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SAMMANFATTNING
Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen inom ljudteknik gått
fort framåt. Detta har öppnat upp för att så gott som alla kan spela in sin
egen skiva på alternativa inspelningsplatser. Med rapporten försöker jag
undersöka hur stor inverkan akustiken har på grundljuden i en
rockproduktion. Undersökningen görs genom att jämföra två identiska
inspelningar inspelade i två olika lokaler. De två inspelningarna analyseras i
frekvensanalysator för att visa de konkreta frekvensskillnaderna. De
beskrivs och analyseras även utifrån min uppfattning. Resultatet visar att det
blir en påtaglig skillnad på inspelningarna från de två akustiska miljöerna.
Dock kan inte orsaken till fenomenen som uppstått redogöras för utifrån
denna undersökning.

FÖRORD
Rapport är ett resultat av ett 5 poängs examensarbete utfört under
vårterminen 2007 på Teknisk Ljuddesign vid KY - Akademien i Göteborg.
Syftet med examensarbetet är att fördjupa och bredda elevens kunskaper
inom ett begränsat område.
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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund
En demoinspelning är för de flesta unga musiker ett stort mål att nå.
Många har ambitioner att skapa en professionell skiva i en
musikinspelningsstudio, men de ekonomiska resurserna sätter ofta stopp
för drömmarna. De senaste årens snabba utveckling inom ljudtekniken
har lett till att de allra flesta med ganska små ekonomiska medel kan
köpa, hyra eller låna en fullgod inspelningsutrustning. Alternativa
inspelningsplatser har således blivit möjliga, vilket i vissa fall leder till
att inspelningen sker i egen regi i den befintliga repetitionslokalen.
Har själv funderat över hur stor skillnaden blir mellan en inspelning i
en replokal (repetitionslokal) jämfört med en inspelning i
musikinspelningsstudio. Det är enormt många faktorer som inverkar i en
sådan jämförelse. Där av har jag i min undersökning valt att enbart
inrikta mig på akustikens inverkan.
Studien bygger på en kvalitativ analys av två inspelade rockstycken
med 3st närmickade instrument samt en ambiensmikrofon. Styckena är
inspelade med helt identisk teknik men i två olika akustiskamiljöer.

1.2. syfte
Syftet är att jag genom projektet ska fördjupa mina kunskaper inom ett
begränsat område.
Undersökningen är ett steg i min utbildning och ska fungera som
examensarbete vid mina studier av Teknisk Ljuddesign vid KY akademin. Arbetet ska vara av undersökande karaktär och visa på eleven
teoretiska, praktiska, metodiska och produktionsmässiga kunskaper som
erhållits under utbildningen.
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1.3. mål
Målet med undersökningen är att studera rumsakustikens inverkan på
grundljuden i en rockproduktion.

1.3.1. frågeställningar
Ur målet ovan kan följande frågeställningar ställas:
x

Hur stor betydelse har rumsakustiken vid närmickning av
bas/gitarrförstärkare?

x

Hur mycket påverkar tak och väggars dämpning/diffuserings
egenskaper?

x

Hur stor inverkan har takhöjden vid musikinspelning?

x

Hur stor betydelse har lokalens storlek?

1.3.2. avgränsning
Det är många faktorer som avgör hur ljudkaraktären blir vid
musikinspelning på en alternativ inspelningsplats. Några delar som
påverkar är inspelningsutrustningen, handhavandet av materielen,
instrumentering och inte minst genre. De har alla en avgörande roll
för slutresultatet. Utifrån detta har jag begränsat mig till att enbart
fokusera på rumsakustikens inverkan på grundljuden i en
rockproduktion.
Idén till undersökningen kom ifrån ungdomsband, där rock i någon
form utgör en stor del av det musikaliska utbudet, vilket gjort det
naturligt att bygga undersökningen på den genren. Det skulle vara
svårare att genomföra en rättvis jämförelse av akustiska instrument
där mycket av instrumentklangen ligger i
rumsakustiken. En bra akustiskmiljö kan ge en helt ny klang åt
instrumentet, vilket hade gjort det svårare att analysera.
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1.3.3. undersökningsläge
Inför denna undersökning har jag ej hitta tidigare studier av samma
karaktär. En anledning till detta kan bero på svårigheten i att på ett
vetenskapligt och rättvisande sätt mäta och analysera ett så
subjektivt och komplext ämne som hur vi uppfattar ljud.
Undersökningen kan ej användas i vetenskapliga ändamål eller
räknas som rättvisande fakta, utan får snarare ses som min tolkning
och analys av akustikens inverkan på en inspelad källa. Utifrån detta
kommer jag angripa problemet som ett steg i min egen utbildning för
att få en större inblick för akustikens betydelse vid inspelning

