
 

 

 

Konstnärligt Examensarbete 

Kan billiga mikrofoner låta som dyra 
Ett konstnärligt undersökande om billiga mikrofoner kan 

efterlikna (låta exakt likadant som) dyra mikrofoner 
 

Författare: Josef Viktorsson 

Handledare: Anders Rydholm 

Texthandledare: Lia Lonnert 

Examinator: Jan-Olof Gullö 

Termin: VT18 

Ämne: Konstnärlig forskning 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2MU80E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Detta konstnärliga arbete undersöker om det är möjligt att få billiga mikrofoner att låta 

exakt likadant som dyra när man spelar in trummor. Målet med arbetet är att undersöka i 

vilka genrer det skulle vara möjligt att använda denna typ av metod ut efter ett 

konstnärligt perspektiv. Jag har spelat in, mixat och genomfört ett lyssnigstest med en 

lyssningsgrupp som bestått av sju personer. Jämförandet av en dyr mikrofon mot en 

billig mikrofon har gjorts på bastrumma, virveltrumma samt överhäng.  

 

Resultatet visar på att det går att efterlikna den dyra mikrofonen med en billig, men det 

går inte att få exakt samma ljud. Vissa mikrofoner är lättare att lyckas med men vissa är 

väldigt svåra.  

 

Nyckelord 
Trummor, Mikrofoner, Equalizer, Kompression, Billiga mikrofoner, Dyra mikrofoner 

 

Tack 
Tack till Gustav Hjortsjö och Elias Landin som ställt upp och spela trummor för denna 

studie. Ett stort tack till lyssningsgruppen som tog sig tid att lyssna, tycka och tänka 

samt föra en bra diskussion kring detta arbete. 
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1 Inledning 
Inledande kommer att jag beskriva bakgrunden till detta arbete, dess syfte, preciserade 

frågeställnigar och de avgränsningar jag har gjort.  

 

1.1 Bakgrund 

Sedan slutet av gymnasiet, när jag började på riktigt med inspelning och mixning av 

musik, har mikrofoner intresserat mig. Framför allt inspelning och mixning av trummor 

då det i dagens läge oftast kräver en mikrofon per trumdel för att få ett ”fullt” ljud men 

även för den precision som ofta behövs för att få en bra inspelning. Eftersom det ofta är 

väldigt många mikrofoner på en och samma gång krävs det mer tid i startskedet för att 

undvika problem längre fram, när man skall mixa. 

 

Det som senare, under min tid på universitet, har fångat mitt intresse är mikrofoners 

karaktär och deras frekvensupptagning. Två mikrofoner som ser väldigt lika ut kan ofta 

ha väldigt olika karaktär. Detta har lett till att jag vill undersöka om dyra mikrofoner 

med generellt bättre egenskaper är värda sitt pris vid en truminspelning, eller om man 

kan uppnå samma eller väldigt snarlikt ljud och kvalité med billigare mikrofoner. Man 

har kanske inte alltid råd att köpa de dyraste mikrofonerna eller de vanligaste som till 

exempel Shure SM57. Just den mikrofonen kostar inte speciellt mycket, ca 1000 kr men 

används i stort sett på alla inspelningar världen över och är en vanlig mikrofon för 

inspelning av bland annat trummor, gitarr och bas men också vid live-framträdanden 

och då som en trick of all trades, det vill säga en mikrofon som kan användas till allt. 

Men tanken av att kunna köpa ett helt set med mikrofoner för samma pris kan vara 

långande för de med en budget på 1000kr och vill eller behöver mer än en mikrofon på 

samma gång. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med hela arbetet är skapa, spela in och jämföra tre låtar i tre olika genrer för att 

försöka avgöra om en billig mikrofon kan låta exakt likadant som en dyr och om det i så 

fall skiljer i kvalitet. 

 

Frågeställningar 
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• Vad är det för skillnader mellan billiga och dyra mikrofoner? 

• Vad avgör om det är möjligt att få en billig mikrofon att låta som en dyr? 

1.3 Avgränsningar 

Bastrumma, virveltrumma och överhäng är i huvudsak grunden i ett trumset och det har 

varit vanligt att endast spela in med dessa mikrofoner under den tiden bandspelare 

användes innan datorerna tog plats i studion då antalet ljudspår som gick att spela in på 

en och samma gång gick från åtta och uppåt till i stort sett obegränsat. En 

uppmickningsteknik med få mikrofoner är ett bra alternativ för den som inte har så 

många mikrofoner men ändå vill fånga hela trumsetet samt att det underlättar med olika 

problem som fas och tidsfördröjningar för den som inte har mycket kunskap och 

erfaranhet inom området. 

