låtarna (1). 
- Hi-haten måste sänkas i båda versioner av Snus (1). 
- Dubbarna på rappen och sången ska vara starkare i volym (1). 
- Volymen på rapp och sång ska vara starkare (1).  

 
De specifika förslag som gäller Tar mitt liv är: 
 

- Starkare volym på dubbarna (1). 
- Låten behöver en bättre bastrumma och virveltrumma (1). 

 
De särskilda förslag som gäller Snus är: 
 

- Låten är i behov av en bättre baskagge (1). 
- Introt på låten bör kortas ner (1). 
- Rapp och sång ska ha starkare volym (1). 
- Equalizern som används på rapp och sång ska ha bättre inställningar 

(1). 
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De resterande förslagen på vad som kan förbättras är mer allmänna och rör 
först och främst produktionerna. Idéerna på hur dessa kan bli bättre lyder: 
 

- Kombinera båda versionerna på låtarna och använda trummorna i 
båda låtars version två på båda låtars version ett (1). 

- Produktionerna behöver mer kraft och utstickande trummor för att 
inte låta som allt annat (1). 

- Elektroniska syntar eller inspelade gitarrer skulle fungera i någon av 
låtarna (1). 

 
En av de oberoende lyssnarna ger inga specifika förslag på vad som kan 
förbättras, utan menar att båda versionerna av båda låtar kan bli riktigt bra 
om de blir mastrade. 
 
 

5.4 Fråga 4 
 
Kan du höra hur den ena studion skiljer sig från den andra? 
 
Under denna fråga påpekar tre oberoende lyssnare att det är skillnad på 
volymen mellan de olika versionerna av låtarna. De poängterar att: 
 

- Man kan höra skillnad på det vokala i låten Tar mitt liv (1). 
- Det hörs att inspelningsvolymen är lägre på båda låtars version två, 

men att baskaggen kommer fram bättre i ljudbilden i dessa versioner 
(1). 

 
De fyra resterande menar att: 
 

- De knappt, eller litegrann hör någon skillnad (2). 
- Version två av båda låtarna är mer kompakta. På grund av detta blir 

det inte lika mycket känsla och sväng som i den första versionen av 
låtarna (1). 

- Ena versionen känns vassare än den andra (1). 
- Vissa versioner låter mycket klarare (1). 
- Ena studion gör att ljudbilden blir klarare och låter mer 3D (1). 
- En studio har ett mer plattare ljud (1). 
- Kören i låtarna låter som flera personer i en studio medan det i andra 

studion låter som en och samma person (1). 
- Den ena versionen av låtarna låter som en mastrad version, samtidigt 

som den andra versionen inte gör det (1).  
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5.5 Fråga 5 
 
Vilken version av de båda låtarna låter ljudmässigt bäst enligt 
dig, varför? 
 
Alla oberoende lyssnare menar att Tar mitt liv (Version1) låter bäst 
ljudmässigt av de båda versionerna av den låten. Deras förklaring till denna 
åsikt följande: 
 

- Att allt är tydligare i denna version (2). 
- Det låter klarare i denna version och version två låter instängd (1). 
- Version ett låter bättre ljudmässigt för att den är bättre mixad (1). 
- Denna version låter ljudmässigt bäst för att den har mer botten (1). 
- Nivån på volymen och att den tjockare ljudbilden gör den första 

versionen bättre (1).  
 
När det kom till låten Snus var meningarna åter igen mer skilda. En av de 
oberoende lyssnarna gav inget svar alls till denna låt. Fyra stycken tycker att 
version ett av låten Snus låter bäst ljudmässigt för att: 
 

- Allt är tydligare i denna version (2). 
- Den inte låter instängd som version två gör (1). 
- Volymnivån är bättre (1). 
- Den har en tjockare ljudbild än version två (1). 

 
Två oberoende lyssnare anser att version två av låten Snus låter bäst 
ljudmässigt. En av dessa har inte gett en förklaring till varför. Den andre 
menar att version två är mer stabil än version ett.    
 

