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SAMMANFATTNING

Genom att undersöka denna skillnad mellan en professionell inspelning och en budget 

inspelning ville jag göra min kunskap om inspelningsteknik bredare och djupare. Vad 

tekniken har för betydelse i slutändan. Jag gjorde så att jag skrev tre låtar och spelade in 

dem till två ljudbärare samtidigt. Dessa två ljudbärare var en dator och en iPhone. För 

att enkelt kunna jämföra så spelades de två in samtidigt och editerades så att de stämde 

överens med varandra. Det som vart väldigt tydligt av mitt arbete inom detta är att det 

har en otroligt stor betydelse med den teknik man har samt att ens kunskap bara kan ta 

en en bit på vägen, efter det måste man ha rätt utrustning för att nå dit man vill. Och inte 

bara inspelningsutrustningen, utan även musikern, instrumentet och rummet väger in 

och måste alla vara av toppklass om man vill nå absolut längst. Men man kommer 

väldigt långt med bara en iPhone och jag tror detta område kommer att växa väldigt 

mycket nu framöver.

Tack till

Andreas Gustavsson, Ola Sandberg, Martin Skog, Sabina Täck, Anton Grundberg, 

Raoul Hamilton, Joel Giang Ohlin och Erik Ullstad för era musikaliska insatser och er 

medverkan i mitt arbete. Även tack till handledarna Karin Eriksson och Patrik Ahlm för 

er enorma hjälp och er otroligt viktiga input i mitt arbete.

Ted Wennerström     Patrik Ahlm
“Hemmastudio eller proffesionell studio”, 20/5-13   Karin Eriksson

1



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VISION 3

1.1 Inledning 3

1.2 Syfte 3

1.3 Metod 4

1.4 Referenser 6

2. GENOMFÖRANDE 8

2.1 Vintagelåten 8

2.2 Poplåten 12

2.3 Akustiska låten 14

3. RESULTAT 18

3.1 Vintagelåten 18

3.2 Poplåten 19

3.3 Akustiska låten 19

4. DISKUSSION 20

Referenser 21

Bilaga 1 (Loggbok) 22

Ted Wennerström     Patrik Ahlm
“Hemmastudio eller proffesionell studio”, 20/5-13   Karin Eriksson

2



1. VISION

1.1 Inledning
Det finns en video på Youtube, som handlar om ett band som spelade in en hel låt med 

enbart en iPhone och Four Tracks.1 Four Tracks är en applikation till iPhone för att 

spela in musik. Detta satte idéer i rörelse som redan funnits där men som inte riktigt 

blivit så specifika tidigare. Nu började tankar gro och snart förstod jag potentialen med 

den mobil jag hade i min byxficka.

Det som jag ser som framtiden är att fler artister eller band spelar in sin musik själv och 

ger ut den helt ensam utan skivbolag som sponsrar. Man kan då teoretiskt, från sitt 

sovrum, spela in ett helt band och ”lansera” dem på samma dag och det utan att lämna 

sovrummet. Lika mycket som man blir mer självständig så ser man även ett minskande 

behov av professionell utrustning för att lyckas. Däremot så är det fortfarande en väldigt  

stor skillnad på material inspelat i en dyr och professionell studio gentemot en 

inspelning i ett sovrum. Detta säger sig självt på många sätt. Det går inte att bygga en 

bil av skrot och hoppas på att konkurrera med en sprillans ny Ferrari.

1.2 Syfte

Mitt syfte med den här undersökningen är att studera likheter och olikheter rörande att 

skapa ett sound i en hemmastudio gentemot en professionell studio. Hur nära kan man 

komma en professionell studio med en hemmastudio soundmässigt. 

Med en professionell studio så menar jag framförallt inspelningsutrustningen. Vad man 

har för mikrofoner t.ex. och vad man har för rum att spela in i, vilket har en enorm 

påverkan på inspelningen beroende på storlek och planlösning. Ett stort rum, till 

exempel, så har man mycket naturlig reverb vid inspelning, vilket är högt värderat idag, 

när de flesta producenter idag använder digitala reverb så har de med stora rum den 
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fördelen att det låter mycket mer naturligt än digitala motsvarigheter. Med sound menar 

jag hur en låt låter, man brukar ofta prata om hur musik kan låta varm eller kall, ren 

eller skräpig, vass eller mjuk och så vidare. Man sätter ord på musiken som man 

upplever att det låter, så att man ska kunna förklara för utomstående så dem ska få en 

bild av vad det är man pratar om. Exempel på en väldigt skräpig låt är t.ex. ”Staten & 

Kapitalet” av Ebba Grön,2 där själva ljudet på instrumenten låter otroligt skräpigt och 

dåligt rent ut sagt. Och en låt som är väldigt ren är t.ex ”Fields Of Gold” med Sting där 

man hör varje instrument väldigt bra och allting låter väldigt behagligt.3 Dessa två låtar 

låter också helt olika om man lyssnar på hur instrumenten är inspelade, det är det jag 

menar med sound. 

1.3 Metod

För att få en så ärlig bild som möjligt så måste jag spela in varje instrument så varje 

tagning kommer in till vardera ljudbärare samtidigt. Med ärlig bild så syftar jag på att 

resultatet av inspelningarna ska vara så likt den andre som det bara går att man inte ska  

behöva tänka på att musikern spelade olika på de olika formaten utan man ska kunna 

fokusera på soundet och kvalitén av ljudfilerna. Detta för att det sen ska gå lätt och 

smidigt att höra skillnaden mellan den professionella inspelningen samt 

budgetinspelningen. Fokus ska ligga på kvalitén av ljudet, inte kvalitén på musikern. 

Sen kommer jag att mixa låtarna på respektive media, d.v.s att jag kommer att mixa 

studioinspelningarna i studio A eller B med de plugins som kommer att funka bäst för 

varje instrument. Samma sak för iPhonen, som jag kommer att mixa i iPhonen så gott 

det går. Studio A och B är skolans bästa och största studior. De klassas som 

professionella studior, där rummen, utrustningen och planlösningen är anpassade efter 

varandra och av väldigt hög kvalité. 

De program jag valt att använda till iPhonen är Garageband. Nackdelen med det 

programmet är att man kan ha max åtta spår och inte har några möjligheter att mixa i 
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efterhand. Det som gjorde att jag valde det programmet ändå var att det är väldigt 

lättillgängligt, billigt och väldigt bra på många andra sätt, så som editering och 

inspelning.