 

Jag kommer uteslutande att använda mig av mixerbordets (Audient ASP8024) ingångar 

vid mix och inspelning som finns i Studio A på Linnéuniversitetet, för att inte färga 

ljudet av olika mikrofonförstärkare då tanken är att göra inspelningarna med alla 

mikrofoner samtidigt för att få en så identiska inspelningar som möjligt. 

 

För mixningen kommer jag limitera mig till de standard plug-ins som finns i 

musikredigeringsprogrammet, i detta fall Apples Logic Pro X, för det första steget, och 

för de andra steget (mixningen av de dyra mikrofonerna) kommer jag välja fritt bland de 

plug-ins som finns i Studio A på Linnéuniversitetet. 
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2 Teori och tidigare studier 
I detta kapitel redovisar jag några teoretiska utgångspunkter för studien, bestående av 

olika metoder för mikrofonplaceringar samt mikrofoners konstruktioner, men även 

tidigare studier som genomförts och anknyter till det jag studerat. 

 

2.1 Mikrofonplaceringar  

Owsinski skriver i sin bok The Recording Engineer´s Handbook – Fourth Edition 

(2017) om hur man bäst placerar individuella mikrofoner för hela trumsetet. Teknikerna 

varierar beroende på antalet mikrofoner man vill/kan använda och hur trummorna är 

uppbyggda rent akustiskt samt beroende på hur många skinn de har och hur det låter. 

Jag har valt ut några av de tekniker och placeringar han nämner som jag kan ha 

användning för som utgångspunkt. Alla mått är inte heller exakta som nämns i texten, 

eftersom ljudvågor har olika svängningar beroende på frekvens kan avstånden variera 

för att få en optimal upptagning och/eller eliminera fasproblem mot andra mikrofoner.  

 

Owisnki (2017, s.140-141) beskriver i sin bok att en mikrofon kan placeras tre till fyra 

tum (7.5 cm-10 cm) i mitten framför bakskinnet, i höjd med klubban på andra sidan. 

Han skriver också att ljudet kan förändras genom att flytta mikrofonen från mitten ut 

mot någon av kanterna, samt att en mikrofon kan placeras i hålet riktad 45 grader i 

förhållande till skinnet, mot klubban. 

 

Owsinski (2017, s. 146 och 150) beskriver också att det som har kommit att bli 

standardposition för vivrveltrumman är en mikrofon placerad en tum, eller två fingrar 

på bredden ovanför kanten på trumman, riktad mot mitten. En annan teknik som 

vanligtvis används för vispar är att placera mikrofonen ungefär en tum från kanten 

vilket ger en annan typ av karaktär. 

 

För att spela in cymbalerna med en overheadposition säger Owsinski (2017, s. 157) att 

två mikrofoner bör placeras två till tre fot (60-90 cm) ovanför de yttre cymbalerna. Man 

kan justera höjden för att fånga mer eller mindre av rummet. Högre placering av 

mikrofonerna ger mer rum, lägre höjd fångar mer av cymbalerna. 
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2.2 Mikrofoners konstruktion 

En kondensatormikrofon består av ett tunt membran av plast eller Mylar (polyester) 

plätterad med silver eller nickel på ena sidan, placerad några tusendelars centimeter från 

en basplatta. När dessa får en polariserande ström genom sig med hjälp av ett batteri 

eller +48v-matning (ström för bland annat mikrofoner) skapas en kapacitans som 

varierar i samband med att ljudvågor träffar membranet. Förändringen i kapacitansen 

plockas sedan upp av ett kretskort som gör om det till en elektronisk signal. Denna 

signal återskapas sedan av en förstärkare samt högtalare till ljudvågor som motsvarar 

det som fångades av mikrofonen. En kondensatormikrofon är väldigt känslig för ljud 

och plockar upp dem väldigt transparant, med andra ord väldigt ärligt. (Huber och 

Williams, 1998, s. 8) 

 

Huber och Williams (1998, s. 6) förklarar också i sin bok att dynamiska mikrofoner 

består av en spole som sitter i mellanrummet av en magnet. När spolen rör sig i 

magnetens fält skapas det små förändringar i magnetfältet som sedan tas upp och görs 

om till ljudvågor (väldigt förenklat). Denna metod är inte lika tydlig och ärlig som en 

kondensatormikrofon och kräver mer tid för att uppfatta ljudvågor samt bromsa av när 

inget ljud är kvar. 