5.6 Fråga 6 
 
Om du har några andra synpunkter du vill framföra kan du 
skriva dessa nedan: 
 
Under denna punkt var det fyra oberoende lyssnare som skrev kommentarer. 
En av dem hänvisar till tidigare svar på enkäten, där denne menar att  
hi-haten bör sänkas på låten Snus i båda versionerna. Två tycker att musiken 
låter bra, samtidigt som en uppmanar mig att kämpa vidare med min musik. 
Den fjärde hade inget speciellt att tillägga, istället uppmanas jag att fortsätta 
göra min grej.  
 
I nästkommande kapitel presenteras ett sammanfattande resultatet för 
enkätsvaren, den teknik jag använt mig av och hur arbetsprocessen sett ut.  
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6. Sammanfattande resultat 

6.1 Enkät 
 
Alla de sju oberoende lyssnarna tyckte att Tar mitt liv (Version1) lät bäst 
ljudmässigt. Deras sammanfattande argument för detta är att mixen och 
ljudbilden är bättre på version ett än på version två av samma låt. Till låten 
Snus tyckte fyra oberoende lyssnare att version ett lät bäst, två tyckte att det 
var version två och en gav inget svar alls till denna låt. Argumenten för Snus 
(Version1) är i stort sett de samma som för Tar mitt liv (Version1). En av de 
två som tyckte att version två av samma låt blev bäst menar att låten känns 
mer stabil.  
 
På de övriga frågorna i enkäten ger de oberoende lyssnarna olika påståenden 
kring vad de tycker om låtarna. Dessutom ger de personliga tips på hur vissa 
saker skulle kunna förbättras. Vissa tips är lika och vissa är olika från 
person till person.  
 

6.2 Teknik 
 
Det finns en typ av teknisk utrustning i Studio A och en annan typ Studio B. 
Dessutom är den teknik som Studio A tillhandahåller anpassad för att spela 
in vokala insatser, medan tekniken i Studio B erbjuder att spela in många 
olika instrument. Dessutom kan man i Studio B spela in många olika 
instrument samtidigt, tack vare tekniken och hur studion är utformad. I 
Studio A kan man som mest spela in två kanaler samtidigt. I Studio B finns 
det dessutom fler valmöjligheter när det kommer till vilken mikrofon som 
ska användas, då det finns ett mängd olika mikrofoner att välja mellan. I 
Studio A går det bara att välja mellan två olika mikrofoner. Faktum är att 
tekniken i Studio B är bättre på pappret, mer avancerad, talrikare, 
kostsammare, den ger fler valmöjligheter och bättre förutsättningar.  
 

6.3 Arbetsprocess 
 
Det är skillnad på mina förkunskaper om det tekniska i respektive studio. 
Min kännedom om det tekniska i Studio A är mycket bättre än min 
kännedom om det samma i Studio B. Det finns redan ett utarbetat och väl 
fungerande tillvägagångssätt som jag alltid mer eller mindre använder mig 
av i Studio A. Detta finns däremot inte i Studio B då jag inte arbetar i denna 
studio lika mycket. 
 
Arbetsprocessen har varit olika vid varje tillfälle då jag arbetat med de olika 
versionerna och låtarna. Däremot går det att utskilja likheter i 
tillvägagångssättet till den specifika studio jag arbetat i. Alltså påminner 
arbetsprocesserena om varandra i Studio A och likaså i Studio B. Hinder 
som påverkat mig negativt har uppstått i processen på tre av de fyra 
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versionerna. Dessa hinder uppstod på grund av att jag inte lärde mig en 
låttext i tid, för att deadline skulle hållas, brist på kunskap och för att jag vid 
ett tillfälle inte hade hjälp av en inspelningstekniker. Detta i sig ledde i sin 
tur till frustration, stress, försämrad prestation och ett annat 
tillvägagångssätt.  
 
Mina tankar om dels enkätsvaren, tekniken och arbetsprocessen, dels låtarna 
och framtida inspelningar redogör jag för i nästa kapitel. Här har jag dragit 
paralleller om hur varje versions resultat påverkats av tekniken och 
arbetsprocessen för att försöka svara på min problemformulering. Dessutom 
diskuterar jag syftet med hela studien och hur jag kommer att gå tillväga vid 
framtida inspelningar. 

