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Abstrakt/Abstract 
Mitt examensarbete går ut på att sätta en mängd olika mikrofoner på prov och jämföra 

ljudkvalitéten hos billiga med dyra. Jag har skrivit två låtar och spelat in dem med 

dubbel uppsättning mikrofoner, alltså en billig och en dyr på alla instument. Det jag vill 

ta reda på är om det är möjligt att höra skillnaden på priset och om man verkligen måste 

ha dyra mikrofoner för att kunna få ett välljudande resultat. Resultatet blev väldigt 

oväntat och inte alls vad jag hade förväntat mig. 

 

Nyckelord 
Mikrofon, EQ, Kompressor, Billig, Dyr 

 

Tack 
Stort tack till alla som hjälpt mig genomföra detta examensarbete, ingen nämnd ingen 

glömd. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag har så länge jag kan minnas älskat musik och i tonåren fastnade mitt intresse för 

inspelning och mixning, alltså hur man får musiken att låta som den kan göra på radio 

och skiva. En av de viktigaste förutsättningarna till att en inspelning ska låta bra är valet 

av mikrofon och att matcha karaktären av mikrofonen med ljudkällan man ska spela in.  

 

Jag har varit aktiv i ca åtta år med att skriva och spela in musik och det som för mig har 

varit en av de största motsättningarna är att jag inte haft råd att köpa bra, oftast dyra, 

mikrofoner. Inte helt sällan har jag varit tvungen att manipulera en inspelning till 

extrema mått för att få den att fungera i helheten och ändå inte varit helt nöjd med 

resultatet.  

 

Under mina tre år som studerande inom ämnet musikproduktion har jag lärt mig väldigt 

många knep och verktyg för att få till bra inspelningar med hjälp av rätt mikrofonval 

och placering, dessutom även trick och tillvägagångssätt i efterbearbetningen som kan 

leda till ett resultat jag kan vara nöjd med. Med tiden har jag kommit till insikten att 

utrustningen utöver mikrofonerna man använder har väldigt stor inverkan på resultatet, 

såsom mikrofonförstärkare och signalprocessorer men även inspelningsrummets 

akustiska förutsättningar. I takt med min tekniska utveckling inom musikproduktion har 

jag skaffat prylar och byggt en egen musikstudio som tar mig närmare de resultat jag 

vill uppnå, men det jag saknar är just dyra mikrofoner. Så i det här arbetet tänker jag 

utnyttja musikproduktionsprogrammets studioutrustning och chansen att använda mig 

av ett lite större utbud av dyra och billiga mikrofoner. Möjligheten att kunna jämföra så 

pass många mikrofoner i olika prisklasser är få förunnat och bör inte gå till spillo, därför 

tänker jag ta tillfället i akt och jämföra så många mikrofoner jag kan i detta 

examensarbete. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ställa dyra mikrofoner mot billiga och försöka få 

de billiga att låta dyrt, för att ta reda på om prisskillnaden är uppenbart hörbar. 
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1.3 Frågeställning 

• Vad blir skillnaderna om jag använder exakt samma processering i mixningen på 

både de dyra och billiga mikrofonerna? 

• Vad krävs för att få de billiga mikrofonerna att efterlikna de dyra eller få de att 

låta bättre? 

• Kan musikproducenter urskilja de billiga mixarna från de dyra, vilka är de 

största skillnaderna? 

 

1.4 Avgränsningar 

Det finns en rad avgränsningar jag måste ta hänsyn till och försöka jobba runt så att 

undersökningen blir genomförbar och att ett relevant resultat kan frambringas. Till att 

börja med så är tillgången av mikrofoner till viss del begränsad eftersom 

undersökningen tar plats i musikproduktionsprogrammets studiolokaler. Även om 

utbudet av tillgängliga mikrofoner kan utökas genom att låna andras och av mina egna 

så finns det begränsningar som gör att vissa val blir svårare än andra, därför kommer 

prisdifferensen skilja sig ganska drastiskt mellan de olika jämförelserna.  

 
Tiden är en annan faktor som påverkar undersökningen eftersom jag inte är ensam om 

att vilja utnyttja studiolokalerna, därför har jag planerat inspelningarna så noggrant som 

möjligt och begränsat mig till fyra tillfällen i studion. Jag vet av erfarenhet att 

trumminspelningen är den som kommer ta mest tid eftersom den kräver flest 

mikrofoner, och jag ska dessutom använda dubbel uppsättning, så därför bestämde jag 

mig för att använda samma mikrofoner för trummor på båda låtarna.  