1.4. metod
1.4.1. val av metod
För analysen kommer samma stycke spelas in vid två tillfällen med
sättningen; trumset, elbas samt elgitarr, som är en vanligt
förekommande sättning vid livetagningar inom rockgenren.
Lokalerna som kommer att jämföras är en musikinspelningsstudio
(Studium, Brewhouse Göteborg ) samt en replokal för musik
(Musikpalatset, Örebro).
Utifrån det inspelade materialet kommer jag med en kvalitativ
metod beskriva och visa på skillnader hos instrumentljudens
karaktär, snarare än att försöka förstå och redogöra för de akustiska
fenomenen.

1.4.2. utrustning
Inspelningarna ska genomföras med hjälp av ungdomsrockbandet
Diixon. Har utifrån dem valt att använda utrustning som är rimligt
att ett ungdomsband kan få tillgång till. Därför används en vanligt
förekommande och relativt billig inspelningsutrustning, detta också
för att minska fokus från tekniken och istället fokusera på akustikens
betydelse.
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1.4.3. inspelning
Ljudupptagningen görs med exakt samma utrustning. Den kommer
att bestå av totalt 7 inspelade ljudspår, 6st närmickade instrument
samt en ambiensmikrofon.
För att rättvist kunna jämföra lokalernas akustiska egenskaper vore
det optimalt om de hade samma storlek. Eftersom lokalerna skiljer
sig från varandra kommer jag att försöka efterlikna studion utifrån
replokalens konstruktion och utformning.

1.4.4. instrument och mikrofonplacering
Placering av utrustningen kommer att utgå ifrån den första
inspelningen, som genomförs i inspelningsstudion.
Instrumentplaceringarna blir sedan den samma i de två rummen,
både i förhållandet till lokalen och inbördes med varandra. Även
mikrofonerna kommer att ha samma positioner.

1.4.5. databearbetning
En fundering som dök upp i ett tidigt stadium var hur jag tydligast
ska redogöra för skillnaderna på lokalernas ljudåtergivning.
Vanligtvis vid jämförelser och analys av rum görs detta med
professionell mätutrustning. Men utifrån den tid och de begränsade
resurser som jag disponerar har detta ej varit möjligt. Efter att ha
diskuterat problemet med Claes Olsson (07-03-20) så konstaterades
att det tydligaste resultatet utifrån mina förutsättningar skulle jag få
genom att använda en ambiensmikrofon med omnikarakteristik för
analysen.
Materialet kommer att analyseras och beskrivas utifrån min
uppfattning och tolkning. Med hjälp av frekvensanalysator kommer
det även att redogöras för den faktiska skillnaden frekvensmässigt.

1.5. tidsplan
(bilaga 1)
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2. GRUNDLÄGGANDE LJUDTEORI
I detta kapitel kommer jag kort ta upp grundläggande akustikteori och
fenomen som kan uppstå i ett rum. Som därför berör detta ämne i högsta
grad.

2.1. Ljudvågor
Ljud kan beskrivas som förändringar i lufttryck. Frekvensen för
lufttrycksförändringar mäts i Hertz (Hz) som är antalet svängningar per
sekund. Svängningarnas amplitud, som vi vanligtvis kallar ljudtryck
mäts i enheten dB (Decibel). Människans hörbara frekvensområde ligger
ungefär mellan 20Hz -20kHz.

En våglängd är det avstånd en ljudvåg behöver för en hel svängning.
(Talbot-Smith., 1997 s 2.)