Detta gör att jag kommer ha max åtta instrument. Till iPhonen är varje instrument ett 

spår. Samt använda samma mikrofon till varje instrument, vilket kommer att vara en 

SM57:a. Varför jag valde den mikrofonen är på grund av dess mångsidighet, kvalité och 

prisvärdhet. Det är inte den billigaste mikrofonen, men som sagt, den absolut mest 

prisvärda. Den används flitigt av ljudtekniker och musikproducenter idag världen över 

och den har även tilldelats en plats i TECnology Hall of Fame.4 Och till datorn så 

kommer jag använda de mikrofoner och annan utrustning som känns passande för 

stunden.

Exakt hur jag kommer att gå till väga under själva inspelningen, med val av mikrofoner 

och placering är något jag valt att inte specificera i förväg utan kommer att beslutas i 

studion. Däremot så kommer jag ha en tydlig vision av hur det ska låta vilket jag 

specificerar mer under nästa rubrik.

Jag har valt att göra tre låtar som jag ska spela in. En klinisk poplåt, en “skräpig” 

vintagelåt och en öppen, lite bohemisk akustisk låt. Jag ska spela in dessa i studio A och 

B, men använda det stora inspelningsrummet oavsett ifall jag är i A eller B.

I och med att jag har valt att begränsa mig till åtta instrument så har jag gjort det väldigt 

enkelt för mig och spelat in i förväg så som jag vill att musikerna ska spela i studion, så 

att allt ska gå så smidigt och snabbt i studion sen. Jag misstänker att jag kommer ha 

andra problem än vad musikerna ska spela väl i studion, så som hur jag ska kunna göra 

för att jag spela in på både datorn och in i iPhonen exakt samtidigt. Det jag fick göra är 

att låta musikerna spela in till låten på datorn. Så allting är korrekt i datorn efter hur 

låten är. Men spela in allting till iPhonen huller om buller, just för att det inte gick att få 

musikerna att spela efter det som finns i iPhonen, om de redan lyssnar på det som 

kommer från datorn.
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1.4 Referenser

Varför jag valt dessa tre genrer är för att det generellt brukar vara en hörbar skillnad 

mellan dessa genrer soundmässigt. Man kan säga att vintagelåtar, låtar från runt 

1950-1970-talen eller låtar som är gjorda idag men försöker efterlikna det sound, låter 

lite skräpigt och har inte så stort frekvensomfång som vi idag är vana vid. Även saker 

som att sångaren sjunger varje ton perfekt och att trummisen spelar allting klockrent är 

något som vi tar för vana idag men som då inte alls var något man tänkte på. Exempel 

på en låt med ett vintagesound är ”Rehab” med Amy Winehouse.5

Poplåtar brukar idag låta väldigt hoppressade och tydliga. Alla instrument ska höras och 

spela perfekt, även sångaren eller sångerskan ska sjunga varje ton perfekt och sjunga 

allting perfekt i tid. Soundmässigt så ska dem tilltala en så stor målgrupp som möjligt 

och har därför ett sound som så många som möjligt ska gilla. Allting måste låta 

tilltalande och inget får sticka ut eller verka annorlunda. Exempel på en poplåt idag är 

”Teenage Dream” med Katy Perry.6

När man säger att man lyssnar på en akustisk låt så är det inte en specifik genre man 

lyssnar på då, det är mer soundet man pratar om. Man kan prata om att ”I’m Yours” med 

Jason Mraz är en akustisk låt och även kan ”Hard Sun” av Eddie Vedder anses vara en 

akustisk låt.78 Det jag anser generellt klassificera sig som akustiska låtar är att man 

spelat in instrumenten och inte gjort så mycket med dem. Dem ska låta stora och 

naturliga.
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De utgångspunkterna jag har för varje låt är följande:

Vintagelåten:

Till min vintagelåt så valde jag att utgå ifrån Norah Jones - ”Happy Pills”.9 Vilket är en 

modern låt som ska efterlikna det sound man hade runt 1960-talet. Den låter skräpigt på 

ett bra sätt. Allting har sin plats i frekvensomfånget men det är en grovhet i soundet som 

jag finner väldigt fascinerande. Det som jag finner viktigast i denna låt är sången och 

gitarrerna, samt även till viss del trummorna. Sången för att det låter som att hon 

sjunger i ett badrum, vilket jag tycker låter väldigt bra, något jag kommer försöka 

efterlikna i mixen sen. Gitarrerna för att de låter väldigt mjuka men har ändå en skräpig 

karaktär. Hur de generellt fått fram det varma, grova i nedre mellanregistret men har det 

moderna soundet med en djup bas och mycket diskant.

Poplåten:

Till den poppiga låten jag valt att göra så har min utgångspunkt varit Sara Bareilles - 

”Love Song”.10 Varför jag valt den låten att ha som utgångspunkt är just för att pianot 

har en bärande roll och att den är väldigt hoppressad och kompakt. Jag tycker om ljudet 

och kommer att försöka komma så nära det som möjligt. Det som jag kommer att ta 

med mig från denna låt in i inspelningen är just hur pianot låter och hur trummorna och 

basen låter tillsammans, soundmässigt.

Akustiska låten:

Till denna genre så valde jag låten ”Save me” av Gotye.11 Låten är inte lika akustisk i 

det förhållandet som jag här syftar på, då vissa instrument inte låter så naturligt längre 

jämfört med andra. Men det som denna låt har är mycket rum. Här är jag ute efter 

trummorna, hur de låter i mixen och hur Gotye har arbetat med dem. Hur man skulle 

kunna göra vid inspelningen för att få dem att låta så stora är intressant, liksom hur de 

låter väldigt rena och väldigt bra i det övre frekvensregistret.
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Eddie Vedders låt ”Hard Sun” valde jag främst på grund av de stora trummorna och det 

gigantiska rum de skapat för varje instrument. Att de har spelat in få instrument men att 

alla fyller sin del och man känner inte att något saknas, vilket är något jag ville 

åstadkomma också. Det jag dock känner är att det inspelningsrum vi har i skolan inte är 

tillräckligt stort och framförallt inte tillräckligt högt i tak för att ge den känslan av rymd 

jag är ute efter, för det behöver man troligtvis en kyrka eller en gympasal.

