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Abstract 

Med inspelningsteknikens utveckling har det framstått ett fenomen som benämnts schizofoni           

för att beskriva separationen mellan ett ljuds akustiska källa och det processerade ljudet som              

återges på en inspelning. I diverse musikstilar är det numera praxis att producera och              

manipulera inspelningar till en sådan extrem grad att det inspelade ljudet inte längre             

efterliknar ljudkällan. Ett exempel på detta är processeringen av trumljud; de produceras efter             

olika konventioner inom olika musikstilar. Genom en deltagande observation och ett           

lyssningstest undersökte denna studie om det endast är trumslagare och musikproducenter           

som lägger märke till skillnaderna mellan dessa ljudideal, eller om andra lyssnargrupper också             

uppfattar när en musikstils etablerade konventioner bryts. I den deltagande observationen sågs            

tre grupper av musikproduktionsstudenter använda liknande inspelningsmetoder för att spela          

in trummor efter metalkonventioner, men endast den tredje gruppen stämde om           

virveltrumman för att efterlikna deras uppfattning av musikstilens konventioner. Dessa data           

förklarades som att schizofonins uppfattade inblandning varierar mellan producenter, samt att           

personlig preferens spelar större roll än etablerade stilkonventioner. Lyssningstestets resultat          

visade en konsensus mellan musikproducenter angående virveltrummans produktion inom         

musikstilen Metal, då de flesta deltagare föredrog den virveltrumma som var producerad efter             

metalkonventioner. Däremot var svaren på de ljudexempel inom Drum & Bass och Syntpop             

så utspridda att det inte gick att tydligt demonstrera en konsensus mellan de olika              

lyssnargrupperna. Studien ger en djupare inblick i olika lyssningsstrategier mellan olika           

grupper och avslutas med förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
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1. Inledning 

Med utvecklingen av inspelningstekniken har det framstått ett fenomen som benämnts           

schizofoni för att beskriva separationen mellan ljudets akustiska källa och det processerade            

ljudet som återges på en inspelning. Parallellt med denna utveckling har det bildats olika              

musikstilar som följer olika konventioner för vissa aspekter av musikens produktion. En            

stilkonvention som ofta diskuteras är produktionen av virveltrummor; olika musikstilar följer           

olika konventioner angående hur en virveltrumma bör låta för att passa in så väl som möjligt                

med resten av musiken. 

Som trummis och ljudtekniker är detta något jag alltid tänker på när jag lyssnar till musik; en                 

väl anpassad virveltrumma är ofta det som skiljer en bra låt från en utmärkt låt enligt mig. Ett                  

album jag anser ha ett fantastiskt virvelljud är Sacrament av Lamb of God, men när jag skulle                 

demonstrera detta för min vän som saknar ljudteknisk erfarenhet fick jag frågan “vad är en               

virveltrumma?”. Jag försökte förklara så gott jag kunde genom att gestikulera anslagen och             

verbalt efterlikna virvelljudet, men han kunde ändå inte identifiera vilket ljud jag talade om. 

Detta fick mig att fråga mig själv om virveltrumman verkligen är så viktig som vi producenter                

och trummisar påstår. Märker musikkonsumenter att det låter “fel” när virveltrumman avviker            

från musikstilens stilkonventioner om de inte har någon djupare kunskap inom           

virveltrummors produktion, eller vad den ens är för instrument? Jag hypotiserar att de gör det,               

men i denna studie undersöker jag just detta. Med en deltagande observation och ett              

lyssningstest undersökte jag om det fanns en konsensus mellan slagverkare,          

musikproducenter, ljudtekniker och musikkonsumenter angående vilken typ av virvelljud som          

passar bäst i olika musikstilar. Med en tillhörande enkät sammanställdes kvantitativ data för             

att se om det fanns några likheter mellan deltagarnas uppfattning av musiken i lyssningstestet,              

samt om deras uppfattning påverkades av deras musikaliska och ljudtekniska kunskaper. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att, genom en deltagande observation och ett lyssningstest,             

undersöka om de finns en konsensus mellan musikproducenter, ljudtekniker, slagverkare och           

musikkonsumenter angående hur virveltrummans produktion påverkar musiken inom diverse         

musikstilar. 