Våglängden kan förklaras på följande sätt:
Ljudet färdas under normala förhållanden i 340m/s. Säg att ifrån en
källa kommer det 40 svängningar per sekund, alltså 40Hz.
Våglängden = 340/40
Våglängden = 8,5m
Alltså behöver en 40Hz ton 8,5m för att nå sin fulla längd.
Mattematikenslagar säger att en fördubbling av frekvensen halverar
våglängden. (Everest, 2001)
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2.2. reflexion, diffusion och absorption
Beroende på storlek och utformning på rum kan olika akustiska fenomen
uppstå.
Ståendevågor bildas när vi har ett par väggar mellan vilka det kan
byggas upp en resonans. Rumsresonans innebär att en viss våglängd
(halv, hel eller multiplar av denna) studsar mellan två parallella ytor, så
att ett stående vågmönster uppstår. Även om man slutar spela tonen så
kommer det ta en tid innan den stående vågen klingat av, eftersom den
bestod av många adderade ljudvågor och alltså hade stor akustisk energi.
(Asplind, 2006)
Stående vågor kan minskas genom att undvika räta väggar. De kan
också reduceras kraftigt genom absorption och diffusion vilket gör att
resonans inte kan uppstå på samma sätt som med reflekterandeväggar.
”Diffusion är när ljudvågorna sprids ut, genom att de träffar
oregelbundna ytor.” (Niklasson, 2006 s.351) ”Ytor som är stora i
förhållande till den aktuella våglängden speglar ljud, medan små ytor
sprider ljud. I en konsertsal med många olika stora ytor kommer basoch diskanttonerna så småningom att skilja sig åt. Det här är en viktig
egenskap för vår upplevelse av t ex ett rum som vi förknippar med god
akustik.” (Asplind, 2006 s.13) För att beskriva absorption kan det enkelt
förklaras som motsatsen till reflexion. Absorberande material suger åt
sig ljudvågor och dämpar de. Beroende på absorbenternas material och
utformning dämpar det olika frekvensområden.

2.3. efterklang
Etferklang kan beskrivas som mängder av reflexioner som efter varje
studs tappar energi. Tiden det tar för reflexionerna att minska 60dB
kallas efterklangstid. (Talbot-Smith, 1997)
”Stora rum har potential till längre efterklangstid (jämfört med små rum)
men efterklangstiden beror också på hur dämpat rummet är: mer dämpat
– kortare efterklangstid.” (Niklasson 2006 s.347)
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3. AKUSTISK UNDERSÖKNING
3.1. insamling av material
Med ungdomsrockbandet Diixon har jag spelat in samma
musikstycke i två olika lokaler, i en musikinspelningsstudio
(Studium, Brewhouse Göteborg) samt i en replokal (Musikpalatset,
Örebro).
Inspelningarna gjordes med exakt samma utrustning vid båda
tillfällena. De består av 7 inspelade ljudspår vid båda tillfällena, 6st
närmickade instrument samt en ambiensmikrofon.

3.1.1. utrustning
Som jag nämnde tidigare valde jag utrustning utifrån bandets
förutsättningar som då blev en vanligt förekommande och relativt
billig utrustning, detta också för att minska fokus på tekniken.
Mikrofonerna som jag använde var:
3 st. Shure SM57
1 st. Shure Beta 52
2 st. Line Audio CM3
1 st. Röde K2.

Mikrofonförstärkaren var av typ Focurite Octopre, som jag analogt
tog ut signalen från in till ett M-audio Delta 10/10 Lt - ljudkort.

3.1.2. inspelning
För att göra en sådan jämförelse möjlig krävs det att båda
inspelningarna utförs på exakt samma sätt. En eventuell skillnad på
inspelningarna skulle bero på akustikförändring.
Den första inspelningen gjordes i inspelningsstudion där jag satte
det ljud som sedan skulle ligga till grund för den senare inspelningen
i replokalen. Något som underlättade är att varken Octopren eller
ljudkortet har några parametrar, förutom ingångsvolym, som kan
justeras. På förstärkarna gällde det däremot att behålla samma
inställningar vid båda tillfällena. Det är oerhört viktig att
mikrofonerna placeras på exakt samma sätt vid båda inspelningarna.
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3.1.3. lokalernas konstruktion
Lokalernas storlek och konstruktion skiljer sig avsevärt från
varandra. För att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt har jag
valt att anpassa den största lokalen efter den mindre.
Således avgränsade jag
inspelningsstudion med
hjälp av dämpande
skärmar så den fick så när
som samma storlek och
form som replokalen. Jag
Studions storlek samt avgränsning (bilaga2)

valde att inte ändra på
några parametrar i replokalens akustiskamiljö,
just för att använda den befintliga akustiken i
rummet
Lokalen har räta gipsväggar som delvis är
dämpade med 5cm tjocka och 1 x 1,2m stora
dämpskivor, tre stycken på varje vägg. Golvet
Replokalens utformning
(bilaga 3)

