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Sammanfattning 
 

I denna uppsats undersöks hur väl man med en enkel hemmastudio och dagens tekniskt 

välutvecklade digitala plugins kan återskapa soundet från en påkostad analog produktion. 

En nyinspelning, med den analoga versionen som referens, görs i en hemmastudio. Vilka 

likheter och skillnader kan lyssnaren identifiera och vilken låt är gjord på vilket sätt? 

En testgrupp bestående av 15 personer i varierad ålder, kön och musikalisk identitet fick 

lyssna på båda versionerna varpå de sedan dokumenterade sina intryck i en enkät. 

 

Det visade sig att de allra flesta kunde peka ut vilken produktion som gjorts på vilket sätt 

med motivationen att den analoga kändes bättre mixad och balanserad.  

 

Arbete visar att projektet i slutändan blev för stort för att ge några klara svar. Resultatet 

visar att jag personligen, med den kunskap jag besitter och inom den tidsram som tagits 

fram, inte fullt ut kan återskapa soundet. Dock insinuerar jag ändå att det kan vara möjligt. 

En annan låt, en annan producent och/eller längre tid på återskapandet är några exempel 

på faktorer som kanske skulle ledat till annat utfall. En mer specifik frågeställning med färre 

möjligheter till felsteg skulle med stor sannolikhet också förenklat arbetsprocessen och 

slutresultatet.  
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1. Inledning 
 

Inspelningstekniken utvecklas i hög takt och har, mycket tack vare det digitala utbudet, gått 

från att enbart praktiserats i avancerade inspelningslokaler till att också användas i enkla 

”hemmastudios”. De digitala inspelningsverktygen som ofta är skapta för att likna de 

analoga föregångarna bildar som helhet ett virtuellt alternativ till den analoga studion och 

har på så sätt öppnat upp för mer kompakta och billiga lösningar i musikskapandet.  

 

Det digitala alternativets konkurrenskraft rent ljudkvalité-mässigt gentemot det analoga 

har dock många gånger diskuterats där vana musiklyssnare ofta proklamerar att den värme 

det analoga ljudet besitter inte går att kopiera fullt ut.  I den andan har det analoga 

”soundet” i många kretsar cementerats som det bättre valet av de två och besitter på så sätt 

en högre status bland musikframställare.  

På senare år har dock mycket hänt på den digitala fronten där plugin-skaparna och 

företagen bakom klassisk studioutrustning ingått i flera samarbeten för att den digitala 

slutprodukten ska ljuda så analogt och likt originalet som möjligt (Huber, Runstein 

2014:197). 

 

         

 

 

 



 

 

2. Bakgrund 
 

2011 skulle jag och mitt band spela in en skiva och funderade över hur vi skulle kunna få 

ljudet att överensstämma med vår vision om ett perfekt ljud med en tydlig ”analog känsla”. 

Vi hade tidigare fått fina recensioner för våra verk men alltid varit besvikna på 

produktionsljudet och sökte med stor noggrannhet efter en samarbetsparter med lika 

ambitiös målsättning.  

Planen var att tänka så stort som möjligt vilket, genom ekonomiska sponsorer och 

samarbeten, ledde oss till ”House of Davids” i Nashville. Där spenderades 7 veckor i en 

studio i världsklass tillsammans med en högt aktad producent och två professionella 

ljudtekniker vilket resulterade i ett album med 12 låtar. Produktionen blev lyckad för alla 

parter och skivan blev önskvärt mottagen hemma i Sverige. Den totala kostnaden för 

projektet stannade på 50 000 dollar vilket 2011 motsvarade ca 300 000 svenska kronor. Ett 

rimligt pris på en produktion av högsta kvalité 2011.  

 

Bertelsen hävdade 2009 att förhållandet mellan producent och dator kan liknas med 

förhållandet mellan en musiker och dennes instrument. (Bertelsen et al. 2009: 199). Under 

de senaste 5 – 10 åren har den digitala musikproduktionens möjligheter utvecklats med 

stora steg och inneburit att det nu produceras många låtar i vanliga hemmastudios. Oftast 

är låtarna arrangerade med digitala loopar med ljud från diverse Plug-ins. De är 

välproducerade och välljudande men lämnar, i mitt tycke, inga tvivel på att de är 

framställda på just det sättet. Med den hypotesen har jag på senare tid funderat på om det 

nu rent av går att producera ett sound som inte låter digitalt framställd, men ändå är det. 