2. GENOMFÖRANDE

2.1 Vintagelåten

Spår Instrument Musiker

1

2

3

4

5

6

7

Trummor Anton Grundberg

Bas Jag (Ted)

Elgitarr 1 Ola Sandberg

Elgitarr 2 Ola Sandberg

Keyboard Erik Ullstad

Sång Sabina Täck

Stämma Sabina Täck

Trummorna: Här placerade jag mikrofonen till iPhonen framför trumsetet en bit ifrån, så 

jag får med mycket rum och med lite mer fokus på baskaggen, detta då för att 

baskaggen och rummet kommer att ha en betydande roll för låten. Till datorn så 

mickade jag upp på vanligt vis, där varje trumma fick en varsin mikrofon. Så här såg 

mitt mikrofonschema ut:

# Instrument Mikrofon

1 Baskagge inside AKG D112

2 Baskagge outside Neumann U87

3 Virvel Shure SM7b
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# Instrument Mikrofon

4 Pukor Hi och Mid RØDE NT2A

5 Golvpuka Audix D6 

6 OH 1 Höger Golden Age Projects R1

7 OH 1 Vänster Golden Age Projects R1

8 OH 2 Höger Neumann KM184

9 OH 2 Vänster Neumann KM184

10 Rum Neumann TLM103 

Jag infogar här även några bilder så man ser hur jag valde att placera dessa. 

För att få det sound jag var ute efter valde jag att ställa Golden Age Projects R1 

mikrofonerna uppochner och ganska lågt för att inte få med så mycket cymbaler och 

annat vasst i trumsetet, samt även ställa Neumann U87 mikrofonen en bit ifrån 

baskaggen och ganska högt upp, för att få med resten av trumsetet. Man kan även se 

min placering av SM57:an som går in till iPhonen markerat med en fyrkant, som är 

genomgående för alla bilder.

Basen: Bara en enkel uppmickning on axis/ on center.12 Jag ser hellre att jag ställer in 

det ljud jag vill ha i förstärkaren än att jag vinklar mikrofonen till önskat sound. 

Mikrofonen jag använde var en AKG D112, vilket är en baskaggemikrofon som är 

specialiserad på att ta upp de lägre frekvensregistret bra. Denna mikrofon använde jag 
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till samtliga låtar. Till iPhonen så använde jag SM57:an som vanligt. Soundet som jag 

ställde in till basen har inte så mycket i det lägre frekvensregistret utan snarare nedre 

mellanregistret och lite diskant. Just för att det sound som jag är ute efter inte har så 

mycket lågbas, basen var inte alls lika djup då som den oftast är idag på låtar.

Gitarrerna: Samma sak här, placerad rakt framför och vinklad rätt fram mot 

förstärkaren. Jag lät istället gitarristen ställa in sitt ljud efter behag och önskemål från 

mig än att jag placerar mikrofonen till önskat sound. Jag har full tillit på de musiker jag 

valt så jag känner mig trygg i att bara beskriva hur jag vill att det ska låta och låta dem 

själva ställa in rätt ljud och spela på rätt sätt. Mikrofonen jag använde till datorn är 

återigen Golden Age Project R1. Den har den vintage karaktären på sitt sound som jag 

är ute efter, lite skräpigt och tar inte upp lika mycket i de övre frekvensområdet som de 

flesta andra mikrofoner gör. Till iPhonen så använder jag SM57:an som vanligt.

Bilderna nedan visar bättre vad jag menar med de begrepp jag använt.

Keyboarden: Jag valde att använda ett Nordklaviatur. Den har en väldigt bra ton som är 

väldigt tidstypiskt för den musikgenre som jag valt. Den har även line out vilket betyder 

att jag inte tänker micka upp den utan bara använda en linebox för att få ut den till två 

line out. 

Sången: Med sången så använde jag en Cascade Fat Head mikrofon genom den 

Universal Audio LA-610 preampen vi har i studion. De två tillsammans låter väldigt bra 

och ger framförallt ett varmt och lite skräpigt sound. Detta visade sig vara precis det 

sound jag är ute efter. Allting gick väldigt bra och Sabina Täck, sångerskan, är otroligt 

Ted Wennerström     Patrik Ahlm
“Hemmastudio eller proffesionell studio”, 20/5-13   Karin Eriksson

10



duktig och allting tog inte mer än ca en timma. Tyvärr upptäckte jag i efterhand att 

volymen var för stark på refrängen till iPhonen, så när hon tog i där så distade det i 

ljudet. 

Editering: Till datorn så gick det väldigt smidigt och enkelt att editera, det är det 

formatet som jag är som mest hemma i att editera i. Till iPhonen så var det avsevärt 

mycket krångligare och väldigt mycket mer tidskrävande. Alla tagningar som jag valde i 

datorn fick jag leta fram i iPhonen just för att allt låg huller om buller där, sedan lägga 

det så att det stämde överens med låten och sist lägga ihop allting så att det skulle passa 

tillsammans. 

Mixning: Jag mixade denna låt, i datorn, med bara plugins som är gjorda att efterlikna 

externa vintage effekter, eq:s och kompressorer. Jag valde att göra basen relativt tunn 

och lägga baskaggen ganska högt upp i frekvensregistret, så som producenten gjort till 

”Happy Pills” av Norah Jones. Gitarren tunnade jag ut lite och rundade av i toppen samt 

panorerade den till vänster. Nordklaviaturet höjde jag lite i mid och även här rundade av 

i toppen och botten samt panorerade den till höger. Detta för att skapa plats åt sången 

samt göra det hela lite större. Sången ville jag ha ganska varm så även här avrundade 

jag hennes topp och höjde lite runt 1-2 khz där mycket av hennes värme och fyllighet 

låg.