1.2 Frågeställning 

Syftet har delats in i två frågeställningar: 

1. Vilka inspelningsmetoder använder sig musikproduktionsstudenter av för att spela in          

akustisk virveltrumma med målet att efterlikna konventioner i musikstilen Metal? 

2. Vilken konsensus finns bland lyssnargrupper om virveltrummans behandlade ljud         

följer eller bryter mot konventionerna i musikstilarna Drum & Bass, Metal och            

Syntpop? 

1.3 Begrepp 

I detta avsnitt kommer jag klargöra en del begrepp som ofta används av ljudtekniker för att                

göra det enklare för de läsare som saknar ljudteknisk erfarenhet. 

● Multitrack - En samling av ljudspår där varje spår är en inspelning av ett instrument. 

● Sample - Ett ljudklipp som mixats i förväg för att enkelt kunna användas i ett               

multitrack flera gånger. 

● Transient - Början på ett ljud. Transienters karaktär varierar beroende på ljudkällan; en             

trumma har en kort och stark transient medans ett stråkinstrument har en längre,             

mjukare transient. 

● Plugin  - Ljudprocesseringsmjukvara som ändrar karaktären på ett ljud på olika sätt. 
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1.4 Avgränsningar 

Inför planeringen av denna studie var det av intresse att undersöka om det märks en tydlig                

förbättring om man stämmer trumsetets pukor i samma tonart som kompositionen spelas i.             

Dessutom var det planerat att inkludera olika bastrummor och cymbaler i studien för att              

undersöka dess påverkan på de olika kompositionerna. En hypotes var att alla dessa faktorer              

har en stor påverkan på musiken, och det vore intressant av att testa denna hypotes, men                

denna studie kom att fokusera på specifikt virveltrummor för att minska antalet oberoende             

variabler. Om alla dessa faktorer inkluderades skulle testet bli orimligt långt, för komplext             

och svårt att analysera. Med denna avgränsning blev det lättare att förklara en eventuell              

konsensus mellan studiens deltagare. 

Ett problem som stöttes på tidigt i studien var hur man definierar eller bestämmer vad som                

anses vara ett “typiskt” virvelljud inom en viss musikstil. Även om man kan klassificera ljud               

utifrån olika musikstilars konventioner så är det viktigt att påpeka att det finns variationer              

inom dessa konventioner. I artikeln “Sound At Source: The Creative Practice Of Re-Heading,             

Dampening And Drum Tuning For The Contemporary Metal Genre” jämför Mark Mynett            

virveltrummorna på albumen Sacrament (Lamb of God, 2006) och Panopticon (Isis, 2004).            1

Båda dessa album är onekligen metal-produktioner, men deras virveltrummor har helt olika            

karaktär. Det hade varit intressant att studera lyssnargruppers preferenser inom en musikstils            

konventioner, men för att hålla denna studie fokuserad och koncis producerades endast ett             

virvelljud per musikstil till lyssningstestet. Dessa virvelljud producerades av studenter på           

Högskolan Dalarna med erfarenhet av hur konventionerna implementeras i varje musikstil. 

1
 Mynett, Mark (2011). 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Musik uppfattad av erfarna och oerfarna 

lyssnare 

I Making Music Mean skriver Johnny Wingstedt om en studie som undersökte hur barn              

uppfattar och använder sig av musik som narrativ funktion. I ett test fick 23 barn manipulera                

olika musikaliska parametrar för att få musiken att, enligt dem, passa så väl som möjligt till                

olika bilder och videoklipp. Studien visade att det fanns en tydlig konsensus mellan             

deltagarna angående vilken typ av musik som passade till de olika bilderna, oavsett deras              

tidigare musikaliska erfarenheter eller kunskaper. Wingstedt menar att resultatet till viss del            

speglar de konventioner som redan används för musik inom film, datorspel och multimedia.  2

Studien som Wingstedt refererar till skiljer sig kraftigt från denna undersökning på många sätt              

- fokusgruppen var barn i 12- till 13-årsåldern och de undersökte helt andra musikaliska              

parametrar än de som denna undersökning fokuserar på - men den studiens resultat kan ändå               

lägga grunden för en hypotes för denna undersökning. Även i tidig ålder och med begränsad               

kunskap inom musikaliska konventioner har många en uppfattning av hur väl vissa parametrar             

passar ihop med andra. Därför kan det anses rimligt att förvänta sig en konsensus mellan de                

olika deltagarna i denna undersökning angående vilken typ av virveltrumma som tycks passa             

bäst i varje musikstil, oavsett deras ljudtekniska erfarenheter och lyssnarvanor. 