En digitalt framställd produktion som otvivelaktigt ljuder analogt.  

 

 

House of David 

House of Davids, som ligger längs Music row i Nashville, är från början ett vanligt hus 

innan David Briggs köper det 1978 för att bygga en studio. Första kunden är Joe Cocker och 



 

 

har sedan dess utnyttjats av mängder av artister. Förutom rykte för sin goda kvalité är 

House of David känd för sin ”Elvis-lucka”som David lät såga upp i golvet ner till bilgaraget 

för att Elvis inte skulle behöva gå igenom ytterdörren under deras demo-inspelningar. (Nate 

Rau, House of David studios) 

 

Hemmastudio 

En hemmastudio är just vad det låter som: En studio i hemmet. Byggd efter eget behov och 

efter egna ekonomiska -och utrymmesförutsättningar. Ofta kretsar studion kring en dator 

med någon typ av Digital audio workstation (DAW) (Damien Charrieras, Franscios 

Mouillot, 2015). Ljudkort, mikrofon, högtalare och Midi-Klaviatur brukar också vara 

standard i hemma-installerade musikverkstäder. Som alternativ till vanliga studios många 

verktyg finns också en uppsjö av plugins som förutom platseffektivitet många gånger går 

att införskaffa till ett mer förmånligt pris (Huber, Runstein 2014:78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Syfte 
 

Syftet med arbetet är att utvärdera om man med en enkel hemmastudio och dagens tekniskt 

välutvecklade Plugins kan återskapa soundet från en påkostad analog produktion. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Metod  

 

För att utvärdera hur lyssnare uppfattar ljud producerat i två olika miljöer användes en 

inspelning från en professionell studie i USA och en omarbetad version producerad i en 

hemmastudio. Materialet fick sedan utvärderas av 15 personer. 

 

4.1 Referensfil inspelad i Nashville’ 

 

 

Studio: House of David, Nashville, TN 

 

Producent: Robert. S Fields 

 

Ljudtekniker: Richard Mclaurin, 

 

Band: Mates of Mine 

 

Låt: Dreamer. 03:28. 79 bpm 

 

Instrument: Akustisk gitarr (Gibson Hummingbird), Elektrisk gitarr (Gibson ES135) 

Trumset (Gretch träkropp) Elbas (Fender Jazzmaster) 

 

 

Inspelningen för referenslåten ägde rum 2011 i House of David, Nashville tn. 

Studion var uppbyggd med ett kontrollrum, ett inspelningsrum på ca 35 m2 och ett rum på 

20 m2.  Alla rummen var ljudisolerade och akustikbehandlare (mer on det s 6).    

Låtens alla instrument spelades in ”live” med gitarrerna och basen i det stora rummet och 

trummorna i det mindre. Mellan deltagarna placerades portabla och vadderade väggar för 



 

 

att undvika en hög halt av läckage. Trumsetet avskärmades med en glasvägg och alla 

musiker hade egna medhörningssystem för att ställa in eget ljud. Därefter spelades 

huvudsång och stämmor in. 

  

 

 

Signalkedja: Ljudkälla - mikrofoner - API - Bandare - DAW - API (Löfgren 2012) 

 

Mixning och mastring utfördes av Richard McLauren på API och DAW med nästa 

uteslutande hårdvaru-instrument. Exakt statistik saknas. (Löfgren 2012) 

 

 

Rumsklang 

För varje studiorum är rumsklangen unik. För att uppskatta rumsklangen använder man 

Sabines formel (Cohen et al 2003, 83) där man söker tiden det tar för ljudet att avta med 60 

dB. 

där TRT60 är reverberationstiden, V är rummets volym i kubikmeter, C20 är ljudhastigheten 

vid 20 oC, S är totala ljudabsorptionsytan i kvadratmeter och är medelvärdet på 

absorptionskoefficienten. Om man antar att ljudhastigheten är 343 m/s kan formeln 

förenklas till 

 

 

Om ytorna i rummet har olika absorptionskoefficienter så beräknas nämnaren som  

 

 

 



 

 

Studion i Nashville var ett rum på ca 35 m2 och en takhöjd på 2,5 meter. Två väggar var av 

trä men den ena var täckt med dämpande tyg. En vägg var av tegel och den fjärde väggen 

var en glasvägg. Golvet var av trä täckt med en tjock orientalisk matta och taket var gjort av 

fiberskivor, se figur nedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorptionskoefficienter som användes vid beräkning av studions reverbationstid för 

frekvensspannet 125 – 4000 Hz presenteras i tabell 1.  