Till iPhonen så satte jag bra volymer på alla instrument och panorerade de likt de jag 

gjorde till datorn. Dock så vart ju sången på refrängen distad vilket är något som inte 

går att göra något åt tyvärr. Det jag upptäckte nu är också att det blir väldigt många bi-

ljud av okända anledningar. Saker som att tidigare trumtagningar låter i bakgrunden 

eller att metronomen låter igenom sångtagningarna. Hur det har kommit sig har jag 

ingen förklaring på alls. Det enda jag kan tänka mig är att det måste vara någon 

koppling någonstans, antingen i iPhonens hörlursintag eller i ljudkortets kretsar, som 

orsakat att ljud läkt in till andra tagningar på något sätt. Oavsett så är det otroligt 

störande och går ej att fixa i efterhand, vilket är väldigt synd. 
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2.2 Poplåten

Spår Instrument Musiker

1

2

3

4

5

6

Trummor Anton Grundberg

Bas Jag (Ted)

Piano Erik Ullstad

Sång Raoul Hamilton

Kör Raoul Hamilton

Reservspår

Trummorna: I och med att jag vill ha en ett väldigt poppigt och tight sound, så väljer jag 

att sätta micken mitt i trumsetet, till iPhonen. Det vill säga strax ovanför pedalen till 

baskaggen lite riktad mot virveln. Så jag får det här kompakta soundet och så lite rum 

som möjligt. Det som jag nu i efterhand upptäckte dock var att virveln vart för stark och 

för framträdande.

I och med att jag spelade in trummorna till vintagelåten och denna låt under samma 

session så valde jag att ha kvar mycket av uppmickningen till datorn. De förändringar 

jag gjorde var att ha en mikrofon till varje puka och att inte använda R1 mikrofonerna. 

Nedan kan man se mitt mikrofonschema.

# Instrument Mikrofon

1 Baskagge inside AKG D112

2 Baskagge outside Neumann U87

3 Virvel Shure SM7b

4 Pukor Hi Sennheiser 421

5 Puka Mid Sennheiser 421

6 Golvpuka Audix D6 

7 -
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# Instrument Mikrofon

8 OH 2 Höger Neumann KM184

9 OH 2 Vänster Neumann KM184

Och nedan kan man se hur jag placerat mikrofonen till iPhonen och mikrofonerna till 

pukorna.

Basen: Samma som jag nämnt om basen till den förra låten, d.v.s att jag inte hade något 

särskilt sätt att micka upp förstärkaren utan ställde in soundet direkt i förstärkaren. 

Soundet som jag ställde in till basen hade ganska mycket lågbas och var ganska rik i det 

övre frekvensregistret. Detta för att det sound som jag vill ha har en ganska tydlig bas 

och måste komplettera pianot, som främst kommer att vara i mellan och det övre 

frekvensregistret, samt att trummorna kommer behöva hjälp att fylla ut det nedre 

frekvensregistret.

Pianot: För att få det komprimerade, rena och ganska ljusa soundet så valde jag att 

placera mikrofonerna väldigt högt upp och riktade rakt mot källan. För att få det 

ytterligare lite ljusare i soundet så valde jag att plocka isär det till viss del, just för att 

det inte ska låta så instängt. Jag fick musikern, Erik Ullstad, att spela främst i 

mellanregistret på pianot. För att få det lite mer utfyllande och varmt, soundmässigt, än 

vad det skulle varit om man spelade väldigt högt upp i registret på pianot. Till iPhonen 

så hade jag samma tänk, fast placerade mikrofonen på baksidan ganska högt upp.

Bilderna nedan visar vad jag menar med min uppmickning.

Ted Wennerström     Patrik Ahlm
“Hemmastudio eller proffesionell studio”, 20/5-13   Karin Eriksson

13



Editering: Mycket likt förra låten. Mycket mer tidskrävande och energislukande att 

editera till iPhonen än till datorn. På grund av den lilla skärmen en iPhone har plus att 

den är touchbaserad så är arbetssättet väldigt olikt det man har till en dator, där man 

oftast har en stor skärm plus en mus. 

Mixning: Här som sagt så var pianot i fokus om man lyssnar på ”Love Song”. Denna 

gång så använde jag bara pluggar som var mer moderna och mer rationella än vad äldre 

plugins är, d.v.s att det händer mer när man drar på rejält på dem, skillnaden före och 

efter är oftast avsevärd. Jag försökte få pianot att bli väldigt hoppressat och mycket 

större än vad det var från början. Nu i efterhand så känner jag att jag kunnat ta i mer. 

Samma tänk med trummorna, där jag försökte få dem att bli väldigt slagkraftiga och 

kompakta. Detta är väldigt svårt då man ganska lätt förlorar mycket botten ju mer man 

försöker trycka ihop det. Men helheten är jag ändå ganska nöjd med. Sången var 

svårast, då Raoul Hamilton, sångaren, ganska lätt lät nasal och tunn ifall jag drog lite fel 

i någon frekvens. Jag kommer nog återvända till denna låt efter examen och försöka 

göra mixen ännu bättre. Till iPhonen så var det samma som förr, ställa volymen på alla 

instrument samt panorera om det var nödvändigt, vilket det inte var till denna låt, allting 

ligger i mitten.

2.3 Akustiska låten

Spår Instrument Musiker

1

2

Trummor Joel Giang Ohlin

Bas Jag (Ted)
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Spår Instrument Musiker

3

4

5

6

7

Akustisk gitarr Martin Skog

Akustisk gitarr Martin Skog

Sång Andreas Gustavsson

Stämma 1 Andreas Gustavsson

Stämma 2 Andreas Gustavsson

Trummorna: Här var det ett stort fokus på pukorna, så mikrofonen till iPhonen 

placerade jag en bit ovanför trumsetet, ovanför trummisens huvud, och riktade den lite 

från virvel så den pekar lite mer mot pukorna. Detta för att förhoppningsvis få lite mer 

pukor än virvel och baskagge. Till datorn så ville jag få med väldigt mycket rum så jag 

placerade två mikrofoner i andra änden av inspelningsrummet och använde generellt 

väldigt rena mikrofoner, d.v.s mikrofoner som inte färgar soundet någonting, utan är 

väldigt ärliga och kliniska. 

Så här såg mitt mikrofon schema ut för trummorna.

# Instrument Mikrofon

1 Baskagge AKG D112

2 Virvel Audix

3 Puka Hi Sennheiser 421

4 Golvpuka Sennheiser 421

5 OH L AKG 414

6 OH R AKG 414

7 Room L Neumann U87

8 Room R Neumann U87

9 Crouch Studio Projects C1

10 Room far TLM

Bilderna nedan visar min uppmickning.
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Här, bilden ovan, kan man även se hur jag placerat Sm57:an till iPhonen.