2
 Wingstedt, Johnny. (2008:23f). 
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3. Teori 

3.1 Schizofoni 

Med utvecklingen av inspelningstekniken har det framstått ett fenomen som benämnts           

schizofoni för att beskriva separationen mellan ljudets akustiska källa och det processerade            

ljudet som återges på en inspelning. Denna separation har tillåtit ljudtekniker att modifiera ett              3

inspelat ljud hur de än önskar, långt bortom ljudkällans begränsningar. Inom vissa            

musikstilars konventioner är det vanligt att modifiera det inspelade ljudet så pass mycket att              

det inte längre efterliknar det ursprungliga ljudet. 

Slår man an en trumma på ett öppet fält hörs endast en kort transient helt utan rumsklang eller                  

eko. Transienten varar endast i några millisekunder, följd av en kort resonans mellan             

trumskinnen. Slår man däremot an trumman i ett rum hörs ett helt annat ljud; ljudvågorna               

reflekteras mot alla rummets ytor och återger ett helt annat ljud än det som trumman själv                

åstadkommer. Rummets storlek och ytornas material har alla påverkan på hur ljudet            

reflekteras, riktas och återges. Ljudtekniker och musikproducenter använder rummets         

klangfärg och diverse plugins för att transformera ljudet till något som inte alls liknar              

ljudkällan, men tillsammans med resten av musiken bidrar det till en särskild ljudbild. Även              

om det slutgiltiga ljudet inte efterliknar originalljudet så kan erfarna lyssnare identifiera vad             

det är för instrument ljudet kommer ifrån. 

I Hur Låter Åskan? nämner Johan Asplund Drottningholmsteaterns åskmaskin som ett           

exempel på samma fenomen inom ett annat område. Åskmaskinen är konstruerad för att             

efterlikna ljudet från åska under teaterföreställningar för att fånga åskådarna i den värld som              

föreställningen målar upp för dem. Detta ljud är dock inte identiskt med hur åskan faktiskt               4

låter, och om publiken kunde se maskinen under användning skulle illusionen brytas, men i              

sammanhanget till en teaterpjäs förstår publiken vad ljudet är menat att efterlikna. Man skulle              

kunna argumentera att samma princip gäller inom musik; även om ett instrument blir så pass               

3
 Williams, Alan (2012:113). 

4
 Asplund, Johan (2003:25-45). 
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behandlat att det inte längre liknar originalljudet kan lyssnare ändå identifiera vad det är för               

instrument de lyssnar till. 

I analysen av denna studies resultat används schizofoni som motivering och förklaring för             

deltagarnas enkätsvar för lyssningstesten. Om det framstår en konsensus mellan deltagarna så            

kan det argumenteras att de lyckats identifiera ljuden trots schizofonin, men om det saknas en               

konsensus och de inte kunnat identifiera att det är virveltrumman som ändras - trots att de vet                 

hur en virveltrumma ser ut - så har schizofonin varit grov så pass grov att deltagarna inte                 

längre kan identifiera vad det är för ljud de lyssnar till. 

3.2 Lyssningsstrategier 

En aspekt av musiklyssnande som är viktig att lyfta upp i denna studie är skillnaden mellan                

aktivt och passivt lyssnande. Begreppen har ofta antagits självklara, men de saknar en tydlig,              

officiell definition. Lars Lilliestam skriver i Att lyssna på musik om hur passivt lyssnande -               

även kallat okoncentrerat lyssnande - ofta ansetts sämre än aktivt lyssnande, snarare än ett              

annat sätt att lyssna. Lilliestam nämner även skillnaden mellan musikerperspektivet och           

lyssnarperspektivet; det förstnämnda hänvisar till hur musiker analyserar musik för att själva            

lära sig av den, medans det sistnämnda är lyssnande för nöjes skull. Musikerperspektivet kan              5

utökas genom att inkludera producentperspektivet , som hänvisar till hur musikproducenter          

och ljudtekniker lyssnar till musik för att utöka sina kunskaper. 