 

2.3 Tidgare studier 

En tidigare student på Musikproduktionsprogrammet 180 hp vid Linnéuniversitetet har 

undersökt om man kan skapa sina egna trumljud hemma för att spara pengar – Löfkvist 

(2015). 

 

Löfkvist (2015) kommer fram till att även om riktiga trummor låter bättre kan man 

komma undan med egengjorda trumljud som låter väldigt bra för en mindre summa 

pengar.  

Hela syftet med studien är att avgöra hur hans egengjorda trumljud står sig musikaliskt 

mot färdiga/samplade trumljud samt om det är möjligt att spara pengar med denna typ 

av arbetsmetod. 
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En annan tidigare student vid samma utbildning på Linnéuniversitetet har genomfört en 

studie som berör samma område Han jämför billiga mikrofoner med dyra, där allt i låten 

är inspelat med både billiga och dyra mikrofoner – Strand (2016).  

 

Strand (2016) kommer fram till att det är en skillnad, men att det kanske inte alltid är 

bättre med dyra mikrofoner. Billiga mikrofoner saknar ibland delar av registret som 

botten/bas och mellanregister samt har en sämre diskant (vassare, hårdare och ”fulare” 

karaktär) men det måste inte alltid vara sämre i hans mening. Han har dessutom försökt 

få de billiga mikrofonerna att låta bättre än de dyra och hans slutsats kring det blev att 

det är väldigt subjektivt. Det en person tycker låter dåligt kan låta bra i någon annan 

persons öron. Han säger också att bara byta ut en billig mikrofon i inspelningen mot en 

dyr eller vise versa medför inget bättre eller sämre, bara en skillnad. 

 

  

  



  
 

6 

 

3 Metod 
För att kunna genomföra min studie har jag genom konstnärlig praktik skrivit och spelat 

in tre låtar i tre olika genrer som testmaterial. Jag har genomfört två testinspelningar för 

att komma fram till vilka mikrofoner samt positioner som ska användas. Därefter 

spelade jag in och mixade låtarna. För att bedöma skillnader och likheter i 

inspelningarna har jag använt mig av en lyssningsgrupp bestående av sju personer. 

 

3.1 Sammanfattning av arbetsprocess 

Jag har skrivit och spela in tre låtar inom de olika genrerna rock, jazz och någon form av 

pop med två olika uppsättningar mikrofoner (en billig och en dyr uppsättning). Jag 

valde att jobba med just dessa tre genrer då det är sådan musik jag personligen själv 

jobbar med mest och därför att de är lättast för mig att skriva. 

 

De billiga mikrofonerna har jag sedan försökt mixa så att de låter så likt de dyra som 

möjligt. Efter det har de dyra mikronerna mixats för att uppnå så hög musikalisk kvalité 

som möjligt och sedan har de billiga fått exakt samma behandling för att se om de klarar 

av den extra bearbetningen och fortfarande låter likt den dyra mikrofonen. Detta är 

viktigt för att kunna avgöra om det är värt att lägga extra pengar på att köpa dyra 

mikrofoner.  

 

Jag har sedan låtit andra musikproducenter i första hand från min klass men också andra 

studenter från programmet lyssna på inspelningarna och avgöra hur bra jag lyckats få de 

billiga mikrofonerna att låta som de dyra, samt redogöra för vad de tycker och tänker 

kring resultatet.  

 

Vid inspelning har mikrofonerna haft exakt samma avstånd till respektive trumdel. Det 

exakta avståndet bestämdes vid en testinspelning, där ett avstånd som får mikrofonerna 

att låta så likt som möjligt i grundutförandet avgjorts. Därmed har det krävts så lite 

bearbetning/mixning som möjligt i första steget för den billiga mikrofonen. 
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3.2 Förberedande arbete – utarbetande av metod för inspelning 

För att få en uppfattning om vilka positioner som kan vara en bra utgångspunkt vid 

placering av mikrofoner har jag utgått från Owsinskis (2017) anvisningar. Medan Huber 

och Williams (1998) beskrivning av mikrofonteknik varit vägledande för att förstå hur 

olika mikrofoner är uppbyggda och vilka skillnaderna och likheterna är. 

 

Jag har genomfört två stycken testinspelningar med mikrofonerna för att: 

1.  Avgöra vilka avstånd mikrofonerna ska placeras på för att vara så lika varandra som 

möjligt i grundutförandet. 