 38



Linköpings universitet 
Institutionen för teknik och naturvetenskap 
Examensarbete – TNXC 12                                                                                             Erik Johnsson   
 

                                                

7. Diskussion 

7.1 Enkät 
 
Enligt mig är det mycket svårt att vara objektiv, om det alls går, när det 
gäller musik. Olika producenter och artister har sin egen vision av hur musik 
ska mixas och därefter ska låta. ”Mixning av musik är något mycket 
subjektivt”.22 Självklart går det att bedöma hur ljudkvalitén ter sig, men 
vem bestämmer om en viss ljudkvalité är bra eller dålig? Säger någon att en 
låts ljudkvalité inte alls låter bra kommer någon annan att tycka helt 
tvärtom. 
I en sådan studie som jag gjort ser jag däremot ett sådant tillvägagångssätt 
jag använt mig av för att bedöma låtar, i form av oberoende lyssnare som 
svarar på en enkät som ett bra alternativ. Även om alla oberoende lyssnare 
redogör för hur de tycker det ska låta, går det kanske att hitta en röd tråd i 
deras argument. Hittar man några samband i deras argument tycker jag att 
det är mer trovärdigt än om bara en person bedömt låtarna.  
 
Att jag själv skulle ha bedömt låtarna innan detta kapitel har ända sen början 
varit uteslutet, eftersom jag redan är färgad av min egen vision av hur det 
ska låta. Det framgår i uppsatsen att jag är mer bekväm i Studio A än i 
Studio B. Det är i Studio A som jag till nästan 100 % gör min musik och det 
är i den studion som jag arbetat fram mitt sound genom åren. Just detta 
sound strävar jag alltid efter och har märkt att det kan vara svårt att arbeta 
fram i en annan studio. 
 
Om man tittar på vilka versioner som fick flest röster, på fråga fem i enkäten 
(se bilaga 1), var det version ett av båda låtarna. Sanningen kring dessa två 
versioner är att båda har en starkare volymnivå än version två av de båda 
låtarna. Jag tror att de oberoende lyssnarna, medvetet eller omedvetet, därför 
jämför de två versionerna av låtarna som en mastrad låt och en icke mastrad 
låt. Detta uttrycker också en av de oberoende lyssnarna. En mastrad låt är 
alltid den vi hör på skiva, då mastringen har förbättrat svagheter i den 
färdiga mixen. Dessutom förstärks också volymnivån vid mastring. Detta 
tror jag kan vara en anledning till varför de oberoende lyssnarna tycker som 
de gör, medvetet eller omedvetet. De olika åsikter och tips jag dessutom fått 
förklarar att alla oberoende lyssnare som medverkat har olika visioner och 
syn på hur musik ska låta.   
 
Man ska göra många olika varianter av sin mix. Emellertid blir resultatet 
oftast bäst i ett tidigt skede under mixningsprocessen.23 Ungefär så har jag 
gjort, jag har två olika mixar av varje låt, fast jag har använt mig av olika 
teknik vid respektive version. I detta fall stämmer det dessutom att resultatet 
blir bäst i ett tidigt skede under mixningsarbetet, i alla fall om man ska se 
till vilken version av låtarna som fick flest röster av de oberoende lyssnara.   