 

En ganska stor faktor för hur mikrofonerna kommer låta är hur de är placerade och 

speciellt om de är nära ljudkällan, då kommer proximitetseffekten förändra 

upptagningen. I Bobby Owsinskis The Recording Engineer’s Handbook (2009, s. 14) är 

proximitetseffekten enkelt förklarad. Han beskriver att ju närmare en ljudkälla 

mikrofonen är desto mer basfrekvenser plockar den upp. Så eftersom jag vill ha så lite 

påverkan som möjligt kommer jag placera mikrofonerna längre ifrån ljudkällan än vad 

jag normalt gör.  

 

Mixningen kommer ta plats i min egen studio eftersom jag är mest bekant med den 

lyssningsmiljön, men det finns en del begränsningar eftersom jag inte äger den 
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dyraste/finaste utrustningen eller har ett rum som är akustik-behandlat av proffs. Men 

det jag äger är fullkomligt tillräckligt för att nå ett vettigt resultat i min undersökning. 

 

Det finns en del felkällor att ta hänsyn till i bedömningen av resultatet, eftersom jag inte 

lägger något fokus på efterbearbetningen av de inspelade ljuden utan det är enbart 

mikrofonernas påverkan på helheten som undersöks. För att mixa de billiga 

mikrofonerna så de ska efterlikna de dyra (eller låta bättre) så måste jag eventuellt ta till 

verktyg som kan verka orättvisa för bedömningen av resultatet. Men som jag tidigare 

nämnde så är det enbart mikrofonernas påverkan av resultatet som är i fokus och inte 

vilka verktyg jag använde för att nå målet. 

 

 

2 Metod 

2.1 Två låtar 

För att jag skulle kunna genomföra mitt examensarbete så behövde jag musik att spela 

in, därför skrev jag två låtar som resulterade i sex mixar. Låtarna blev relativt enkelt 

skrivna och arrangerade för att spara tid vid inlärning för musikerna, eftersom jag har en 

förkärlek till countrymusik så blev låtarna stöpta i den formen. Arrangemangen blev 

väldigt enkla och spelades in med de allra mest grundläggande elementen som trummor, 

bas, piano, gitarr och sång, med ett undantag för banjo. 

 

2.2 Inspelningen 

Inspelningarna gjordes i Musikproduktionsprogrammets studiolokaler eftersom det 

fanns ett stort och bra utbud av mikrofoner med relativt stora prisskilnader, men jag 

använde även några lånade och egna (lite billigare).  

 

Upplägget såg ut som sådant att jag spelade in varje instrument för sig men med dubbla 

uppsättningar mikrofoner, där en var dyr respektive billig så jag fick alltså samma 

tagning fast med olika mikrofoner. En idé jag hade och som jag också använde mig av 

var att placera mikrofonerna lite längre ifrån ljudkällan än vad jag normalt kanske gör 

för att minimera olikheterna som kan uppstå i ljudupptagningen, eftersom ju närmare en 

mikrofon är placerad desto mer fokuserat blir ljudet från ljudkällan. När det kommer till 

musiker så använde jag mig av mina begåvade klasskamrater, främst för trummor, bas 
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och piano, men gitarr och sång stod jag för själv. Målet var att ha allting inspelat efter 

fyra tillfällen i studion, med ett extra tillfälle för eventuella korrigeringar.  

 

2.3 Prisdifferens/Val av mikrofoner 

Valen av vilka mikrofoner jag använde mig av baserades på vad de kostar att köpa, och 

de mikrofoner som hade störst prisskillnad blev de jag använde för min undersökning, i 

den utsträckning det var möjligt. För att jämförelsen skulle bli så rättvis som möjligt 

använde jag mikrofoner av samma typ till varje inspelning, alltså om den dyra var en 

dynamisk så var även den billiga det, och i den utsträckning det var möjligt försökte jag 

använda mig av billiga mikrofoner som är tänkta att efterlikna de dyra. 