I denna studie definieras aktivt lyssnande som när en individ självmant väljer att spela upp               

musik för att lyssna till den, medans passivt lyssnande är bakgrundsmusik som individen inte              

uppmärksammar. Att lyssna till musik medans man utför annat arbete räknas i denna studie              

som aktivt lyssnande, så länge som lyssnaren själv valt att lyssna. I anknytning med              

Wingstedts studie under rubrik 2.1 kan det antas att även genom ett passivt, ouppmärksammat              

lyssnande kan individer lära sig identifiera vissa egenskaper hos diverse musikstilar. Därav            

kan man argumentera att ett otränat öra ändå kan lägga märke till när en musikstils etablerade                

konventioner bryts, samt att man kan identifiera olika instrument trots schizofonin. 

5
 Lilliestam, Lars (2012:27f). 
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3.3 Stilkonventioner inom DnB, Metal & Syntpop 

I detta avsnitt kommer tre musikproducenter att förklara stilkonventionerna i Drum & Bass,             

modern Metal och Syntpop utifrån producentperspektivet. Jag beskriver konventioner vanliga          

inom modern Metal medans Magnus Mikander och Adam Hessle beskriver konventioner           

vanliga inom DnB respektive Syntpop. 

Drum & Bass 

Drum & Bass fick sin början i England runt början av 90-talet. Musikstilen uppstod genom att                

artister började experimentera med time-stretching av trumkomp. Artisterna höjde äldre          

samplingar av (ofta hiphop beats) trumkomp i ett snabbare tempo för att skapa det typiska               

DnB-beatet. Amen Break är det mest kända exemplet av detta. Drum & Bass är ofta i tempo                 

kring 140–170 bpm, till skillnad från house och techno som ligger vid 110–130. Drum &               

Bass, som många andra musikstilar som uppstod på 90-talet, hade ofta likheter med andra              

musikstilar, endast influenserna skilde dem åt. I detta fall var Drum & Bass väldigt nära               

musikstilen Jungle. Till skillnad från Jungle, som var reggae-influerat, var Drum & Bass ofta              

mer bastungt, atmosfärisk med sång och med väldigt upplyftande känsla med influenser från             

soul, jazz och funk. Den mest kända DnB-artisten är Goldie från England. Till dagens kända               

artister hör Noisia, Netsky och Sub Focus för att nämna några.  6

Metal 

Inom modern metal är det vanligt för bas- och virveltrumman att ta upp ett stort utrymme i                 

mixen. Bastrumman är bastung, men ofta med en förstärkning vid 2.5 kHz för att framhäva               

klicket från hävarmens slag mot slagskinnet. Virveltrumman ligger frekvensmässigt något          

över bastrumman, hårt komprimerad och ofta med plate- eller hall-reverb av varierande            

storlek. Pukor och cymbaler är panorerade till höger och vänster likt dess placering i ett               

trumset. Pukorna ligger i det lägre frekvensområdet mellan bas- och virveltrummorna, medans            

cymbalerna ligger i det övre frekvensområdet. Två eller fyra hårt distade kompgitarrer brukar             

spela ur både vänster och höger högtalare medans basgitarren är centrerad, eventuellt med en              

förstärkning i vissa mid-frekvenser för att göra strängens anslag tydligare. Melodigitarrer kan            

ligga centrerat tillsammans med eventuella harmonier, men det är inte ovanligt att även här              

6
 Gilman, Ben. (1999). 

History of drum and bass. (i.d.). I Wikipedia . 
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panorera de spåren något åt sidorna. Däremot är det väldigt vanligt för melodigitarrerna att              

använda både delay och reverb för att skapa djup i mixen. Sången ligger ofta i mitten med                 

körsång utspridd från vänster till höger, ofta med reverb och delay. Eventuella syntar kan              

ligga i ett högfrekvent register utspridda från sida till sida. Ett bra exempel på denna typ av                 

mix hittas i titelspåret på albumet Underworld av Symphony X. 