Bas: Jag använde samma uppmickning som tidigare, mikrofonerna rakt framför 

förstärkaren, riktad rakt fram. Sen ställde jag in ljudet på förstärkaren istället, för att få 

fram det sound jag vill ha. I detta fallet så är jag ute efter en ganska djup bas med lite 

diskant. För att få fram strängljudet samt att det måste finnas något som fyller ut botten 

när jag nu fokuserar mer på pukorna, som inte har så mycket ljud i det lägre 

frekvensregistret.

Akustiska gitarrerna: Dessa ville jag ha ut väldigt mycket diskant ur, ljud i det högre 

frekvensregistret, men även lite värme, d.v.s de lägre frekvensregistret. Jag använde 

AKG C414, just för att de har en väldigt ljus karaktär och bra på att få fram diskanten ur 

instrumenten. Placeringen av mikrofonerna blev väldigt högt upp på gitarrhalsen, där de 

ljusa frekvenserna finns, och i det nedre hörnet av gitarren, där de lägre frekvenserna 

finns. 
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Så här såg det ut.

Placeringen av mikrofonen till iPhonen 

var i mitten av de två AKG mikrofonerna. 

Detta för att få ett balanserat ljud med lite 

mer diskant än botten. 

Sången: Spelade jag in i studio C här på 

skolan, vilket är en mindre studio gjord för framförallt inspelning av sång. Men den har 

väldigt bra utrustning och jag använde det bästa som finns att tillgå där för att kvalitén 

inte ska bli lidande. Genom att använda en specialsladd så kunde jag slippa dra en sladd 

genom dörren in till kontrollrummet, till iPhonen. Det som jag däremot i efterhand 

märkte var att insignalen vart väldigt låg och om jag drar upp volymen för att åtgärda 

det så får jag med väldigt mycket brus och biljud som jag inte vill ha.

Editering: Som tidigare låtar så gick allting väldigt enkelt och smidigt i datorn. På 

iPhonen så var det otroligt mycket mer jobbigare och mer tidskrävande. Det som gjorde 

saker och ting mycket svårare var att sången var så svag att de visuella ljudvågor som 

skapas i programmet till iPhonen nu inte syntes. Vilket gjorde att jag fick helt lita på 

min hörsel när jag skulle lägga alla tagningar rätt och i tid. Detta gjorde det hela ännu 

mer tidskrävande och frustrerande.

Mixning: Här så var gitarrerna och pukorna i stort fokus vilket gjorde att jag utgick från 

dem. Genom att först få dem att låta bra så baserade jag allt annat efter dem. Här så 
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arbetade jag väldigt mycket med reverb och effekter till trummorna, gitarrerna och 

sången. Jag ville att det skulle låta så naturligt som möjligt så jag valde alla pluggar och 

effekter utifrån det, och att de inte skulle färga soundet alls utan bara i sådana fall 

förbättra det. 

Samma som tidigare till iPhonen så kan jag inte göra så mycket frekvensmässigt. Det 

jag gjorde var att panorera gitarrerna lite samt ställde in volymen så allt skulle låta 

balanserat och bra jämfört med Eddie Vedders ”Hard Sun”.

3. RESULTAT

3.1 Vintagelåten

Vintagelåten, som nu heter ”What’s Her Name”, blev väldigt mycket som jag hade 

hoppats på. Ganska skräpig och varm i sitt sound till datorn. Till iPhonen så var nog 

denna och den akustiska låten de som vart bäst av alla inspelningar till detta format. Jag 

är dock inte nöjd med denna, sången distar tyvärr ganska rejält i refrängen och lite 

överallt så är det en hel del oönskade biljud, men som sagt, det är ändå den som lät bäst 

jämfört med alla andra. 

Jämfört med referenslåten: När man lyssnar och jämför så är det återigen en stor 

skillnad. Jag inser nu i efterhand att jag borde ha referenslyssnat mycket mer än vad jag 

faktiskt gjorde under hela processen. Detta hade gjort att mina låtar låtit mer likt de 

referenser jag valt, till datorn. Till iPhonen så är det också en stor skillnad, den lät bäst 

av alla tre, av de låtar som spelades in på iPhonen, och även den som ändå lät mest lik 

referenslåten av iPhone inspelningarna, men det är fortfarande en väldigt stor skillnad.
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3.2 Poplåten

Poplåten, som nu heter ”I Feel Great”, blev väldigt hoppressad och poppig som jag hade 

hoppats och utgåt från. Skillnaden mellan iPhonen och datorn är absolut störst på 

trummorna, där baskaggen hörs avsevärt mycket mindre än virveln, troligtvis på grund 

av min placering av mikrofon till iPhonen. Pianot låter inte så dumt på iPhonen men det 

är ändå en stor skillnad då pianot till datorn har ett mycket större frekvensomfång.

Jämfört med referenslåtarna: Det som är inspelat och mixat i datorn är jag ändå hyfsat 

nöjd med, främst pianot och trummorna. De låter ganska komprimerade och har sin 

tydliga plats i mixen. Däremot så är det fortfarande en ganska stor skillnad om man 

lyssnar på Sara Bareilles - ”Love Song” som har en väldigt hoptryckt pianot samt 

trummor. Till iPhonen så är skillnaden dag och natt tyvärr, enligt mig. Det jag märkte nu 

är också att Sara Bareilles piano är väldigt mycket djupare och har mycket mer diskant 

än både mitt piano till datorn och till iPhonen. 

3.3 Akustiska låten

Den akustiska låten, som nu går under namnet ”Society”, känner jag att jag kunde ha 

lagt på ännu mera reverb på trummorna än vad jag gjort nu, de känns lite små och för 

kompakta. Jag känner mig väldigt nöjd med gitarrerna dock och sången. De känns 

väldigt naturliga och enkla i sitt sound. 

Till iPhonen så låter gitarrerna helt okej. Tyvärr så är det otroligt mycket brus i sången, 

vilket drar ner hela produktionen. Trummorna har återigen för mycket virvel och för lite 

baskagge, annars så låter de över förväntan.