Prisdifferensen skiljde sig beroende på vad det var för sorts mikrofon som användes 

men även på grund av utbudet som jag hade tillgång till. Jag förbisåg därför till viss del 

ifrån att prisskillnaden i vissa fall inte blev så stor (se Bilaga A). 

 

2.4 Mixningen 

På en av låtarna mixade jag de dyra mikrofonerna först utifrån toppen av min förmåga 

och sedan använde jag samma kanaler med exakt samma processeringskedja/plug-ins 

men bytte ut spåren mot de billiga utan att ändra någon parameter alls. På detta vis 

kunde jag göra en direkt jämförelse av skillnaderna mellan mikrofonernas inverkan på 

resultatet, fortsättningsvis så gjorde jag en tredje mix där jag försökte få inspelningarna 

med de billiga mikrofonerna att låta lika bra eller eventuellt bättre än de dyra. Den andra 

låten tog jag mig an på samma vis fast med skillnaden att att jag vände på ordningen, 

alltså den billiga först för att sedan byta ut spåren mot de dyra och slutligen mixa det så 

de lät lika bra eller bättre än de billiga. Den andra mixen, alltså utbytesmixen använde 

jag inte i lyssningstestet eftersom den inte var relevant för just den undersökningen. 

Men jag diskuterar den i min egen reflektion i avsnittet om resultatet. 

 
2.5 Lyssningsgrupp 

Jag samlade sex musikproducenter och delade upp de i grupper om två för att det inte 

skulle bli så trångt i studion och så de inte skulle färgas allt för mycket av varandras 

resonemang. De fick lyssna utan att veta vilken mix som var vilken och göra sina 

bedömningar av vilken som lät dyr respective billig. Det blev en väldigt enkelt utformad 

svarsblankett som de fick fylla i samtidigt som de lyssnade på mixarna. Blanketten 
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bestod av kryssalternativ så att det blev lite lättare för mig att sammanställa svaren (se 

Bilaga B). 

 

3 Genomförande 
Det tog ungefär en dag att skriva båda låtarna med fullständiga texter och hitta idéer för 

arrangemang att utgå ifrån. För att jag skulle vara så effektiv som möjligt i studion så 

planerade jag inspelningen av alla instrument väldigt noggrant i förväg. Inspelningarna 

gick ganska smärtfritt och jag lyckades spela in allting på de fyra tillfällen som var 

planerade. Vid första tillfället i studion spelade jag in trummor och bas på båda låtarna, 

andra tillfället var det piano och sång och resterande två blev det gitarrer och banjo. Jag 

löste många av mikrofonplaceringarna genom att tejpa ihop mikrofonerna så att det bara 

krävdes ett stativ för att ändå kunna ha mikrofonerna på samma avstånd, och det gjorde 

att jag kunde göra placeringarna så optimalt som det var möjligt. Innan mixningen så 

gjorde jag en del förberedande arbete som att hitta och klippa de bra tagningarna, 

”melodyne:a” (pitch-korrigera) sången och allmänt rensa i projekten så att jag fick 

bättre översikt och lättare att hålla koll på alla spår. 

 

3.1 Låt 1 ”Be a man” 

Den här låten är en ballad i tretakt med ingredienser som slidegitarr och ett plockat 

verskomp som bygger lite atmosfär. En blanding av country och mig själv som skapar 

en lättlyssnad låt med ett avslappnat sound. 

 

3.1.1 Mixningen av låt 1 

Jag började med att mixa de dyra mikrofonerna genom att sätta balanser och panorera, 

som jag alltid gör, och märkte snabbt att grundljudet lät väldigt bra helt utan 

processering och effekter. Mixningen bestod sen mest i att rensa bland frekvenser och 

hitta plats för allting med hjälp av EQ och kompression för att slutligen limma ihop 

mixen med reverb och delay.  

 

När jag var nöjd med fas ett så var det dags för fas två, att byta ut de dyra spåren mot de 

billiga, och för att jämförelsen skulle bli så rättvis som möjligt var jag tvungen att 

matcha volymerna mellan de dyra och billiga mikrofonerna på varje inspelning. Det jag 

gjorde var att mäta nivån med en ändamålsenlig plug-in på båda och ändra volymen på 
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de billiga tills de matchade de dyra, det var svårt och blev inte 100 % men tillräckligt 

nära för att en jämförelse skulle kunna göras. Sen bytte jag ut spåren på respektive kanal 

och bounceade ut en mix utan att ändra någon inställning. 