Syntpop 

I grund och botten är Syntpop väldigt utspridd som musikstil. Allting ifrån The Human              

League till Tangerine Dream kan på något vis hamna under kategorin Syntpop. När det              

handlar om 80-talets Syntpop så har man redan specificerat sig tillräckligt för att de flesta ska                

förstå vad det är man menar. “Trumpetiga” ackord, glada melodier i fräsande plåtar är ljud               

som etablerades under denna era då de elektroniska instrumenten sågs som ljudet från             

framtiden. 

Det första som man bör tänka på för att hålla sig till stilkonventionerna är att använda                

utrustning som är från den eran, eller utrustning som liknar den i största möjliga mån.               

Trummaskiner var överallt i musiken från 80-talet. Bland dessa fanns Linndrum LM1, vilket             

är den trummaskin som användes i lyssningsexemplet. Dess baskagge och virveltrumma är            

signifikanta ljud från 80-talet. Även handklappningen bidrar till ljudet från denna era. Av de              

reverb som användes var det främst plates från digitala reverbenheter. Lexicon 224 eller AMS              

16 återkommer ofta; lyssna bara på albumet Purple Rain av Prince så hör man dessa tydligt.                

Viktigt var de luftiga virvelslagen som även kallas ”gated snare”, där virveltrumman skickas             

genom stora reverb vars svans kortas av, antingen genom att sänka reverbets storlek men              

behålla blötheten, eller genom en noise-gate. 

Ska man göra Syntpop finns det en synt som är ett måste. Självklart är Roland Juno 106,                 

SH101 och 60 viktiga instrument, men syntpopens aorta är Yamaha DX7. Den släpptes 1983              

som den första kommersiella digital synten. Dessa glaspiano slog snabbt ut alla rhodes-pianon             

och dess Brass 1-förinställning användes på oerhört många låtar under 80-talet. Även            

inställningen Marimba kom att bli en väl återkommande deltagare på 80-talets hits. Denna             

synt står för huvudmelodin i lyssningsexemplet och för en stor del av ackompanjemanget. 

Av den mängd bassyntar som finns så är MiniMoog en av de mest återkommande. Dess               

karisma, karaktär och omätliga fyllighet är distinkt och en grundpelare inom syntpop.            
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Mixningsmässigt är musiken basfattig och svag över 16 kHz. 200 Hz är ofta väldigt urgröpt               

och kompressionen är väldigt lätt jämförd med dagens kompressionskonventioner. 

4. Metod 

Olika typer av material har samlats i tre steg för att undersöka hur virveltrummans              

stilkonventioner uppfattas och följs inom musikstilarna Drum & Bass, Metal och Syntpop.            

Först genomfördes en deltagande observation av tre laborationer där         

musikproduktionsstudenter spelade in akustiska trummor i en ljudstudio på Högskolan          

Dalarna, med målet att efterlikna ljudet på en förelagd låt i musikstilen Metal. Sedan              

producerades tre ljudexempel av mig och två andra musikproducenter i de tre musikstilarna.             

Därefter genomfördes ett lyssningstest med 30 deltagare som fick bedöma hur de uppfattade             

skillnaderna mellan dessa ljudexempel när virveltrummans processerade ljud varierade mellan          

varje version. 

4.1 Deltagande observation 

Jag genomförde en deltagande observation på tre grupper av ljud- & musikstudenter på             7

Högskolan Dalarna när de utförde en laboration där de spelade in ett trumset i ljudstudion.               

Dessa studenter valdes utifrån ett bekvämlighetsurval och observerades eftersom de, genom           8

sina studier, lärt sig utgå ifrån producentperspektivet när de lyssnar till musik. Jag agerade              

som delvis deltagande observatör för att gruppen skulle bli bekväm med min närvaro, men              9

jag hade ingen direkt medverkan i laborationens utförande. 

Syftet med laborationen var att efterlikna trumljudet i låten Amaranth av bandet Nightwish.             