 
22 Strong, Jeff  (2002). Sid. 275 
23 idib 
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7.2 Teknik 
 
Under rubrik 3.1 skriver vilken utrustning Studio A har. Sammanfattande 
består denna av en dator, ett par monitorer, ett externt ljudkort och en 
mikrofon. Detta är det enklast tänkbara man behöver för att skapa och spela 
in musik.24 Tekniken jag använder mig av i Studio A är som sagt anpassad 
för ändamålen med studion, som först och främst är att spela in vokala 
insatser. Några enstaka instrument spelas också in i Studio A, men detta hör 
inte till vanligheterna. Studio B erbjuder som sagt mycket mer teknik än vad 
Studio A gör. Det är en stor fördel. Att ha tillgång till Studio B är till fördel 
om man ska spela in till exempel trummor. Men problemet, i mitt fall, är att 
min kunskap om Studio B och dess teknik inte är den bästa. Visst vet jag 
hur man ska gå tillväga för att spela in och mixa. Jag har trots allt spelat in 
och mixat två versioner av låtarna i denna studio till detta projekt. Dessutom 
tyckte majoriteten av de oberoende lyssnarna att en av versionerna som 
gjordes i Studio B lät bäst ljudmässigt. Men jag känner inte lika stor tillit till 
Studio B som till Studio A. Att Studio B har bättre förutsättningar än Studio 
A är i sig inget hinder, då Studio B på pappret är en bättre studio. Hindret 
blir i själva verket min egen kunskap om hur jag ska nyttja Studio B fullt ut 
och på ett bra sätt. 
 
Som jag nämnde i kapitel 7.1 strävar jag alltid efter det sound, eller den 
ljudbild som jag framställt under de år jag jobbat i Studio A. Att sträva efter 
detta i Studio B är nog inte till min fördel, eftersom varken lyssning och 
övrig teknik är som i Studio A. Jag tror snarare att detta kan komplicera och 
försvåra processen då jag inte vet hur jag ska nå denna ljudbild i Studio B. 
Om det i alla fall varit samma lyssning i Studio B som i Studio A hade det 
kanske varit lättare att nå mitt sound. Dessutom tror jag att det begränsar 
min egen utveckling om jag alltid är inriktad på att få till min egen ljudbild i 
någon annan studio. Istället borde jag koppla bort det tänkandet och jobba 
utifrån den externa studions förutsättningar. Till exempel kan inte formel-1 
förare köra sina bilar som de gör med sina personbilar när de tävlar, utan 
måste våga köra efter den snabba bilens förutsättningar för att nå framgång. 
Vad jag menar är att det säkerligen är dumt att alltid förlita sig till rutin för 
att kunna utvecklas. 
 
Om folk hade fått välja mellan att spela in i Studio A och Studio B tror jag 
att majoriteten, om inte alla, valt att spela in i Studio B på grund av studions 
teknik och hur den är utformad. Det hade jag själv också gjort om jag inte 
hade haft tillgång till min egen studio. Många tycker och tror nog att ju 
dyrare och proffsigare det är, desto bättre blir resultatet. Jag skulle självklart 
också vilja ha tillgång till lika mycket teknik i min egen studio som Studio 
B erbjuder. Bland annat på grund av att jag hade fått tillgång till ett stabilare 
system. Då menar jag att det är stor skillnad på datorerna i de båda 
studiorna. Datorn i Studio A kan ibland göra lite som den vill, medan jag 
aldrig upplevt något problem med datorn i Studio B. Men det gäller att 

 
24 Olsberg, E Björn (2006) 
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definiera sina behov25 och just nu har jag inget behov av tekniken i Studio 
B. Jag hade haft behovet om jag verkade inom en annan genre eller om jag 
till exempel hade en studio för uthyrning. Men, som jag nämnde i 
föregående stycke, är det antagligen min rutin och min tillit till den teknik 
jag har i Studio A som gör att jag inte är i behov av mer teknisk utrustning. 
Kanske är det så att jag hade kunnat skapa bättre musik om det funnits mer 
teknik i Studio A, eller att mina mixar hade blivit bättre om jag till exempel 
haft tillgång till andra plug-ins, både mjukvara och hårdvara. Flera personer 
har till exempel tipsat mig om att skaffa en midiklaviatur, då de anser att ett 
sådant underlättar mycket i skapandeprocessen. Jag har många gånger också 
funderat på att skaffa ett, men ännu inte gjort det. Kanske blir då bristen på 
en midiklaviatur ett hinder för mig i mitt skapande, då många anser att ett 
sådant skapar gynnsammare förutsättningar för att göra musik. 
 
Jag anser att tekniken och mitt kunnande om hur tekniken ska användas, i 
detta fall, också lett till hur resultatet blivit. Dock kan jag inte påstå detta 
som något generellt för alla andra artister och producenter, även om jag tror 
att resultatet blir bäst om man till fullo kan den teknik som man arbetar med.  
 