2. Testa hur svårt/enkelt det är att mixa den billiga mikrofonen så att den liknar den 

dyra. 

 

Mikofonerna har testats i tre positioner. Kickmikrofonerna (mikrofonerna för 

bastrumman) har testats i ljudhålet på bakskinnet, 5.5 cm från hålet samt 10cm från 

hålet. Virvelmikrofonerna har placerats 19 cm från mitten (vilket är ungefär i höjd med 

kanten), 22 cm från mitten (strax utanför kanten), samt 25 cm från mitten (en bit ifrån 

virveltrumman). Alla med höjden två fingrar ovanför kanten villket bör motsvara 3 cm 

och pekandes mot mitten av trumman.  

 

Överhänget har testats 102 cm, 122 cm samt 142 cm från virvel för att inte störa 

balansen mellan höger och vänster sida av trummorna i mixen. Detta medför att 

mikrofonerna har haft olika höjd i förhållande till cymbalerna men jag har försökt få 

dem så jämt som möjligt så att de inte plockar upp resten av trumsetet alltför 

obalanserat. 

 

De positioner jag kom fram till blev bäst/mest lika varandra är: 

10 cm från hålet för kicken. 

19 cm från mitten för virveln. 

122 cm från mitten av virveln till överhänget. 

 

Det jag ganska snabbt upptäckte är att en av mikrofonerna Audix D6 lät väldigt olikt den 

billiga mikrofonen oavsett var den placerades, därför valde jag bort den för vidare 

inspelning. Den går att få till någorlunda med mixning efteråt, men den kändes inte lika 

nära ljudmässigt som Shure Beta 52:an och AKG D112:an.  
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Överhänget var också något jag direkt insåg kommer bli ett problem. Då de billiga är 

väldigt vassa och hårda (mycket diskant och relativt lite bas) kontra den mer 

balanserade ljudupptagningen från Neumann KM184:orna så kände jag direkt att det 

kommer kräva avsevärt mycket mer jobb att få det likt. 

 

Virvelmikrofonerna har varit lättare att få lik. Både Sm57:an och MD421:an går att få 

väldigt lika i ljudet men valet föll senare på SM57 på grund av att det är den vanligare 

mikrofonen att använda vid truminsplening och den är oftast första valet som också 

Owsinski (2017, s.146) skriver. 

 

3.3 Mikrofonvalen 

I detta kapitel förklarar jag vilka mikrofoner som valdes ut för testinspelning och vilka 

jag valde bort för vidare inspelning. 

 

3.3.1 Billiga mikrofoner  

För de billiga mikrofonerna har jag använt mig av Thomann T-Bone-kit som består av 4 

dynamiska mikrofoner, en för bas och tre för pukor samt virvel (dessa är inte specifikt 

anpassade för trummor utan går att använda för annat också), samt två småmembran 

kondensatormikrofoner som kan användas för överhäng. Jag har använt basmikrofonen 

för bastrumman, en av de små dyamiska mikrofonerna för virveln samt 

småmembransmikrofonerna för överhänget. Priset för detta kit är i skrivande stund 99€ 

(ca 1029kr) 

 

3.3.2 Dyra Mikrofoner  

De dyra mikrofoner jag valde ut för inspelning är Shure Beta 52a, Audix D6 och AKG 

D112 för bastrumman. Shure SM57 och Sennheiser MD 421 för virveltrumman samt 

Neumann Km 184 och AKG 451 för överhänget. 

 

När allt sedan skulle mixas valde jag bort några av de dyra då det inte lät tillräckligt lika 

de billiga mikrofonerna. De dyra mikrofonerna som i slutändan användes för denna 

studie är Shure Beta 52 (1795kr) och SM57 (999kr) samt Neumann KM184 

(12145kr/paret).   
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3.4  Tre låtar 

Jag har skrivit alla tre låtar själv och gjort dem i olika genrer för att kunna avgöra om 

genre har något med resultatet att göra.  

 

Den första låten är en avskalad låt med jazz-karaktär där trummorna har en 

framträdande roll och gitarrer, bas och orgel endast lägger ackord som får klinga ut. Ett 

tempo på 53bpm i 6/8-dels takt. Detta för att trummorna ska höras mer, men också för 

att jag tycker att det är genre-enligt och relativt vanligt. 

 

Den andra låten jag skrivit är pop/indie där trummorna också har en framträdande roll. 

Det är ett lite högre tempo på 122bpm i den här låten än den första och ett mer avancerat 

trumkomp. Jag tror att det är ett bra komplement till den första för att få fram mer slag 

och se om utringningen av varje trumdel påverkas av mixningen. 