Varje grupp bestod av ungefär 10 studenter under uppseende av två lärare som instruerade              

och gav råd åt studenterna under laborationens gång. Jag var närvarande under de tre              

laborationerna för att observera hur väl de hur väl de anpassade sig till metalmusikens              

7
 Fangen, Katrine (2005:83ff). 

8
 Trost, Jan (2012:31). 

9
 Fangen, Katrine (2005:141ff). 
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etablerade stilkonventioner, samt hur väl deras uppfattning av av dessa konventioner stämde            

överens med varandra. Alla tre laborationer filmades med två kameror för att samla in              

material för senare analys. Studiens syfte avslöjades inte för studenterna, men de fick             

möjligheten att uteslutas från studiens resultat om de så önskade.  10

4.2 Lyssningstestet 

För att undersöka uppsatsens frågeställningar konstruerades ett lyssningstest. Testet bestod av           

tre korta musikexempel inom tre olika musikstilar: Drum & Bass, Metal och Syntpop. Dessa              

musikstilar valdes eftersom trumljuden ofta spelar en stor roll i kompositionerna, men de             

följer helt skilda stilkonventioner där bas- och virveltrumma låter helt annorlunda. Till dessa             

tre musikexempel konstruerades tre tillhörande samples. Den första samplen konstruerades          

helt syntetiskt utifrån DnB-konventioner. Den andra samplen producerades i Superior          

Drummer 2 efter konventioner vanliga inom modern Metal. Den tredje samplen spelades in             

och mixades i ljudstudion på Högskolan Dalarna utifrån konventioner vanliga inom Syntpop.            

Dessa tre samples användes sedan för att göra tre versioner av varje musikklipp, vilket              

resulterade i sammanlagt nio musikklipp. Av DnB-musiken skapades en version med           

DnB-virvel, en version med metal-virvel och en version med syntpop-virvel. De olika            

versionerna av metal- och syntpop-musiken följde samma mönster. 

Ett vanligt problem när man utför lyssningstest är att få tillräckligt många deltagare för att få                

ett statistiskt relevant resultat. Hade varje test genomförts individuellt skulle det bli svårt att få               

tillräckligt med data att analysera. Därför genomfördes testen gruppvis utifrån ett           

bekvämlighetsurval  av små grupper av studenter på Högskolan Dalarna. 11

I På tal om musikproduktion förklarar Jan Berg att ett lyssningstest bör ta plats på en ostörd,                 

ljudisolerad plats för att undvika störningsmoment som kan påverka testets resultat. Därför            12

genomfördes varje test i Kontrollrum 1 (K1) på Mediehuset på Högskolan Dalarna. K1 valdes              

eftersom det är ett väl ljudisolerat rum med bra ljudanläggning som dessutom har plats för ett                

tjugotal personer samtidigt. 

10
 Fangen, Katrine (2005:69ff). 

11
 Trost, Jan (2012:31). 

12
 Berg, Jan (2012:205f). 
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4.3 Enkätstruktur 

Till lyssningstestet konstruerades en enkät som deltagarna svarade på innan och under testets             

genomgång. Enkäten bestod av tre delar; Personlig data, testresultat och avslutande           

kommentarer. 

Enkätens första del var till för att samla in relevant data i nominal- och intervallskalor               13

angående deltagarnas bakgrund. Den insamlade datan visade deltagarnas erfarenheter inom          

musikproduktion och ljudteknik, vilka instrument de spelade samt hur ofta de lyssnar till             

DnB, Metal och 80-talspop. I enkätens andra del fick deltagarna lyssna till de olika              

musikklippen och välja vilka versioner de föredrog. I den tredje delen fick deltagarna             

möjligheten att med egna ord motivera varför de föredrog vissa versioner före andra. Enkäten              

avslutades med en kontrollfråga där deltagarna skulle identifiera virveltrumman bland de tre            

trummor som stod placerade i rummet där lyssningstestet tog plats. Denna fråga var delvis till               

för att se om deltagarna visste vad en virveltrumma var, samt för att säkerställa att deltagarna                

svarat ärligt på frågorna. Om en deltagare hade identifierat sig som trummis men svarat fel på                

kontrollfrågan så skulle deras svar bortsetts ifrån. 

Dessa data användes eftersom de ansågs kunna nödvändiga för visa en korrelation mellan             

olika deltagares svar i enkäten. Kön och ålder uteslöts då de inte ansågs vara en bidragande                

faktor till deltagarnas åsikter angående virveltrummors produktion. 