Tabell 1.I frekvensområdet från 125 till 4000 Hz visar tabellen absorptionskoefficienterna för ytornas olika material. 

frekvens 
Hz 

Tak, 
fiberskivor Trägolv trävägg 

glasväg
g tygvägg 

tegelväg
g 

125 0,18 0,15 0,28 0,35 0,07 0,03 

250 0,45 0,11 0,22 0,25 0,31 0,03 

500 0,81 0,1 0,17 0,18 0,49 0,03 

1000 0,97 0,07 0,09 0,12 0,75 0,04 

2000 0,93 0,15 0,1 0,04 0,7 0,05 

4000 0,82 0,1 0,11 0,04 0,6 0,07 
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Figur 2. Visar teoretiska värden för RT60 beräknat på studion i Nashville. 

 

Dessa parametrar visar att i frekvensspannet från 125 till 4000 Hz så ligger 

avklangningstiden mellan 0,3 – 0,6 sekunder med en medeltid på TRT60 = 0,375 sekunder. 

 

 

4.2 Reproducerad ljudfil i hemmastudio 

 

Återskapandet av Nashville-inspelningen genomfördes i en hemma-studio på 10 m2 

bestående av en Imac-dator, ett ljudkort, en mikrofon, Ett MIDI-piano, en akustisk (fusch) 

och en elektrisk gitarr (Fender Telecaster). Studions DAW var Logic pro x och plugins från 

Waves (Waves Inc Knoxville TN). Reproduktionen baserades på 12 takter ur albumets första 

singel.  
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Stycket inleder med ett mellanspel som innehåller trummor, bas, akustisk- och elektrisk 

gitarr . Baskaggen markerar takt 1 och 3 medan virveln markerar 2 och 4. High-hatten spelar 

intensivt och växlar mellan 8- och 16delar. Basen ligger likt trummorna koncentrerad i 

mitten och markerar takt 1 och 2 med ett utklingande G. Den akustiska gitarren ljuder 

centralt utan att sticka ut medan elgitarren tydligt ljuder till höger med rund ton. Efter 4 

takter går låten in i vers där trummorna, efter en kort markering, fortsätter på samma sätt 

som i mellanspelet. 

 

Vers sången ljuder klart och tydligt från mitten utan hörbara reverb-eller delay-effekter. 

Samtidigt följer basen den akustiska gitarrens gång och lägger ut tonikan i varje ackord. Det 

gör också elgitarren fast med variationer på ton. Sången växlar i intensitet och brister vid 

några av de ljusare partierna. En stämsång kommer in och ligger över huvudstämman i en 

mening mot partiets slut. 

Trummornas stereobild är fokuserad centralt i bakgrunden där de ljusa frekvenserna ljuder 

tydligt men ihopsmälta som om de blivit behandlade i en kompressor. 

 

Uppbyggnaden 

I steg 1 infogades referensproduktionen. Sedan justerades projektets grundinställningar 

med låtens längd, takt och provisoriskt reverb. Därefter byggdes reproduktionen upp del 

för del med hjälp av produktionsanalys och referensfilen.  

 

Första instrumentet som återskapades var trummorna. Detta gjordes via Logics egna MIDI-

trummor tillsammans med Henrik Ahlehjelm (som spelade på referensproduktionen). 

Därefter justerades och byttes ljudet till de, rent karaktärs-mässigt, mest passande MIDI-

trummorna (east bay) som sedan pitchades (höja eller sänka tonläget) till optimal ton. När 

alla trumslag var på plats skickades alla spåren till en BUS (effektkanal) där ett reverb 

applicerades för att efterlikna original-rumsklangen som beskrevs även under rubriken 



 

 

”Rumsklang”.  

För att kopiera rumsmikrofonen och dess användning i referensproduktionen justerades 

reverbet för att låta mer distanserat från ljudkällan. Därefter bouncades (uttryck för 

exportering och/eller konvertering av projekt/spår) hela spåret till ett adderad mono-spår 

som sedan processtrades hårt i en kompressor. Mono-filen skickades sedan tillbaka till 

Trum-bussen i dess tilltänkta reverb.  Sedan skapades på samma sätt ett MIDI-spår av bas 

tillsammans med Simon Lindberg. Den akustiska gitarren spelades in med en kondensator-

mikrofon (SE1) och elgitarren, av Oskar Nordenqvist, spelades direkt in utan förstärkare 

och använde istället Logics egna Förstärkare-plugin för autentisk effekt. Sången spelades in 

med kondensatormikrofon och puffskydd. 