 

I fas tre, alltså den ”billiga” mixen, så utgick jag ifrån samma mix-session som jag 

mixade den ”dyra” i eftersom jag redan hade bytt ut spåren för den första jämförelsen i 

fas två. Jag behövde inte göra jättestora förändringar, det var mest bara att justera EQ-

inställningarna. Jag upplevde den dyra mixen lite varmare i soundet så jag skickade ut 

den billiga genom ett analogt mixerbord och använde mig av lite analog parallell-

kompression på trummorna och basen för att försöka värma upp soundet och få det att 

likna den dyra mixen. 

 

3.2 Låt 2 ”How I dream of you” 

Den här låten blev lite popigare än den andra, därmed lite högre i intensitet och i fyrtakt 

med ett snabbt banjoplock som introduceras i första refrängen. Påminner om dagens 

moderna amerikanska country-musik fast med ett lite mer organiskt sound. 

 

3.2.1 Mixningen av låt 2 

Jag angrep den här mixen likadant med att sätta balanser och panorering men med den 

enda skillnaden att jag började med att mixa inspelningarna med de billiga 

mikrofonerna. Jag gjorde samma sak med att skicka ut mixen på analogt mixerbord för 

att skapa ett varmare sound men först efter att jag hade mixat den ”in the box”. När jag 

var nöjd med mixen bytte jag ut spåren mot de dyra och bounceade ut en mix utan att 

förändra någon parameter, precis som i den förra låten. Jag gjorde även samma sak som 

i den tredje mixen av låt 1 och började den dyra mixen genom att utgå från 

inställningarna som den billiga hade. Det krävdes lite mer jobb för att få till den dyra 

mixen med den utgångspunkten, det som var mest genomgående var att jag fick backa 

inställningar i EQ och att jag kunde komprimera lite hårdare utan att det blev fula 

bieffekter. 
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4 Resultat 
I min analys diskuterar jag alla tre mixarna på vardera låt men med fokus på 

skillnaderna mellan den dyra och den billiga mixen och i testgruppens svar står 

jämförelsen enbart mellan de dyra och billiga mixarna. 

 

4.1 Min analys  

Det är helt klart en rätt så stor skillnad på ljudet från de olika mikrofonerna och det lade 

jag märke till redan vid inspelningarna, därför skiljer sig min uppfattning ganska 

drastiskt ifrån testgruppens. Jag har även kunnat lyssna och jämföra allting i detalj 

medan testgruppen enbart fått höra de fullständiga mixarna.  

Min uppfattning är att man kan höra skillnaden på pris i den direkta jämförelse, men om 

man bara skulle få en mix att lyssna på så skulle det vara svårt att avgöra om det är 

inspelat med dyra eller billiga mikrofoner. Alla mixar låter bra för sig själv men lite 

annorlunda när man ställer de mot varandra, de största skillnaderna sitter i hur 

frekvenserna är presenterade. De billiga mixarna saknar mycket av bottenregistret som 

de dyra innehar och övre mellanregister plus diskant har en vassare och fulare karaktär 

medan de dyra klingar behagligare och naturligare. Jag trodde att det skulle låta väldigt 

konstigt i den mixen där jag bara bytte ut spåren men det är inte så stora avvikelser som 

jag först hade tänkt mig. Istället så hör man de verkliga skillnaderna mellan 

mikrofonerna och det låter faktiskt billigare i mina öron men inte nödvändigtvis dåligt.  

När jag skulle försöka få de billiga mixarna att låta lika bra eller till och med bättre så 

krävdes det lite mer jobb och ganska extrema inställningar men trots det så tycker jag 

inte att det blev varken lika bra eller bättre, det blev bara annorlunda. Om det går att få 

billiga mikrofoner att låta bättre än dyra är väldigt subjektivt och upp till den som 

lyssnar, min uppfattning är att det inte går. Men det jag menar är inte att de billiga låter 

dåligt, bara annorlunda och man kan få väldigt bra resultat utan att behöva bli 

fullkomligt utfattig men vill man åt den kvalitéten som man hör på stora produktioner, 

som ofta är inspelade med dyr utrustning, så är min uppfattning att det kräver en stor 

plånbok. 