är av betong, beklädd av en plast matta.

Ovanpå golvet ligger diverse trasmattor. En av väggarna i lokalen är
ej dämpad. Studions gipsväggar är något vinkade med möjligheter
att dämpa ner de. Golvet är ett betsat trägolv som jag också här
placerade trasmattor på.
Utifrån replokalens akustikreglering valde jag att anpassa
inspelningsstudion. Ytor som var dämpade de dämpades även i
studion. Medan den väggen som var reflekterande i replokalen valde
jag att använda en diffuserande vägg i inspelningsstudion. Detta för
att visa på den akustikreglerade lokalens ofta befintliga resurser för
akustisk justering, vilket i detta fall kan ge en större spridning av det
reflekterande ljudet.
Takmaterialet har jag ej justerat. Innertaket i replokalen är 2,5m
högt och består av 2cm tjocka dämpande takplattor. I
inspelningsstudion är takhöjden 3,6m och gjort av samma typ av
takplattor. Studions tak har ej några räta ytor.
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3.1.4. instrumentplacering
För att kunna jämföra akustiken så kräver det, som jag nämnt
tidigare, att alla parametrar förutom lokalen är de samma. Detta
fordrar en stor noggrannhet vid mikrofon och instrument
placeringen.
Vid inspelningstillfället i studion
har jag valt placera trumset,
gitarrförstärkare och
basförstärkare så att de hade ett
bra sound. Instrumenten stod helt
öppet riktade mot varandra utan
någon avgränsning. Utifrån den
placeringen ställde jag
instrumenten, med samma avstånd
Instrumentplaceringen i studion som jag utgick ifrån.

både i förhållande till lokalen och

(bilaga 4 samt bilaga 5)

inbördes, även i replokalen.
3.1.5. mikrofonplacering
Mikrofonföredelningen såg ut som följer:
Baskagge

- Shure Beta 52

Virrvel

- Shure SM57

Överhäng L/R

-2x Line Audio CM3

Basförstärkare

- Shure SM 57

Gitarrförstärkare

- Shure SM 57

Amiensmikrofon - Röde K2 omnikaraktär

Med mikrofonplaceringen gjorde jag på samma sätt som vid
instrumentplaceringen. Med den första inspelningen som referens
placerade jag mikrofonerna på samma sätt även vid den andra
inspelningen.
Mikrofonerna placerades på följande vis:
Mikrofonplacering gitarr: (bilaga 6)
Mikrofonplacering bas: (bilaga 7)
Mikrofonplacering trummor: (bilaga 8)
Ambiensmikrofon: (bilaga 4 samt 5)
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3.2. databearbetning
3.2.1. personlig analys
Materialet analyserades ur mitt perspektiv hur jag uppfattar likheter
och skillnader mellan inspelningarna genom att AB-testa
tagningarna mot varandra. Inspelningarna mixades också med endast
volym och pannorering där jag bytte ut ljudspåren mellan de två
inspelningarna för att jämföra de med samma mixinställningar
(bilaga 9). Lyssningen har gjorts i ett par Adam A7 monitorer samt i
ett par Beyer DT 150 hörlurar.