 

Tredje låten är collegerock och har ett tempo på 155bpm. Här är trummorna inte lika 

framträdande som i de andra men de har ett mycket högre tempo och mer attityd. Det är 

fler slag och inte lika mycket efterklang som kan påvekas av mixning. 

 

3.5 Inspelning 

Jag har spelat in grunden till alla låtar (gitarrer och bas) hemma då jag känner mig 

bekväm med min egen utrustning, så funderingar kring mikrofonval och liknande  

hindrade inte det kreativa flödet vid skrivandet av musiken. Jag har i efterhand spelat in 

gitarrerna och basen på första låten igen då jag inte kände mig helt nöjd med vad jag 

åstadkommit hemma samt att det inte var 100 procent i synk efter att trummorna spelats 

in.  

 

Totalt blev det sex dagar i studion för att spela in alla låtar, spela in alla trummor, mixa 

och spela in de instrument som behövdes göras om samt mixa alla trummor. Slutligen 

rättade jag till vissa problem som fanns i mixarna samt genomförde lyssningstestet. 
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3.6 Mixning 

Jag har uteslutande andvänt mig av Logic Pro Xs plug-ins för det första steget av 

mixningen (de billiga mikrofonerna). Första steget var att analysera alla spår med 

Match-EQ. Det är en analysator och en equalizer i ett som först skapar sig en 

uppfattning om vad den ska efterlikna och sedan göra en EQ-kurva som den tycker 

passar för att efterlikna målet. Det blev inte en perfekt EQ-kurva för att imitera den dyra 

mikrofonen så jag har efter det fått gå in med en extra (vanlig) EQ och manuellt justera 

det sista så jag kommer så nära målet som möjligt. Jag har inte känt något större behov 

för att komprimera i detta steg så det har jag uteslutit. 

 

De dyra mikrofonerna har jag mixat fritt fram med alla plug-ins som finns i studion. Det 

innebär både kompressorer av olika slag, EQ samt articifiellt rum. 

 

3.7 Lyssningsgrupp 

Lyssningsgrupen bestod av sju personer. Testet genomfördes gemensamt i Studio A på 

Linnéuniversitet för att det skulle bli samma lyssningsmiljö för alla så att inte det skulle 

kunna påverka resultatet. Gruppen fick veta vilken som är den dyra och vilken som är 

den billiga mikrofonen vid första testet (dyr mikrofon, omixad, respektive billig 

mikrofon mixad för att likna den dyra) och sedan fick de lyssna på samma låt fast efter 

den dyra mikrofonen blivit mixad/bearbetad och den billiga mikrofonen har fått exakt 

samma mixning. Detta upprepades för alla tre låtar. 

 

Alla fick svara på en enkät via sin mobiltelefon eller dator under tiden lyssningstestet 

genomfördes. Den första frågan gick enbart att besvara med Ja eller Nej, medan de fick 

möjlighet att skriva ett svar på den andra frågan då det inte går att besvara enbart med Ja 

eller Nej. Efter att de lyssnat på alla låtar och svarat på alla frågor i enkäten fick de veta 

vilken som var den dyra och vilken som var den billiga när den dyra också blivit mixad. 

Därefter öppnade jag för en kort diskussion kring resultatet. 

 

De frågor jag ställde var: 

• Hör de någon skillnad på de dyra och billiga? 

• Om de svarade Ja, om de kunde höra vilken som var den dyra och vilken som 

var den billiga och vad i så fall skillnaden var. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisar jag resultatet av min studie samt väger samman mina egna och 

lyssningsgruppens åsikter om utfallet.  

4.1 Lyssningsgruppens åsikter 

Nedan presenterar jag lyssningsgruppens svar för respektive låt. Överst i varje 

underkapitel är de svaren jag fick när den dyra mikrofonen är omixad och den undre är 

där den dyra mikrofonen blivit mixad. 

 

4.1.1 Låt 1 

I jazz-låten är det framför allt överhänget och virveln som verkar vara den stora 

skillnaden. Överhängets och virvelns karaktär, öppenhet och tydlighet är de sakerna 

som kommenteras i versionen där den dyra mikrofonen är omixad. I den version där den 

dyra mikrofonen blivit mixad är det åter igen virveln som verkar avslöja en del. Den 

billiga mikrofonen verkar inte klara av kompressionen lika bra som den dyra och det 

kommenterar lyssningsgruppen genom att beskriva den som mer kompakt i karaktären 

och lite tunn i frekvenser. De tycker även att den dyrare mikrofonen får en annan typ av 

tryck i virveln med mer botten och snyggare diskant överlag. 