7.3 Arbetsprocess 
 
Jag tror att arbetsprocessen, både om man ser på tillvägagångssättet och 
tidsperspektivet, påverkat hur resultaten av de olika versionerna blivit. Om 
man ser till Tar mitt liv, har arbetsprocessen haft en positiv påverkan på 
version ett, samtidigt som den haft en negativ påverkan på version två. Den 
första versionen utfördes i Studio A. I denna studio finns det som redan 
nämnt ett väl fungerande tillvägagångssätt som alltid används, vilket i min 
mening gynnar arbetet positivt på så sätt att arbetet flyter på tack vare att jag 
redan vet hur jag ska gå tillväga. Tack vare det skapas det heller inga större 
hinder när det kommer till tidsaspekten i form av att jag inte kommer vidare 
för att jag inte vet hur jag ska gå tillväga. Det uppstod dock problem även 
vid denna inspelning i form av att jag inte kunde låttexten tillräckligt bra. 
Men detta är vanliga problem som förekommer ofta vid mina 
inspelningstillfällen och som löser sig relativt snabbt i form av några 
omtagningar. Version två av Tar mitt liv gynnades, enligt mig, inte alls av 
arbetsprocessen. Att spela in denna version ledde i sig inte till några 
problem. Däremot var det vid mixningstillfället som problem uppstod. På 
grund av att jag inte arbetat i Studio B på ett bra tag innan detta tillfälle, 
hade också min kunskap om hur jag skulle gå tillväga vid mixningen blivit 
sämre. Bristande kunskap och att jag var tvungen att hålla en deadline 
innebar att resultatet blev till det sämre, vilket också speglar sig i vad de 
oberoende lyssnarna tyckte. 
 
Enligt mig var det Snus (Version1), som är inspelad i Studio B, som 
gynnades mest av arbetsprocessen. Detta på grund av att när jag arbetade 
med Tar mitt liv (Version2) friskade jag upp mitt minne och min kunskap 
om hur jag skulle arbeta i Studio B. De kunskaper som sattes på prov när jag 

 
25 Strong, Jeff  (2002) 
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arbetade med Tar mitt liv (Version2) var nu färska och klara när jag 
arbetade med Snus (Version1). Jag behövde inte stressa mig igenom Snus 
(Version1) för att hålla en deadline när jag nu redan visste hur jag skulle gå 
tillväga. Dessutom använde jag mig inte av exakt samma tillvägagångssätt 
vid detta tillfälle, utan jag använde mig av fler kanaler till att mixa de vokala 
inspelningarna än vid Tar mitt liv (Version2). Dessa faktorer tror jag 
spelade stor roll för hur resultatet på Snus (Version1) tillslut blev. Resultatet 
på den andra versionen av Snus, som fullgjordes i Studio A, tror jag inte 
heller påverkades negativt av arbetsprocessen. Denna version var den enda 
av båda versioner av båda låtarna som inte gav mig några problem under 
hela processen då den skapades. Tillvägagångssättet såg i stort sett likadant 
ut som vid skapandet av Tar mitt liv (Version1). Alltså använde jag mig av 
det inarbetade tillvägagångssätt som finns i Studio A. Att inget av 
resultaten, enligt mig, påverkades negativt av arbetsprocessen syns också på 
vad de oberoende lyssnarna tyckte om de båda versionerna av Snus. Då fyra 
stycken tyckte att version ett lät bäst ljudmässigt, medan två lade sin röst på 
version två.   
 
Det som jag tycker är intressant här är att arbetsprocessen vid Tar mitt liv 
(Version1) och Snus (Version2) såg i stort sett likadan ut. Ändå fick inte 
Snus (Verison2) fler än två röster på frågan om vilken version av den låten 
som lät bäst ljudmässigt, när Tar mitt liv (Version1) fick alla röster. Detta, 
tror jag, har att göra med att jag uppdaterade mitt minne om det tekniska i 
Studio B när jag arbetade med Tar mitt liv (Version2). Men jag tycker ändå 
det är intressant att det i detta fall, räckte att under ett tillfälle friska upp 
minnet för att det skulle bli en så positiv påverkan på slutresultatet.  
 