Jämfört med referenslåtarna: Här är det tydligt när man jämför med ”Hard Sun” av 

Eddie Vedder att jag kunnat dra på med mer reverb. Mina trummor låter inte ens hälften 

så stora som de gör i Hard Sun. Även diskanten och värmen i Eddie Vedders röst är 

något som jag inte har i min produktion. Min låter avsevärt mycket tunnare och plattare. 
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Mycket kan nog förhoppningsvis ha att göra med mastering, vilket är ett moment jag 

valt att hoppa över.

Till iPhonen så finns det mer diskant än i den till datorn, men det är det enda som skulle 

kunna vara bra. Allt annat låter skräpigt och dåligt, rent ut sagt, i jämförelse med ”Hard 

Sun” och Gotyes ”Save Me”.

4. DISKUSSION

Det som jag nu vet i efterhand är att detta sätt att arbeta inte är något för mig. Det är så 

otroligt energikrävande och  Att däremot begränsa sig är något jag, nu när vi går ut, 

kommer att vara mer uppmärksam på. När man inte har bekvämligheten av att ha 

tillgång till professionella studion med ofantligt många mikrofoner så kommer det att 

verkligen vara relevant för mig. Att kunna få ut så mycket som möjligt med den 

utrustning jag har att tillgå för stunden. Så som min uppsättning kommer att se ut nu 

efter skolan är en bärbar dator, ett ljudkort, ett par hörlurar samt en, eller två, 

mikrofoner. Att kunna t.ex spela in ett helt trumset med bara detta kommer att bli 

otroligt relevant för mig sen. Men jag kommer aldrig att bara använda min iPhone för 

det ändamålet, det är för tids- och energikrävande för att vara lönsamt. Det finns gott 

om exempel på band, producenter eller musiker som spelat in piano eller trumset på 

bara två mikrofoner. Så som Oskar Linnros och Bob Clearmountain1314.

Nu när jag väl var i studion så märkte jag att man gör allt för inte musikerna ska behöva 

vänta så länge mellan tagningarna. Vilket gjorde att det som spelades in till iPhonen vart  

lite åsidosatt. Jag bara kollade så att ljudet in lät bra och balanserat och sedan började 

jag att spela in direkt. Det här skapade då det problem jag beskrivit tidigare att att alla 

tagningar låg huller om buller och gjorde att jag fick leta fram de rätta tagningarna och 

sedan lägga de rätt i tid. I en dator är detta mycket enklare då man snabbt kan spara alla 

tagningar så att de ligger rätt i låten och sedan snabbt välja vilken som tagning som 

lämpar sig bäst. Så både under inspelning och efter, i editeringsstadiet, så lämpar sig 

inte en iPhone alls och gör bara arbetet mycket krångligare och mer tidskrävande.
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Bilaga 1 (Loggbok)

1/3 - 13

Påbörjade skrivandet av första låten inför examinationsarbetet. Den poppiga låten.

8/3 - 13

I och med att jag införskaffat mitt “ljudkort” för iPhonen så har jag påbörjat arbetet lite 

smått med att testa olika ställen att ha mikrofonen placerad för att bästa fånga upp 

trummorna. Detta genomfördes i ensemble rummen och med en helt vanlig 

sångmikrofon av märket Sennheiser. Fortsatte även skrivandet av första låten, funderar 

på hur jag ska lägga alla instrument för att få med allt frekvensmässigt i och med att jag 

inte har någon möjlighet att mixa med en EQ i min iPhone.

17/3 - 13

Fortsatte med test av mikrofonplacering, nu även för gitarr och bas, se vart som funkar 

bäst att placera micken för bäst upptagning. Fortsatte även med skrivandet av pop-låten 

och började skriva på nästa låt, som kommer bli den vintage liknande låten.

23/3 - 13

Fortsatte som vanligt med skrivandet av låtarna och började nu med den akustiska låten.

26/3 - 13

Började färdigställa alla låtar och skriva ut partitur till varje låt. Ser dock ut som att jag 

får ändra den akustiska låten till en up-tempo, då jag vart väldigt förtjust i den låten så 

som den vart skriven nu. Dock saknar alla låtar text än så länge.

2/4 - 13

Fortsatte skrivandet av låtarna och ska nu börja fundera ut lämpliga musiker för varje 

låt. Måste även skriva klart texten denna vecka. Nästa vecka hoppas jag kunna börja 

inspelning av trummorna och förhoppningsvis bas.
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7/4 - 13

Skrev och fixade lite till på alla låtarna. Har nu kontaktat de viktigaste musikerna. 

Trummisar för inspelning nästa vecka och sångare som får säga ifall tonarten och 

melodin ligger bra för dom. Så, de musikerna jag har kontaktat nu är Joel och Anton för 

trummorna och Raoul, Sabina och Andreas för sången.

8/4 - 13

Har nu bokat in alla nödvändiga pass för att spela in trummor denna vecka. Det blir 

alltså på tisdag den 9/4 för Anton som jag ska spela in två låtar med och torsdagen den 

11/4 för Joel som jag ska spela in den resterande låten med. Hoppas även kunna klämma 

in inspelning för bas under någon av dessa pass, som jag då tänkte göra själv, utan 

musiker. Jag har även läst mycket ur boken ”Mixing secrets for the small studio” av 

Mike Senior, för att få lite mer kött på benen om hur jag borde gå till väga under 

inspelningen.

9/4 - 13

Idag spelade jag alltså in trummor med Anton till poplåten och vintagelåten. Efter lite 

strul med mikrofoner och lite funderande så var vi igång. Det jag märkte direkt var att 

det inte var någon idé att han skulle ha sin medhörning från iPhonen, då denna inte 

kunde ge tillräckligt med volym för att han skulle kunna höra klicket och 

referensinspelningen, samt även sig själv. Så efter att ha insett det så valde vi att köra 

medhörningen från studion istället, så jag skulle ha större kontroll och kunna ge honom 

det han behövde i lurarna. Vilket jag inte kunde med iPhonen.