3.2.2. frekvensanalys
Genom att lägga in, exempelvis gitarrspåren, från de två
inspelningarna i en frekvensanalysator och låta båda
frekvensgraferna ritas upp i samma diagram ser man tydligt vad som
skiljer de båda inspelningarna åt.
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4. RESULTAT
4.1. analys av ambiensmikrofonen
Här hör man väldigt tydligt hur lokalen påverkar ljudet. Ljudet från
inspelningsstudion är betydligt fylligare än det ifrån
replokalsinspelningen. Samtidigt som studion ger en luftigare och
öppnare känsla med mer djup i ljudbilden.
Instrumenten har helt olika karaktär i de båda lokalerna. Trummorna
har ett djup med en tydligare botten till skillnad från replokalen som ger
trummorna en platt och spretig karaktär med en mer skärande diskant.
Basen har ungefär samma ljud på båda platserna medan gitarren har två
helt olika sound. Replokalen framhävde diskanten och det övre
mellanregistret i gitarren betydligt mer vilket gav den en illsken karaktär
som gör att den sticker ut mer. Överlag så är ljudbilden i studion mer
homogen än den i replokalen där det låter som att varje instrument
spelar var försig.
Frekvensanalysen (bilaga 10) visar tydligt att det finns mer låg energi i
inspelningen gjord i studion och något mer information i diskanten i
inspelningen från replokalen.

4.2. instrument analys
4.2.1. trummor
På trumspåren finner jag samma fenomen som på
ambiensmikrofonen. Trumljudet är dock av samma karaktär men
studion ger de en luftigare och öppnare känsla med mer djup och
med en tydligare botten till skillnad från replokalen som ger
trummorna en plattare karaktär med mindre energi i basen.
Baskaggen har ett annat ljud i replokalen som är mindre och
betydligt smalare än i studion.
Pannoreringen på trumsetet låter olika i de två inspelningarna trots
att mikplacering och mixpannoreringen är den samma. I
studioinspelningen ligger trumsetet bredare i ljudbilden och lutar
något till vänster. Trumsetet i replokalen är smalare och ligger mer
centrerat.
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Frekvensanalysen (bilaga 11) visar att det är mer låg energi i
inspelningen från studion. Man kan också se att tummorna från
replokalsinspelningen har mer information i diskanten i den högra
kanalen.

4.2.2. gitarr
Gitarrerna låter väldigt lika varandra, det enda jag tycker skiljer de åt
är att det i studioinspelningen finns en något större dynamik i ljudet
som ger gitarren en klarare ton.
Frekvensgrafen (bilaga 12) visar att de är så gott som identiska i
diskanten men att gitarren inspelad i studion har en något större
variation mellan 300 Hz -4 kHz än vad den andra har. Detta kan vara
orsaken till att jag uppfattar att studiogitarren har större dynamik.

4.2.3. bas
Basen är det en tydlig skillnad på mellan inspelningsrummen. Basen
spelad i studion har en tydlig diskant vilket leder till en betydligt
klarare ton men samtidigt mer läckage från de övriga instrumenten.
Medan basen spelad i replokalen inte har något betydande läckage
men där emot en luddig ton utan så mycket information i diskanten.
Frekvensanalysen (bilaga 13) visar på det som resonemanget ovan
hanterar.