Mixning 

När grunden till alla spåren var klar och ljuden låg rätt i stereobilden påbörjades 

detaljarbetet för att återskapa det analoga soundet. Först användes en  visuellt pedagogisk 

och enkel EQ för att skulptera frekvenserna för att bättre likna Nashville-Inspelningen. I 

steg 2 applicerades en EQ och kompressor från Waves: API-550A och API-2500 som tagits 

fram för att efterlikna de analoga originalen. Inställningarna baserades på 

förprogrammerade mallar för respektive instrument. För att få ljudet så likt som möjligt 

användes en ”multipressor” (En dynamisk kompressor med möjlighet att tysta oberörda 

områden) för att zooma in på önskade frekvenser för referens-och reproduktionen och 

justerade sedan nivåerna med gehör. Samma praktik användes för reverb-inställningarna. 

Slutligen applicerades en digital bandare: Kramer Tape (En digital simulator av analog 

bandinspelare som skapats i samarbete med producenten Eddie Kramer) innan dB-nivåerna 

en sista gång justerades.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mastring 

Först användes en Equalizer för att framhäva och skära bort oönskade frekvenser (SE 

BILAGA 1). Till det användes hela tiden Nashville-inspelningen som referens. sedan 

infogades även en kompressor (API-2500) och digital bandare-simulator och slutligen även 

en limiter.  

 

4.3 Utvärderingsmetod 

 

För att få svar på frågeställningen fick en testgrupp bestående av 15 personer lyssna på båda 

produktionerna och avgöra vilken version som gjorts på vilket sätt. De fick sedan fylla i en 

enkät där de också ombads beskriva skillnader i ljudets karaktär. Gruppen bestod av 

musikkonsumenter, musikutövare och producenter. Gruppen fick enskilt lyssna på båda 

produktionerna och avgöra vilken version som gjorts i professionell studio respektive 



 

 

hemmastudio.  Efter genomlyssning fick deltagarna fylla i en enkät (Bilaga 2) där de också 

fick beskriva skillnader i ljudets karaktär.  

Enkäten som användes för datainsamling bestod av 8 frågor där deltagaren ombads kryssa 

i sina svar. Enkäten gjordes med enkätverktyget Textalk. Data presenterades i grafer och 

som medelvärden med standardavvikelse.   

 



 

 

5. Resultat 
 

 
5.1 Undersökningsgruppen 
 

Enkäten besvarades av 15 individer, varav 7 kvinnor och 8 män. Medelåldern beräknas till 

35 år (range 16 – 57 år) och åldersfördelningen på dessa redovisar i tabell 2.  

Tabell 2: Undersökningsgruppens åldersfördelning 

 

Undersökningsgruppen representerade tre olika kategorier, varav 9 st. var 

musikkonsumenter, två st. var musikutövare och fyra st. var musikproducenter. 

Individerna fick ange hur de lyssnade på musikfilerna. Alla musikproducenterna använd 

någon form av HiFi-utrustning för att lyssna på filerna medan alla konsumenter använde 

mobiltelefon med högtalare eller öronpluggar. Det var en musikutövare som använde HiFi 

hörlurar, den andre använde mobiltelefon med öronpluggar.  
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Tabell 3: Nedan redovisas hur de individer som deltog i undersökningen lyssnade på musikfilerna. 

 

 

 

5.2 Utvärdering av musikfilerna 
 

De 15 individerna som deltog i undersökningen fick besvara 8 olika frågor, sex av dessa 

baserades direkt på deras upplevelse av musikproduktionerna och redovisar i tabell 4. 

Musikfil 1 var inspelad i professionell studio, medan musikfil 2 var en efterkonstruktion 

skapad i en hemmastudio. 

 

 
Tabell 4: Tabellen visar enkätsvaren över hur individerna upplevde musikproduktionen (fråga 5 i enkäten). 

 

Histogrammet visar att musikfil 1 upplevs som bättre på alla punkter förutom basen.  