 

4.1.2 Låt 2 

I indie-låten är det istället kicken som verkar vara avgörande för den versionen där de 

dyra mikrofonerna är omixade. Lyssningsgruppen utrycker att bastrumman låter 

tjockare med mer botten. 

 

När de dyra mikrofonerna blivit mixade vänder dock större delar av lyssningsgruppens 

åsikter och överlag tycker det att de billiga mikrofonera låter bättre. De tycker att de 

billiga mikrofonera har ett bättre tryck och mer botten. Två personer tycker dock att de 

dyra mikrofonerna låter bättre. Dom påpekar att kicken har mer lägre botten som mer 

känns än hörs samt att överhänget i de dyra mikrofonerna plockar upp och separerar 

ljudet på cymbalerna bättre.  
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4.1.3 Låt 3 

Detta är svaren för rocklåten 

I rock-låten är det uteslutande överhänget som är skillnaden enligt lyssningsgruppen. De 

tycker att diskanten i överhänget saknas lite, några frekvenser som skaver mot gitarrerna 

och försvinner något i de billiga mikrofonerna. De dyra mikrofonera tycker de plockar 

upp diskanten bättre och tränger igenom de skräniga gitarrerna.  

 

I den mixen när de dyra mikrofonerna blivit mixade tycker lyssningsgruppen åter igen 

att de dyra mikrofonerna låter något bättre. Dom beskriver att de dyra mikrofonerna har 

en snyggare och klarare diskant samt att de billiga mikrofonerna är lite platta (mindre 

botten och mindre diskant). 

 

4.2 Sammanfattning av lyssningsgruppen åsikter 

Lyssningsgruppen bestod av sju personer från olika årskurser från 

Musikproduktionsprogrammet. De kom fram till liknande slutsatser som jag gjort vilket 

innebär att de också hör en skillnad mellan de billiga mikrofonerna och de dyra samt 

kan avgöra vilken som är den billiga och dyra, i nästan alla inspelningar.  

 

En av sakerna som verkar ha avgjort om det kan höra vilken som är vilken verkar bero 

på att den billiga mikrofonen inte kan fånga samma typ av botten/bas som den dyra (se 

fig.1-2). Detta medför att det blir svårt att i efterhand återskapa samma typ av naturliga 

botten med hjälp av den EQ jag har använt. Likaså har många kommenterat soundet på 

överhänget (förkortat OH i svaren) som en avslöjande del (se fig. 6). De tycker ofta att 

de billiga mikrofonerna har en hårdare diskant, vilken brukar känneteckna en billig 

mikrofon. Vissa tycker även att de billiga mikrofonerna i vissa fall låter bättre än de 

dyra även fast de genomgått mer bearbetning.  

 

Efter lyssningstestet förde vi en diskussion och gruppen fick då veta vilka låtar som var 

mixade på vilket sätt. De tyckte att det absolut inte var lätt att avgöra vilken som är 

vilken. De bad om att få höra låtarna två gånger för att säkert kunna svara på vilken som 

var vilken. Det visar på att det är svårt att avgöra vilken som är dyr ock vilken som är 

billig. Hurvida de tyckte at den dyra lät bättre eller inte var väldigt personligt. Några 

tyckte i vissa fall att de billiga mikrofonerna lät bättre i någon låt än den dyra vilket 
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visar på att det är väldigt subjektivt vad som är bra och dåligt. Men eftersom de vet vad 

man ska lyssna efter och vad som brukar definiera en dyr mikrofon är det antagligen 

lättare för dem att avgöra vilken mikrofon som är den dyrare. 

 

Jag visade gruppen mikrofonerna och gav dem ungefärliga priser på vad de olika 

mikrofonerna kostar och alla var i det närmaste överens om att har man en snäv budget 

så är de billiga mikrofonerna absolut ett bra alternativ. Att kunna få ett helt set med 

mikrofoner till samma pris som en virvelmikrofon (Sm57) är ganska oslagbart. Det är 

kanske inte alltid värt att lägga ut extremt mycket pengar på dyra mikrofoner om man 

inte har den typen av budget eller är en extrem ”nörd” och/eller är ute efter det ”bästa”. 