 

4.2 Lyssningstest med musikproducenter 

Resultatet av lyssningstestet skiljer sig ganska mycket mot min personliga analys och är 

inte alls vad jag hade förutspått. Av tolv möjliga svar så var sju fel vilket gör att 
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vågskålen väger över i favör för de billiga mikrofonerna och tyder på att det inte är så 

självklart att avgöra om priset är dyrt eller billigt. För att lättare förstå följande 

textstycke så rekommenderar jag att man tittar på svarsformuläret som användes vid 

lyssningstestet (se Bilaga B). 

 

4.2.1 Låt 1 ”How I dream of you” 
 
Den första låten fick bara ett korrekt svar av sex möjliga, alltså tyckte de andra fem 

musikproducenterna att den billiga mixen lät dyr. Samtliga tyckte att det var ett 

behagligare helhetssound i den mixen som de bedömde som dyr, och fyra av sex tyckte 

även det var naturligare transientåtergivning. Endast två av sex musikproducenter tyckte 

att det var tydligare presentation av frekvenser i den mixen de trodde var den dyra. 

 

 

4.2.2 Låt 2 ”Be a man” 
 
Den andra låten tyckte alla var mycket svårare att avgöra eftersom de gillade soundet av 

båda mixarna. Det blev trots svårigheterna fyra korrekta svar av sex vilket pekar mot att 

den dyra mixen av låt två lät dyrare i musikproducenternas öron. Samtliga antydde att 

det var tydligare presentation av frekvenser som avgjorde deras bedömningar och tre av 

sex tyckte det var behagligare helhetssound i mixen de trodde var dyr. Två 

musikproducenter upplevde att det var naturligare transientåtergivning som ledde till 

svaret och endast en tyckte det var bättre separation mellan instrumenten. 

 

5 Diskussion 
Hela processen har i stort sett varit problemfri ända från starten, jag har inte stött på 

någonting som har satt allt för stora käppar i hjulet, förutom små grejer som att vissa 

mikrofonjämförelser förekommit för ofta så jag tvingades hitta andra. Det hände lätt att 

jag stirrade mig blind på listan med mikrofoner och vilka jämförelser som kunde vara 

vettiga att göra. Men jag löste det genom att diskutera med några kamrater och med min 

handledare, som kunde betrakta listan med nya ögon och därmed hitta brister och 

komma med bättre förslag. Det hände vid ett fåtal gånger i studion att jag stötte på 

funderingar kring om mikrofonjämförelsen som var aktuell verkligen var vettig, oftast 

var anledningen att prisskillnaden inte var så stor. Jag var helt enkelt tvungen att bortse 
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från det på grund av att utbudet av mikrofoner som både hade stor prisskillnad och 

samma karaktär var begränsat. 

 

Jag har lärt mig väldigt mycket under arbetets gång och kommer ha väldigt stor nytta av 

att jag har jämfört så många olika mikrofoner, för nu har jag fått en större känsla för 

deras bästa användningsområden. På köpet har jag även tränat mina öron och blivit 

bättre på att höra små skillnader i olika ljud vilket gör mig till en bättre mixtekniker. Det 

var också väldigt lärorikt att planera och genomföra det här projektet som krävde en del 

diciplin för att hinna bli klar innan deadline. Det tar jag med mig in i arbetslivet och kan 

känna mig säkrare med att just planera och genomföra lite större projekt. 

 

En intressant fråga är vad kostnaden var för de olika inspelningarna och för att kunna se 

den övergripande skillnaden så har jag nedan räknat ut den sammanlagda kostnaden för 

alla mikrofoner som användes i projektet. Eftersom jag i många fall har använt samma 

mikrofoner men på olika instrument så gör jag uträkningen som om man spelat in alla 

instrument separat, precis som jag också har gjort. Undantaget är truminspelningen där 

det är två stereopar som båda måste räknas med. 

 

Översiktlig kostnad: 

Låt Dyra priset Billiga priset Prisdifferensen  

Be a man 119 169 kr 22 145 kr 97 024 kr 

How I dream of you 122 807 kr 27 185 kr 95 622 kr 

 
 
5.1 Syftet och frågeställningarna 

Syftet var att ta reda på om prisskillnaden var uppenbart hörbar och av lyssningstestets 

resultat att döma så verkar det inte vara så självklart som jag trodde. Även om det var en 

jämn undersökning så kan man inte förneka att det var de billiga mikrofonerna som 

vann och det gör det hela väldigt intressant. Med tanke på den sammanlagda 

prisdifferensen som var närmare 100 000 kr så är musikproducenternas bedömningar 

väldigt spännande, och pekar mot att man kan få god kvalité för ett överkomligt pris. 