Vintagelåten:

Här är mikrofonerna som jag använde och till vad:

# Instrument Mikrofon

1 Baskagge inside AKG D112

2 Baskagge outside Neumann U87

3 Virvel Shure SM7b

4 Pukor Hi och Mid RØDE NT2A

5 Golvpuka Audix D6 
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# Instrument Mikrofon

6 OH 1 Höger Golden Age Projects R1

7 OH 1 Vänster Golden Age Projects R1

8 OH 2 Höger Neumann KM184

9 OH 2 Vänster Neumann KM184

10 Rum Neumann TLM103 

 Nedan kan vi se hur jag valde att placera mikrofonen till min iPhone

På bägge bildenrna kan vi se hur jag också placerat allt annat som går in i datorn. Idén 

var alltså att få ett ganska stort och lite skräpigt sound, likt … Därav ställde vi trumsetet 

mitt i rummet och ställde en mikrofon längst bort i ena hörnet som får fånga upp 

rummet och göra trummorna större så att säga. Tanken bakom de uppochnervända 

R1:orna var en idé från Andreas, som gjorde att man fick med mycket mindre av 

cymbalerna och allt det där vassa i trumsetet och mycket mer av baskaggen, virveln och 

pukorna. Vilket var något jag vill ha. Virvel mikrofonen och outside kick mikrofonen 

körde jag genom varsin Vintagedesign pre-amp, för att få lite mer fläsk och köttighet i 

det så att säga. 

Till iPhonen så ville jag ha lite rum och lite mer baskagge, så därför satte jag den 

framför trumsetet en bit ovanför baskaggen riktad mot virveln. Detta gav ett lite mer 

skräpigt och rymligt ljud än om jag hade satt den i mitten som jag gjorde till nästa 

inspelning.

Poplåten:
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Här är mikrofonerna jag använde och till vad, som är väldigt likt som vintagelåten.

# Instrument Mikrofon

1 Baskagge inside AKG D112

2 Baskagge outside Neumann U87

3 Virvel Shure SM7b

4 Pukor Hi Sennheiser 421

5 Puka Mid Sennheiser 421

6 Golvpuka Audix D6 

7 -

8 OH 2 Höger Neumann KM184

9 OH 2 Vänster Neumann KM184

Här ville jag ha ett tight sound, inget rum eller skräpighet. Allting ska vara väldigt 

punchy och rent. Jag valde att ha kvar en hel del från vintage-uppmickningen. Det jag 

ändrade var att höja outside-kick mikrofonen för att få lite mindre basighet i kaggen och 

eventuellt få med lite virvel. Jag skippade att använda R1:orna och rumsmikrofonen, då 

jag tyckte att dom inte var passande för låten, som sagt, det skulle låta rent och tight, 

inget som dom mikrofonerna kunde ge. Sen så mickade vi upp varje puka med en varsin 

421 istället för att ha som förra inspelningen där vi hade en RØDE för bägge två. Nedan 

är bilder från den uppmickningen. SM57:an till iPhonen

För iPhonen så valde jag nu att sätta den mitt i trumsetet istället, som man kan se på 

bilden till höger, för att få det tighta och smackiga soundet, som en av referenslåtarna, 

Love Song, har. Och även dom flesta poplåtar idag. 
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Denna idé är också något jag fått från Andreas som använde denna uppmickning flitigt i 

New Orleans, fast med en bättre mikrofon såklart. Det är en vansinnigt effektiv 

uppmikning om den görs på rätt sätt, den kan verkligen ge den där klarheten och 

smackigheten i virveln och baskaggen som annars är svårt att få fram. Det jag dock 

märkte nu i efterhand var att det vart lite för mycket virvel i dom inspelningarna, dock 

inget som jag märkte under själva inspelningen. 

11/4 - 13

Idag spelade jag in trummor till den resterande låten, den akustiska låten. Tanken med 

den låten är att den ska ha ett väldigt stort och “krisp” ljud. Dessa trummor, till skillnad 

från vintagelåten, ska som sagt vara väldigt rena och låta bra. Till vintagelåten så var jag 

ute efter ett lite mer smutsigare ljud som ändå skulle vara ganska stort och mustigt så att 

säga. 

Såhär såg mitt mikrofonschema ut till denna låt:

# Instrument Mikrofon

1 Baskagge AKG D112

2 Virvel Audix

3 Puka Hi Sennheiser 421

4 Golvpuka Sennheiser 421

5 OH L AKG 414

6 OH R AKG 414

7 Room L Neumann U87

8 Room R Neumann U87

9 Crouch Studio Project C1

10 Room far TLM

Nedan kan vi se lite bilder hur uppmickningen och placeringen såg ut.
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Här kan man även se hur jag placerat Sm57:an till iPhonen. Den sattes ovanför 

trumisens huvud. Som en slags överhängsuppmickning. Detta i ett försök att få 

trummorna att bli större samtidigt som det är lite mer bett och tydlighet i det än till 

skillnad från vintagelåten. Där det skulle vara mycket rum, stort och lite skräpigt/ 

otydligt. Detta lät bra och jag valde att behålla placeringen.

Samma tänk applicerades även på hur jag mickade upp för inspelningen in till datorn. 

Det skulle låta stort och rent. Därav så använde jag många rumsmikrofoner. Två stycken 

framför trumsetet och ett bakom. Till överhäng använde jag det klassiska AKG 414, 

som är kända för att ge ett rent och tydligt ljud och används flitigt som överhäng vid 

konserter. Allt annat som används är väldigt standard för det användningsområdet, som 

går att läsa ut ur mikrofonschemat och bilderna.

Efter att trummorna var lagda så testade jag lite olika perkussion-rytmer att ha till låten. 

Bilden i vänstra hörnet visar en s.k Cajon, en sorts trumma som man sitter och slår med 

händerna på. 
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Sen när det var lagt så spelade jag även in bas till vintagelåten. Uppmikningen var inget 

märkvärdigt och hur jag mickade upp den kan man se på bilden nedan. Mikrofonen till 

datorn var AKG D112.

15/4 - 13

Bokade in Ola på gitarr till imorgon i studio B, till vintagelåten. Transponerade alla låtar 

till tonarter som sångarna ansåg skulle funka bättre till deras röster. Ska snacka med 

Martin till akustisk gitarr och Erik Ullstad till piano till de två resterande låtarna.

16/4 - 13

Spelade in idag, Ola på gitarr, till vintagelåten. Det gick väldigt bra. Använde som 

vanligt Sm57 till iPhonen och sen så valde jag att ha R1:an till Gitarren. Bägge två 

placerades on axis on center och ganska nära förstärkaren, som var av märket Laney 

Bilden nedan kan man se hur jag tänkt och placerat ut mikrofonerna.