 

4.3 Billiga mikrofoner kan låta som dyra 

Att få billiga mikrofoner att låta som dyra är absolut möjligt. När jag säger ”låta som 

dyra” menar jag inte exakt in i minsta detalj, men det är mest troligen inte ens möjligt 

mellan två exakt likadana mikrofoner av samma modell. Alla mikrofoner har en lite 

annorlunda ljudupptagningsförmåga och det gör att ingen mikrofon låter exakt lika som 

en annan. Men det finns ändå skillnader mellan en billigt mikrofon som blivit mixad för 

att låta som en dyr och den äkta dyra som inte går, eller är väldigt svårt att få till. Det 

jag upplevt är att det är otroligt svårt att få dom att låta exakt likadant på grund av att 

den billiga mikrofonen inte kan hantera EQ lika bra som en dyr mikrofon. Därför blir 

det svårt att plocka fram alla övertoner och dylikt med en EQ för att imitera en dyr 

mikrofon till 100 procent. När jag har lyssnar på de låtarna jag spelat in är det svårt att 

avgöra vilken som är den dyra och den billiga mikrofonen. Det går att höra en skillnad 

men samtidigt kan det vara väldigt svårt att avgöra vilken som är vilken. Detta beror 

dock en del på genre och det var just därför jag har gjort tre olika låtar för att undersöka 

och bekräfta detta.  

 

4.4 Genre avgör hur tydliga skillnaderna blir 

I rock-låten har jag kommit undan ganska bra. Den typ av rock-låt jag skrivit kan nog i 

många fall tjäna på att det låter lite skitigare/sämre då det kan anses som genre-enligt, 

men jämför man då med till exempel den mer lugna soul/jazz-låten där trummorna är 

mer framträdande på ett annat sätt och inte döljs av skräniga gitarrer utan kan bryta 

igenom med sin ton blir det svårare att lura lyssnaren att det är en dyr mikrofon eller en 
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billig man försökt få att låta som en dyr. När jag har lyssnat på de olika mikrofonerna 

isolerat hörs alltid en skillnad. Det är lättare att avgöra vilken som är vilken när ingen 

musik spelas till och maskerar delar av trumljudet. 

 

4.5 Mikrofonernas syfte och typ avgör 

Överhänget har inte som fokus att bara fånga en trumdel som kick- och 

virvelmikrofonen. Den är till för att fånga alla cymbaler och eventuellt också trumsetet i 

sin helhet. Detta skapar ett större problem än att mikrofonerna inte fångar ljudet på 

samma sätt i sin helhet. Eftersom överhänget ska plocka upp en eller fler cymbaler men 

ändå få med sig resten av trumsetet är det svårt att mixa likt en annan mikrofon. Får 

man exempelvis crashen (en typ av cymbal) likvärdig låter inte den andra crashen eller 

hi-haten lika, och mixas allt om, så den andra crashen blir lik stämmer inte längre den 

första crashen.  

 

För att försöka förstå detta problem kan man titta på hur en kondensatormikrofon är 

byggd. Huber och Williams (1998) förklarar att en kondensatormikrofon består av ett 

tunt membran plätterat med silver eller nickel och jag tror att valet av metall kan ha en 

betydelse för hur mikrofonen fångar ljudet. Avståndet mellan membranet och basplattan 

har mest troligen också en påverkan på hur ljudet fångas.  

 

Materialval och avståndet mellan membranet och basplattan innebär att det finns väldigt 

mycket som påverkar hur ljudet plockas upp. Likaså har antagligen kvaliteten på den 

elektroniska delen en avgörande roll för hur mikrofonen låter i slutändan. En annan 

faktor som troligen spelar roll är upptagningsvinkeln på mikrofonerna. När man lyssnar 

på överhängen isolerade hörs crashen mindre i den ena mikrofonen. Det kan bero på att 

upptagningsvinkeln skiljer sig mellan dem fast båda skall vara av 

upptagningskaraktären njure, vilket medför att det blir ännu svårare att få dessa lika. En 

annan faktor som gör att de låter olika kan också vara att det inte går att få två 

mikrofoner på exakt samma plats när man vill spela in två mirkofoner samtidigt för att 

få exakt samma tagning. Så den centimetern som skiljer dem åt kan ha en avgörande roll 

i hur lika det går att få den billiga att bli som den dyrare mikrofonen. 