7.4 Låtarna 
 
Om jag själv hade varit en oberoende lyssnare till detta projekt och fått 
frågan: ”Vilken version av de båda låtarna låter ljudmässigt bäst enligt dig, 
varför?” Hade jag svarat Tar mitt liv (Version1) och Snus (Version1). Mitt 
största argument för detta hade varit att volymnivån på de båda versionerna 
är starkare än på de andra två versionerna. Jag relaterar, precis som en av de 
oberoende lyssnarna, till att dessa två versionerna låter mastrade medan de 
andra två inte låter mastrade och är mer utav en demolåt.  
 
Förutom argumentet ovan är den största skillnaden, enligt mig, på de båda 
versionerna av Tar mitt liv att version ett är mycket bättre mixad än version 
två. I version ett av låten blir ljudbilden mycket klarare och låter proffsigare 
tack vare den bättre mixen. Version två saknar den krispiga diskanten som 
finns i version ett. Dessutom tycker jag att framförandet är bättre i version 
ett än vad det är i version två. 
 
När det kommer till Snus tycker jag att båda versioner har en bra mix. Den 
enda förändring som jag skulle givit förslag på är att förtydliga diskanten en 
aning i version två. Framförandena i sig är relativt lika varandra. Så 
argumentet kring den starkare volymnivån är det som väger tyngst kring 
denna låt. 
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Angående min problemformulering tycker jag att jag fått bra svar på hur 
resultaten blivit, i form av svaren från de oberoende lyssnarna. Dessutom 
anser jag att både tekniken och arbetsprocessen spelat stor roll i hur 
resultatet till slut blivit, vilket jag redogjort för under rubrik 7.2 och 7.3. 
Däremot kan jag bara hävda det i detta projektets fall och vill inte gärna 
generalisera. Olika producenter och artister påverkas antagligen av många 
olika och kanske till och med samma faktorer som jag påverkats av i detta 
projekt. Men så länge jag bara studerat mig själv kan jag inte dra slutsatsen 
att andras resultat hade påverkats av samma faktorer som mina resultat 
påverkats av. Därför kan jag inte ge ett svar som är generellt på min 
problemformulering utan bara ett svar som gäller mig i just detta fall. 
 

7.5 Framtida inspelningar 
 
Syftet med min studie var som sagt att jämföra min egen studio med en 
extern studio med bättre förutsättningar. Allt för att sedan i framtiden göra 
rätt val i frågan om jag ska hyra in mig i en extern studio eller använda mig 
av min egen hemmastudio för att få till det bästa resultatet. 
 
Hur kommer jag då att göra i framtiden? Naturligtvis är det en ekonomisk 
fråga. Helst av allt hade jag först och främst velat betala en producent som 
fått producera mina låtar. Sedan hade jag hyrt in mig i en extern studio och 
spelat in mina låtar. Därefter skulle jag betala någon som är duktig på att 
mixa, som då också fått mixa mina låtar. Fast i detta skede skulle jag själv 
vilja vara med vid arbetet. När sedan mixningen varit färdig hade jag skickat 
mina låtar till exempelvis Cutting Room för mastring av mina låtar. Idag är 
detta bara önsketänkande för mig eftersom jag inte har någon budget till 
detta. Alternativet är då att göra ovanstående själv. Vilket jag också kommer 
att göra så länge jag inte har råd med att lämna över det till någon annan. 
 

7.6 Avslutning 
 
I min studie har jag fått bekräftelse från de oberoende lyssnarna att min 
hemmastudio, med arbetet av Tar mitt liv, gav ett bättre resultat än vad den 
externa studion med bättre förutsättningar gjorde. Enligt mig beror det hela 
på kunskapen om den teknik som används. Utifrån kunskapen om tekniken 
utvecklas sedan en arbetsprocess. Som antingen blir komplicerad om man 
inte har kunskapen om tekniken, eller blir den enkel om man har kunskapen 
om tekniken. Om arbetsprocessen blir komplicerad tror jag också att detta 
får ett negativt utslag i resultatet, medan resultatet blir till det bättre om 
arbetsprocessen är enkel.  
 