Sen när jag var klar med det så spelade jag in bas till 

den akustiska låten. Samma uppmickning som sist men 

lite annan EQ:ning, än förra gången, på förstärkaren. 

Detta för att jag ville ha lite mer djup och lite mindre 

diskant än vad jag hade till vintagelåten.

Fredag 19/4 - 13

Editerade klart alla truminspelningar och även de 

basinspelningar jag har gjort hittills. Det är ett otroligt 
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tidskrävande och frustrerande arbete, i synnerhet på iPhonen, där det titt som tätt blir 

fel, man flyttar fel region, man råkar ta bort en hel tagning o.s.v. Men nu är det värsta 

troligtvis över. Man inser verkligen hur skönt det är att sitta i en dator och göra allt det 

här. Det som jag har spelat in hittills är alltså trummor till alla låtar samt bas till 

vintagelåten och den akustiska låten. 

Tisdag 24/4-13

Spelade idag in gitarr med Martin till den akustiska låten, som just nu inte blev just så 

akustisk som jag hade trott. Men jag gör hellre fel för låtens bästa än att jag gör rätt och 

riskerar att sabba låten. Hur som helst, såhär såg min uppmickning ut.

De mikrofoner jag valde att använda var 

alltså AKG 414 till gitarren. Jag var ute 

efter ett väldigt krisp och tydligt ljud. 

Som man ser på placeringen så ville jag få 

med mycket av strängarna och det där 

väldigt ljusa i gitarren och även det där 

väldigt mörka, nästan burkiga ljudet i gitarren. Därav placeringen av de båda mickarna. 

Och till iPhonen så valde jag att sätta den så den var riktad mot 12:e bandet också fast 

vinklad mot hålet på gitarren, för att få det lite större.

Sen när det var lagt så la jag bas till poplåten. Jag valde exakt samma mikrofoner som 

förut och exakt samma placering. Jag ändrade bara inställningarna på basförstärkaren 

för att få det ljud jag ville. Lite diskant, mycket bas och lite mid. Jag har på lite mer mid 

nu än vad jag skulle vilja, för jag har märkt att SM57:an har svårt att plocka upp det 
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lägsta frekvenserna bra, så jag krämar på med lite mer mid för att ändå få med 

basinstrumentet i min iPhone inspelning också.

Måndag 29/4-13

Editerade klart allting som jag spelat in hittills, trummor, bas och gitarr på samtliga 

låtar. Tanken var att spela in piano med Erik nu på torsdag men det fick dessvärre utgå 

då han troligtvis inte kommer att vara i Växjö då. Vi får ta det nästa vecka helt enkelt. 

Då kommer jag förhoppningsvis att påbörja inspelning av sång också, vilket kommer att 

vara det sista momentet i inspelningstadiet. Så att jag ganska snart kan gå in i 

mixningsstadiet.

Lördag 11/5-13

Spelade idag in akustiskt piano med Erik till poplåten. Jag valde att sätta mickrofonerna 

högt upp på framsidan och baksidan. För att få det crispa, inte så mörka ljudet som det 

pianot annars kan ha. De mikrofonerna jag valde att använda är AKG … samt AKG 414 

på framsidan ovanför tangenterna så att säga. Nedan kan man se hur det såg ut. 

Mikrofonen till iPhonen valde jag att sätta i mitten på baksidan högt upp, för att få en 

balanserad men ändå ett ljust ljud. Allting gick sedan väldigt fort och smidigt och vi var 

klara på ca 2h.

Söndag 12/5-12

Spelade in Eriks Nord idag till vintagelåten. Hans Nord piano har exakt den karaktären 

jag vill ha till denna vintage låt. I och med att den har en line out så var det bara att köra 

den igenom en linebox för att få ut den i två och sedan köra en in i datorn och en till 
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iPhonen. Samma sak här så gick allting väldigt snabbt och smidigt. Det var nästan lite 

för enkelt.

14/5-13

Spelade idag in sång med Andreas Gustavsson i studio C. Här så gjorde vi så att vi 

använde en sladd som alltså gick från aux till line och tog sedan ut den via patchen i 

kontrolrummet i studio C. På så sätt så slapp man dra en sladd som skulle klämts i 

dörrarna. I och med att jag måste ha en så direkt väg från mikrofonen till iPhonens 

ljudkort så fick det bli såhär. Däremot så vart ljudkvalitén lidande, något som jag dock 

upptäckte i efterhand. Så det är något värt att tänka på i framtiden. Annars så gick 

inspelningen bra, Andreas satte allting klockrent, som den riktigt duktiga sångare som 

han är.

Sedan på kvällen så satt jag och editerade lite och fixa lite grann med det som jag spelat 

in hittills.

15/5-13

Spelade in sång med Raoul idag i Studio D. Denna gång så löste vi sladdragandet med 

att dra sladden genom dörren, vi upptäckte att om man la sladden över istället för under 

dörren så var det inga problem med att stänga dörren. Sen gick allting väldigt bra och 

smidigt. Mikrofonerna jag använde var .. till datorn och SM57 till iPhonen. Som vanligt 

så spelar jag in allting efter låten på datorn, så i iPhonen så är allt huller om buller, 

vilket kommer att göra editeringen riktigt jobbig och utdragen. Det blir dock 

morgondagens problem då jag bokat tid i studio B till att mixa och editera det jag har 

nu.

16/5-13

Spelade in sång idag med Sabina. Hon är en otroligt duktig sångerska och återigen så 

gick allting otroligt snabbt och enkelt. I och med att jag var i samma studio idag som 

igår så gjorde vi samma sak igen. Mikrofonerna vi använde var Cascade via … pre-

ampen, vilket gav det här vintagesoundet jag var ute efter, med lite avrundad topp och 

mjuk värme i soundet.
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Sen på kvällen så editerade jag nästan klart allt som är inspelat. Allt utom sången till 

den akustiska låten. Samt även mixade jag klart Vintagelåten i datorn och ska mixa i 

iPhonen på lördag tror jag.

18/5-13

Editerade klart sången nu till den akustiska låten. Så nu är allt färdigredigerat. Men jag 

tror att jag kommer att mixa allting imorgon istället.

19/5-13

Skrev nästan klart rapporten och editerade nästan klart allting. Slutspurten imorgon.

20/5-13

Skrev klart det sista och editerade klart alla låtar. Nu skickar jag in det och tar semester..
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