4.3. helhetsanalys
Det jag först reflekterar över vid jämförelsen av mixarna är att
studioinspelningen även här har en luftigare karaktär där alla instrument
får plats i ljudbilden. Till skillnad från replokalsinspelningen där det
känns som att hela ljudbilden är trång och kompakt. Basen kommer
dock fram något mer på inspelningen i replokalen.
Frekvensanalysen (bilaga 14) visar att mixen från replokalen har mer
energi runt 100Hz än studio mixen, vilket kan vara en anledning till att
basen går fram mer.
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5. DISKUSSION
5.1. metoddiskussion
För att genomföra en genomlysning av ett subjektivt område, som hur vi
uppfattar ljud, valde jag att genom en kvalitativ metod undersöka
problemet. Ett ljud kan uppfattas så olika från person till person vilket
gör att jag analyserade och beskrev egenskaperna hos de inspelade
ljuden för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Om jag istället
skulle använda mig av en kvantitativ metod baserat på exempelvis
enkätundersökningar skulle det enligt mig få ett mer svår tolkat resultat.
Detta för att man då även måste ta hänsyn till vilka som deltagit i
undersökningen, vilken kunskap de besitter och framförallt hur de
deltagande har uppfattat både enkäten och ljudmaterialet. Det skulle i ett
sådant fall även krävas en mycket stor grupp människor med olika
bakgrund och erfarenhet för att kunna få fram ett rättvisande resultat.
Om vi sedan ser till enkäten så hade den behövt vara preciserad i sitt
utformande. Eftersom jag inte ska undersöka att det är skillnad utan vad
det är som skiljer sig. Detta kräver då att jag utformar en beskrivning för
ett ljuds karaktär eller beteende. De beskrivningarna får sedan en ny
beskrivning utifrån hur den tillfrågade uppfattar fenomenet. Alltså
behövs min förklaring för att få en beskrivning, vilket både kan leda till
ledande frågor och även bli ett extra led i personligt tycke och smak.
Det ultimata vid en sådan jämförelse av ett rums karaktär eller
rumsakustik vore nog att göra en akustisk mätning av rummen. Detta för
att få fram en tydlig och vetenskaplig data på rummen och utifrån det
arbeta vidare med den musikaliska jämförelsen. Det finns en mängd
utrustning och mätmetoder för att kontrollera rummets egenskaper. En
vanlig företeelse är att rummets efterklangstid granskas genom att en
brusimpuls skickas ut i rummet innehållande alla frekvenser. En
mätmikrofon registrerar sedan hur respektive frekvens klingar ut. Detta
visar då egenskaperna för varje frekvens. En annan viktig aspekt i
problemet är rumstorleken. För en optimal jämförelse akustiskt skulle de
båda rummen vara av samma storlek och endast den akustiska
anpassningen vara olika. Det är viktigt för att ljuden ska ha samma
förutsättningar att alstras. Vilket också visar sig i min undersökning.
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5.2. resultatdiskussion
Om man jämför de enskilda ljudspåren så märker man ganska tydliga
skillnader mellan de två inspelningsrummen. På trumspåren hör man
enligt mig en påtaglig skillnad på hur rummet inverkar på deras
karaktär. I studion är ljudet mer öppet och jämt fördelat över
frekvenserna vilket jag tror beror på bland annat storleken på rummet
och den diffuserande väggen som står bakom trumsetet som sprider
ljudet mer än i replokalen, även takhöjden som är betydligt högre har
inverkar på ljudet. Liknande fenomen fann jag också på
ambiensmikrofonen. Den konkreta anledningen till varför jag har fått
fram detta resultat är det mycket svårt att svara på. Det är mycket som
skiljer lokalerna åt både i storlek och konstruktion. Det gör det svårt i
denna sortens undersökning kunna svara på varför det låter som det gör.
Man får också väga in att det som diskuteras och behandlas är just min
uppfattning och mina spekulationer som inte ska ses som någon
rättvisande fakta. Även den något mer konkreta frekvensanalysen kan
vara svårt att se som rättvisande. Frekvenserna som spelas blir ej exakt
de samma för båda styckena, då det är två helt separat tagningar.
Musikernas spel skiljer sig naturligtvis lite grand åt, ett annorlunda
anslag gör att frekvensgrafen, vid det givna tillfället, ej visar samma på
båda ljudspåren.
Om vi ser till mixarna så är jag förvånad över att det ljudmässigt inte
skiljde sig mer mellan de två. En anledning till att resultaten blev
förhållandevis lika tror jag beror på hur instrumenten var uppmickade.
Gitarr och basförstärkaren närmickades vilket gör att förhållandet
mellan direkt samt reflekterat ljud är stort. Den något större skillnaden
som var på ambiensmikrofonen och trumsetet, där akustiken har större
inverkan, kamouflerades något av direktljudet från stränginstrumenten
och således minskades klangen av rummet något. Återigen är detta min
tolkning av vad som har uppstått.
Dessa funderingar och spekulationer kan diskuteras och argumenteras
utifrån olika aspekter. Hur vi uppfattar ljud är så personligt. Vad är
egentligen en bra inspelning? Är det musiken i sig, är det en fin akustisk
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klang eller är det ett gott sväng? Ja, mycket kan påverka även i vad vi
uppfattar som en bra inspelning.
Något som jag lade märkte under inspelningarna var att bandets
prestation skiljde sig mycket från de olika inspelningstillfällena. Bandet
har ej tidigare spelat in något överhuvudtaget vilket är en ny erfarenhet
för dem. Låtmaterialet var väl inövat som de själv kände att de hade
kontroll över. Men under första inspelningen i studion fick de ta närmare
30 tagningar innan de tre musikerna satte låten med någorlunda bra
resultat. Jämför vi då det med inspelningen de genomförde i deras egen
replokal är skillnaden stor då de satte låten på första tagningen. Många
hävdar att den första tagningen är den som ofta blir bäst.