 

Det är svårt att säga om jag har lyckats komma fram till relevanta svar på mina 

frågeställningar eftersom hur ”bra” det låter är en ganska subjektiv fråga. För någon 
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som inte har tränade öron och erfarenhet av att mixa ljud så kan det nog vara svårt att 

avgöra vilken mix som är dyr respektive billig. Det som hände när jag bytte ljudspåren 

men hade samma processering var inte så spektakulärt som jag hade hoppats på, det lät 

inte dåligt men det var en del skillnader som var ganska framträdande. Basfrekvenserna 

kom inte fram på samma sätt och sångsoundet blev väldigt framträdande i övre 

mellanregistret och det saknades allmän fyllighet i mixarna. Detta fenomen var 

likvärdigt för båda låtarna och jag tror att det kan ha berott lite på att jag använde 

samma uppmikning på trummorna i båda låtarna. 

 

Att få de billiga mikrofonerna att låta lika bra eller till och med bättre än de dyra är i 

min mening omöjligt eftersom de inte har exakt samma förutsättningar. Det som dock är 

möjligt, och som jag redan har varit inne på, är att billiga mikrofoner kan låta väldigt 

bra men inte likadant som dyra. Annorlunda är är nog den bästa beskrivningen, istället 

för att tvingas bestämma om det är bra eller dåligt, för min undersökning bevisar att 

ljudkvalité är en väldigt subjektiv fråga. 

 

Jag ska ärligt erkänna att jag trodde de flesta av musikproducenterna skulle pricka rätt i 

lyssningstestet men faktumet att de inte gjorde det gör det hela väldigt intressant. Det 

enkla svaret på min tredje frågeställning är att musikproducenter inte kan urskilja billiga 

mikrofoners sound från dyra. Alla påpekade att det var skiftande svårighet mellan 

låtarna och att det var mer tydliga skillnader i olika delar av låtarna. De största 

skillnaderna som avgjorde deras val var att de upplevde ett behagligare helhetssound, 

och det betyder att samklangen av de billiga mikrofonerna i den här undersökningen 

verkar vara att föredra. Efterbearbetningen av de olika mixarna gjordes ju inte likadant 

och om jag även hade använt analog summering på de dyra mixarna så hade de 

eventuellt låtit bättre, men det intressanta är att jag ändå lyckades få de billiga 

mikrofonerna att låta så pass bra att det gick att lura ett tränat öra att de var dyra. 

 

6 Avslutning 
Projektet har varit väldigt lärorikt och utmanande med en del problem som krävde 

kreativa lösningar vilket gjorde processen väldigt rolig. Det finns väldigt många andra 

mikrofoner att jämföra än de jag har använt men om man vill fortsätta forska på samma 

område så finns det mer en bara mikrofoner som kan jämföras. En idé till fortsatt 
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forskning skulle kunna vara att jämföra billiga och dyra mikrofonförstärkare för att ta 

reda på vad de har för inverkan på ljudet. Om man ska ta det ännu längre så finns det ju 

nästan oändligt många jämförelser man kan göra, t ex kompressorer, equalizers, kablar 

och varför inte hela signalkedjor. Avslutningsvis så vill jag säga att om man är ljudnörd 

och gillar att jämföra saker så rekommenderar jag att man gör det. 
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga A Mikrofonlista med priser  

Låt1 - How I dream of you 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bas Dyr  Billig  Prisdifferens 