HiFi Högtalare HiFi Hörlurar Tfn-högtalare Tfn-öronpluggar
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Enkätens fråga 6 – 7 fick individerna med egna ord beskriva hur de kunde avgöra att 

musikfilen var inspelad i en professionell studio (fråga 6), hur de kunde avgöra att 

musikfilen var inspelad i en hemma studio (fråga 7). Resultaten ses i sin helhet i bilaga XX, 

och sammanfattas nedan. 

Fråga 6: Musiken upplevdes mer sammansatt (enhetlig) och med en mer balanserad ljudbild 

som ger ett driv i musik. Fem individer svarade ”Vet ej”. 

Fråga 7: Låter lite stökigare och spretigare i vissa avseenden, saknar ett visst driv i musiken. 

Dock svarade 9 st att de inte kunde motivera något svar eller ”Vet ej” 

Sista frågan som ställdes till individerna handlade om man trodde att man med digital 

teknik kunde återskapa ett analogt sound (fråga 8).   

Tabell 5: Tabellen visar svaren från enkätens fråga nr 8, ”Kan man med digital teknik återskapa ett analogt sound?” 

 

Resultatet från fråga 8 visar att åtta individer tror att man med en digital hemmastudio kan 

skapa musikproduktioner som ger en känsla av ett analogt sound. Två individer tror inte 

på den digitala teknikens möjligheter och fem personer svarade ”Vet ej”.  
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6. Diskussion 
 

I denna studie visas att musik producerad och mastrad i en professionell studio inte alltid 

kan särskiljas från musik producerad med relativt enkla digitala musikproduktions-

mjukvaror.  Två av 15 individer upplevde den digitalt producerade musik filen som mer 

tilltalande. Båda individerna tillhörde kategorin musikkonsumenter och båda hade använt 

mobiltelefonens högtalare som medium för uppspelning.   

Det som främst skiljer musikfilerna åt tycker jag personligen är mixningen. Den digitalt 

producerade musikfilen låter inte helt färdigmixad vilket bland annat beror på tidspress 

och brist på rutin.  

Användningen av det uppskattade rums-reverbet tycker jag gav bra effekt och jag var 

positivt överraskad av det resultatet i ett tidigt skede. Dock finns det många olika algoritmer 

för att beräkna reverbet och nya utvecklas ständigt. (Valimaki. V et. al. 2012). Jag använde 

mig av Sabines formel (Cohen et al 2003, 83) för att uppskatta den professionella studions 

rumsegenskaper vilket gav ett medelvärde på TRT60 = 0,375 sekunder.  

Trumljudet i kombination med basen var innan mixningen väldigt välljudande och fick mig 

hoppfull inför fortsättningen. Resultatet visar också att basen upplevdes bättre i den digitala 

produktionen. Det som dock visade sig svårare än jag först insåg var att få ihop en helhet.  

Själva återskapandet blev i stor grad fokuserat till att återskapa varje instruments exakta 

ljud vilket ledde till en överanvändning av EQ för att ändra de olika karaktärsdragen. En 

mer rättvis bild hade kanske kunnat redovisas om det istället koncentrerats till det analoga 

soundet och användandet av digitala analog-reliker. Deltagarna hade ju troligtvis ändå inte 

hört originalversionen och skulle således kanske inte lagt så stor vikt vid till exempel tonen 

på baskaggen.  

Förbättringsförslag: Undersökningsgruppen bestod av lika delar kvinnor och män, en 

större undersökningsgrupp hade dock givit ett bättre/säkrare undersökningsutfall. För att 

få en nyanserad bild av hur ljudfilerna uppfattades av deltagarna hade man kunnat 



 

 

använda en 6-gradig skala för att tvinga individerna att ta ställning till hur de upplevde 

musiken. Kanske skulle man även styra upp vilken utrusning som skulle användas för att 

lyssna på musikfilerna. Alla har en smartphone i sin ficka och de flesta kan lyssna via 

öronproppar, det skulle minska antalet variabler.  

Det går att argumentera för att projektet i slutändan blev för stort för att ge några klara svar. 

Resultatet visar att jag personligen, med den kunskap jag besitter och inom den tidsram 

som tagits fram, inte fullt ut kan återskapa soundet. Dock insinuerar jag ändå att det kan 

vara möjligt. En annan låt, en annan producent och/eller längre tid på återskapandet är 

några exempel på faktorer som kanske skulle ledat till annat utfall. En mer specifik 

frågeställning med färre möjligheter till felsteg skulle med stor sannolikhet också förenklat 

arbetsprocessen och slutresultatet.  
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