“Nothing is more of a vibe-killer than overdoing each track. Once a performance
communicates what a musician is trying to say—and it’s almost always in their
first take—it’s time to move on.” (Alberts 2005)

Återigen är det svårt att sätta fingret på vad det är som påverkar deras
prestation. Pressen musikerna känner är antagligen stor när de för första
gången ska göra en inspelning. Det är en ny lokal, ett nytt sound och en
ny situation att hantera. Till skillnad från när de ska spela i sin egen
replokal, som så många gånger förr. De är vana vid lokalen, hur den
låter och där är det de som vet hur det går till.
Relationen med mig som inspelningstekniker är också en aspekt som
väger in. Vid andra inspelningstillfället i replokalen har vi byggt upp en
relation där de vet hur jag agerar och vad som krävs av dem. Vilket jag
tror leder till en mer avslappnad och behaglig situation för dem.

“The more comfortable they are, the better they play, and the easier it is to make
records.” (Howard Massey, 2000 s.29)
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Detta leder till ytterligare en intressant fråga som skulle kunna
undersökas. Kan en bra musikalisk prestation väga upp en sämre
rumsklang? Hur vi uppfattar ljud och framförallt vad är ett bra ljud
skulle kunna diskuteras länge. Allting handlar i slutändan om den
subjektiva uppfattningen.
Sammanfattningsvis tycker jag att man i den här sortens rockmusik
kan komma ganska långt med en replokalsinspelning. Om man ser till
bandets förutsättningar och kunskapsnivå så ger det ett fullgott resultat
som en första demoinspelning. Med det menar jag inte att rumsakustiken
är oviktigt. Den har oerhörd stor inverkan på ljudets karaktär även på
närmikade förstärkare.
Vad skillnaden är har jag kunnat redogöra för, men vad exakt som
påverkar att det låter olika har jag ej med denna undersökning kunnat
svara på. Resultatet jag har fått fram har inte direkt svarat på mina frågor
kring ämnet utan snarare tagit funderingarna till ytterligare en nivå av
vad som påverkar en inspelning. Dock ger resultatet en fingervisning för
vikten av god akustik vid musikinspelning.
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Tidsplan

18

BILAGA 2
Inspelningsstudion

1.
2.
3.
4.

Diffuserandevägg
Veckat moltontyg (Tjockt tyg)
Tjocka dämpande skärmar 2m höga.
Smalare dämpande skärmar
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BILAGA 3
Replokalen

1. Reflekterande vägg
2. Dämpande skärmar
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BILAGA 4
Instrumentplacering i inspelningsstudion

1.
2.
3.
4.

Gitarrförstärkare
Basförstärkare
Trumset
Ambiensmikrofon
21

BILAGA 5
Instrumentplacering i replokalen

1.
2.
3.
4.

Gitarrförstärkare
Basförstärkare
Trumset
Ambiensmikrofon

Replokalen är 5m bredare än inspelningsstudion.
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BILAGA 6
Gitarr, mikrofonplacering, Shure SM57
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BILAGA 7
Bas, mikrofonplacering, Shure SM 57
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BILAGA 8
Trummor, mikrofonplacering, Shure Beta 52

Shure SM 57
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2st Line Audio CM3
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BILAGA 9
Mixnivåerna
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BILAGA 10
- Rum Den vita grafen visar replokalen och den röda visar inspelningstudion
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BILAGA 11
- Trummor Den vita grafen visar replokalen och den röda visar
inspelningstudion
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BILAGA 12
- Gitarr Den vita grafen visar replokalen och den röda visar
inspelningstudion
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BILAGA 13
- Bas Den vita grafen visar replokalen och den röda visar inspelningstudion
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BILAGA 14
- Mixarna Den vita grafen visar replokalen och den röda visar
inspelningstudion
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