Förstärkare U 87 - 21 700 kr Nt2A - 3200 kr 18 500 kr 

Piano Dyr Billig Prisdifferens 

A/B_Stereo Km 184 - 5800 kr/st Rode Nt5 - 1500 kr 4300 kr 

Trummor Dyr mikrofon Billig mikrofon Prisdifferens 

Bastrumma Audix D6 - 2070 kr JTS NX 2 - 895 kr 1175 kr 

Virvel_över AKG c 451 B - 3060 kr Rode Nt5 - 1500 kr 1560 kr 

Virvel_under Shure Sm81 - 3250 kr Line audio CM3 - 975 kr 2275 kr 

Hihat Shure Sm81 - 3250 kr jjlabs OHC1 – 250 kr 3000 kr 

Puka 1 MD 421-II - 3700 kr Sm 57 - 980 kr 2720 kr 

Puka 2 MD 421-II - 3700 kr Sm 57 - 980 kr 2720 kr 

Överhäng_stereo Km 184 - 5800 kr/st Oktava MK 012-01 - 1490 kr/st 4310 kr 

Rum_stereo U 87 - 21 700 kr/st Nt2A - 3200 kr/st 18 500 kr 

Banjo Dyr Billig Prisdifferens 

Banjopickin’ AKG c 451 B - 3060 kr Oktava MK 012-01 - 1490 kr/st 1570 kr 

Sång Dyr Billig Prisdifferens 

Leadsång M 149 - 37 150 kr SP T 3 - 5900 kr 31 250 kr 

Akustisk Gitarr Dyr  Billig Prisdifferens 

12e bandet AKG 414 XLS - 9300 kr sE 4400 - 4825 kr 4475 kr 

Elgitarr Dyr Billig Prisdifferens 

Kropp GAP R1 – 2327 kr sE X1R - 1500 kr 827 kr 
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Låt2 - Be a man 
 

 
 
 
 

 

Piano Dyr Billig Prisdifferens 

A/B_Stereo Sm 81 - 3250 kr/st JJ Labs OHC1 – 250 kr 3000 kr 

Trummor Dyr mikrofon Billig mikrofon Prisdifferens 

Bastrumma Audix D6 - 2070 kr JTS NX 2 - 895 kr 1175 kr 

Virvel_över AKG c 451 B - 3060 kr Rode Nt5 - 1500 kr 1560 kr 

Virvel_under Shure Sm81 - 3250 kr Line audio CM3 - 975 kr 2275 kr 

Hihat Shure Sm81 - 3250 kr jjlabs OHC1 – 250 kr 3000 kr 

Puka 1 MD 421-II - 3700 kr Sm 57 - 980 kr 2720 kr 

Puka 2 MD 421-II - 3700 kr Sm 57 - 980 kr 2720 kr 

Överhäng_stereo Km 184 - 5800 kr/st Oktava MK 012-01 - 1490 kr/st 4310 kr 

Rum_stereo U 87 - 21 700 kr/st Nt2A - 3200 kr/st 18 500 kr 

Bas Dyr  Billig  Prisdifferens 

Förstärkare Sm7B - 3620 kr Sm 57 - 980 kr 2640 kr 

Akustisk Gitarr Dyr  Billig Prisdifferens 

12e bandet M 149 - 37 150 kr SP T 3 - 5900 kr 31 250 kr 

Sång Dyr Billig Prisdifferens 

Leadsång U 87 - 21 700 kr/st Nt2A - 3200 kr/st 18 500 kr 

Elgitarr Dyr Billig Prisdifferens 

Kropp RE20 – 4369 kr Beta57 – 1285 kr 3084  
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8.2 Bilaga B Svarsformuläret 

 

+PinePaint Productions 
 

     

 

Konstnärlig undersökning  

 

1. Vilken mix låter dyrast? 

Låt 1 “How I dream of you” 

 Mix Röd  Mix Blå 

 

2. Vilket av följande påstående stämmer bäst in på hur du kom fram till ditt avgörande beslut I 
föregående fråga? (kryssa max 2 alternativ) 

 
 Behagligare 

helhets-
sound! 

 Bättre 
separation 
mellan 
instrumenten! 

 Tydligare 
presentation av 
frekvenser! 

 Naturligare 
transientåtergivning! 

 
Kommentar: 

 

1. Vilken mix låter dyrast? 

Låt 2 “Be a man” 

 

2. Vilket av följande påstående stämmer bäst in på hur du kom fram till ditt avgörande beslut I 
föregående fråga? (kryssa max 2 alternativ) 

 
 Behagligare 

helhets-
sound! 

 Bättre 
separation 
mellan 
instrumenten! 

 Tydligare 
presentation av 
frekvenser! 

 Naturligare 
transientåtergivning! 

 
Kommentar: 
 
 
 

 Mix Röd  Mix Blå 