 

Vad är det då som gör att de dynamiska mikrofonerna (för bastrumma och 

virveltrumma) är lättare att få lika varandra? 
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Precis som Huber och Williams (1998) också förklarar i sin bok, att en dynamisk 

mikrofon består av en spole samt en magnet, kan materialvalet ha en betydelse. En 

dynamisk mikrofon plockar alltså inte upp lika mycket ljud volymmässigt och 

frekvensmässigt, vilket kan vara en av anledningarna till att en dynamisk mikrofon är 

lättare att imitera. 
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5 Diskussion och vidare studier 
Är det möjligt att få billiga mikrofoner att låta som dyra? Svaret är både ja och nej. Rent 

teoretiskt är svaret nej. Det går inte att få en billig mikrofon att låta som en dyr. Inte om 

man ska lyssna på dem isolerat. Men är det verkligen det man vill? Målet med denna 

studie var att klargöra om det är värt att lägga pengarna på dyra mikrofoner och i 

slutändan är det en tolkningsfråga. Man kan få de billiga mikrofonerna att låta väldigt 

likt de dyra men de kommer aldrig låta exakt likadant, men som jag skrev tidigare så 

kan man nog inte ens få två likadana mikrofoner att låta helt lika. Skillnaderna mellan 

mikrofoner är också lite av ”charmen”. Du har en mikrofon som antagligen inte låter 

exakt lika som någon annan mikrofon, inte ens om det är samma modell. Och är 

pengarna en fråga så är billiga mikrofoner ett bra alternativ.  

 

En av frågorna i denna studie är om det kanske är mer värt att köpa billiga mikrofoner, 

sedan hyra och spel in dyra mikrofoner samtidigt som de billiga, och skapa en mall för 

hur man får de billiga att låta som de dyra. Personligen skulle jag svara Ja på den 

frågan. Det kan absolut vara en möjlighet, men inte för alla mikrofoner jag har testat. 

Kickmikrofonen och virvelmikrofonen går att få väldigt lik i ljudåtergivningen men 

överhänget är en helt annan sak. 

 

Det tar tid och kostar pengar att hyra dyra mikrofoner för att sedan kunna spela in och 

skapa en mall för hur man får en billig mikrofon att låta som en dyr. En av nackdelarna 

med denna metod är att mikrofonen alltid måste placeras på samma ställe varje gång 

man vill spela in den billiga vid senare tillfällen och inte har tillgång till en dyr. Ändrar 

du avståndet till trumman eller byter till en trumma med större diameter, andra skinn 

eller som är byggd av andra material kommer det låta annorlunda och då fungerar inte 

denna teknik längre. Men för den som har en egen studio hemma och ett trumset som 

alltid står framme och på samma plats kan detta absolut vara ett alternativ.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Som jag skrivit tidigare är det möjligt att få den billiga mikrofonen att låta likt den dyra, 

men det är svårt, om inte omöjligt, att få den exakt lika. Jag tror att det kan vara så att 

den lilla variationen i placering avgör detta när man spelar in två mikrofoner på samma 
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gång. Hade jag istället spelat in låtarna med enbart en uppsättning mikrofoner åt gången 

kanske det hade varit lättare att komma närmare, men då blir det istället svårare att 

jämföra då tagningarna blir olika och varierar både i styrka, i slag och hur exakt i timing 

trumslagaren kan få alla slag. Så då hade den variabeln kommit in under jämförelsen. 

 

Att kunna testa fler mikrofoner och jämföra mot den billiga hade kanske också gjort det 

lättre att få den billiga att låta som en dyr. Men eftersom jag inte har tillgång till ett 

större utbud av med olika mikrofoner är det svårt att svara på. En möjlig studie som kan 

besvara detta är om man försöker hitta en dyr mikrofon som låter så likvärdigt den 

billiga mikrofonen som möjligt och sedan genomför samma metod i övrigt som jag 

gjort. 

 

5.2 Vidare studier 

Det hade varit intressant att göra detta test för pukor också och eventuellt rum då det 

hade skapat en komplett ”guide” för hur man får billiga mikrofoner att låta som dyra 

men det kräver mer tid att få in de delarna också. Det hade också varit intressant att göra 

en liknande studie som Viktor Strands, och jämföra billiga mot dyra mikrofoner på 

andra instrument som gitarr, bas, piano och sång.  

 

Något annat jag hade velat göra är att testa fler mikrofoner i förstudien men det finns 

inte så många fler mikrofoner i studion som brukar användas vid truminspelning och 

dessa är de mikrofoner jag personligen brukar använda när jag är där för att spela in 

trummor. 

 

Det hade också varit intressant att göra samma lyssningstest med en grupp som inte har 

den kunskapen och bakgrunden som mina medstudenter har men ändå är 

musikintresserade och se om de kan komma fram till samma slutsatser. 
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