Om jag någon gång kommer att gå vidare med min undersökning skulle det 
vara intressant att spela in och studera ännu fler låtar. Som jag dessutom 
nämner i min metodutvärdering skulle jag vilja studera hur andra 
producenters eller artisters musikaliska resultat påverkats. Kanske skulle då 
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också resultatet ha blivit mer objektivt. För att få ett mer generellt svar på 
min problemformulering skulle jag även vilja undersöka flera producenter 
eller artister på samma gång.   
 
Även om den metod jag använt mig av inte givit ett generellt svar på min 
problemformulering har jag ändå blivit rikare på ett antal erfarenheter. Jag 
har arbetat med mina låtar under en utsatt deadline, vilket jag sällan gör. Jag 
har aktivt tagit kontakt och kommunicerat med andra producenter eller 
artister och bett dem bedöma mina låtar, då har möjliga framtida kontakter 
skapats. Kontakter är bland det viktigaste i dagens musikbransch. Dessutom 
har jag arbetat med mina egna låtar i en extern studio, vilket jag aldrig förr 
har gjort. Därtill lyckades jag också arbeta fram ett bra resultat, enligt de 
oberoende lyssnarna, på en av låtarna. Vilket jag sannerligen är mest stolt 
över med denna studie. 
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Bilaga 1 – Enkät till oberoende lyssnare 
 
Framför dig ser du enkäten till de låtar du blivit ombedd att lyssna på. Jag 
har som sagt spelat in två låtar i två olika studior, alltså är det två versioner 
per låt. Jag vill ha din hjälp med att bedöma ljudkvalitén på de olika 
versionerna av låtarna. Jag ber dig att ha överseende med att volymen på de 
olika mixarna inte är lika eftersom låtarna inte än är mastrade. Lyssna på det 
två olika versioner av de två låtarna. När du lyssnat färdigt vill jag att du 
svarar på följande frågor: 
 
1. Vad tycker du spontant om låtarna? 

 
Tar mitt liv (Version 1): 

 
Tar mitt liv (Version 2): 

 
Snus (Version 1): 

 
Snus (Version 2): 
 
 
2. Vad är bra eller dåligt med respektive inspelning och mixning av låtarna? 
 
Tar mitt liv (Version 1): 

 
Tar mitt liv (Version 2): 

 
Snus (Version 1): 

 
Snus (Version 2): 
 
 
3. Hur kan något i förbättras? 
 
Svar: 
 
 
4. Kan du höra hur den ena studion skiljer från den andra? 
 
Svar:  
 
 
5. Vilken version av de båda låtarna låter ljudmässigt bäst enligt dig, varför? 
 
Svar: 
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6. Om du har några andra synpunkter du vill framföra kring låtarna kan du 
skriva dessa nedan: 
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Bilaga 2 – Elektronisk post till potentiella 
oberoende lyssnare 
 
Hejsan. 
 
Mitt namn är Erik Johnsson, jag är 23 år gammal och jag studerar på 
musikproducentprogrammet på Linköpings universitet.  
 
Just nu skriver jag mitt examensarbete och det handlar om att jag ska spela 
in två av mina egna låtar på två olika ställen. Alltså kommer det bli två olika 
versioner av båda låtarna. Därefter ska jag jämföra dessa inspelningar på ett 
antal olika plan.  
 
En jämförelse jag ska göra är ljudkvalitén. Ljudkvalitén kommer vara svår 
att jämföra själv eftersom jag anser att det är svårt att göra denna jämförelse 
på eget inspelat material. Risken finns att jag redan har förutfattade 
meningar om de olika inspelningsställena. Till denna jämförelse kommer 
jag då att behöva oberoende lyssnare. Därför frågar jag dig om du skulle 
vara intresserad av att lyssna på mina låtar när de är färdiga och sedan svara 
på några frågor som rör låtarna? 
 
Om du vill hjälpa mig med detta kommer jag att skicka låtarna och frågorna 
till dig när de är färdiga. Hoppas att du är intresserad. 
 
Tack på förhand/Erik Johnsson 
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