4.4 Referensproduktioner 

Inför inspelning och mixning av studiens samples valdes ett par låtar som referensmixar.             

Låtarna valdes eftersom de ansågs ha ett virvelljud som följer musikstilarnas konventioner.            

Dessa produktioner användes endast som måttstock att jämföra studiens samples med. 

1. Believe  - Maduk ( Believe EP , 2014). 

2. Vacuity  - Gojira ( The Way of All Flesh , 2008). 

3. When Doves Cry - Prince ( Purple Rain , 1984). 

13
 Trost, Jan (2012:18ff). 
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4.5 Processeringsmetoder 

I detta avsnitt redovisas hur Gojiras album The Way of All Flesh spelades in, samt hur                

80-talets trumljud kom till. 

Vacuity 

Mario Duplantier (Gojira) använder en Tama Superstar Custom -virvel med ett mått på            

6.5”x14”. Det finns ont om information om hur The Way of All Flesh spelades in, men                14

Gojiras trumtekniker Logan Madder demonstrerade hur han mixade deras virveltrumma          15

YouTube-kanalen URM Academy. I videon använder han transient-designers, EQ:s och          16

kompressorer på två virvelmikrofoner - en över och en under - samt på överhängs- och               

rumsmikrofonerna. Det klargörs inte vilka mikrofoner som används, men man kan anta att             

närmikrofonerna är Shure SM57:or eftersom detta är en väldigt vanlig inspelningsteknik för            

virveltrummor.  Vilka överhängs- och rumsmikrofoner som används framgår inte. 17

80-talets trumljud 

Inspelningstekniken för 80-talets trummor uppkom av en olyckshändelse när Peter Gabriel           

och Phil Collins jobbade i studion tillsammans med ljudteknikern Hugh Padgham. Padgham            18

satte på talkback-mikrofonen för att prata med Collins medans han spelade, vilket fick den              

mikrofonen att plocka upp ljudet från trummorna. Denna mikrofon var hårt komprimerad och             

hade en gate aktiverad, så det enda ljudet som kom igenom in till studion var ett hårt, ekande                  

trumljud som dog ut snabbt efter anslaget. De gillade den effekten så pass mycket att de                

använde samma processering på resten av mikrofonerna. Detta blev snabbt en populär teknik             

bland många ljudtekniker och kom att definiera 80-talets trumljud. 

För att återskapa detta ljud utan en inspelningsstudio utvecklades digitala reverbenheter såsom            

AMS RMX16. Ett reverb som Prince ofta använde för virveltrummor var ett ickelinjärt reverb              

(nonlinear) men en gate aktiverad. Denna typ av reverb ökar i ljudstyrka fram tills gaten               

stänger av signalen.  19

14
 Mario Duplantier. (i.d.). I TAMA Artist Profiles . 

15
 The Way of All Flesh (album). (i.d.). I Wikipedia . 

16
 URM Academy. (2017, januari 14). Dialing in GOJIRA’s snare sound w/ Logan Mader [YouTube]. 

17
 Huber, David Miles & Runstein, Robert E. (2013:159f, 168f). 

18
 MusicRadar. (2014). Classic Drum Sounds: ‘In The Air Tonight’. 

19
 Vox. (2017, augusti 18). How a recording-studio mishap shaped ‘80s music [YouTube]. 
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“A big example was the work that I did with Prince in the eighties - He loved that                  

gated reverb. [...] Picture it like a tidal wave - a huge wave - suddenly stopping and                 

hitting a brick wall. That’s the sound of gated reverb; that was the classic,              

quintessential example.” 

- Susan Rogers, Professor at Berklee College of Music  20

4.6 Inspelning och mixning 

Musiken som användes i lyssningstestet producerades, spelades in och mixades helt och hållet             

från grunden. Metal-musiken producerades och mixades av mig medans Magnus Mikander           

och Adam Hessle producerade DnB- respektive syntpopmusiken. Vi arbetade på detta sätt            

eftersom vi hade olika grad av erfarenhet inom varje musikstil. Med denna indelning kunde              

jag försäkra sig om att varje musikstil skulle följa dess konventioner så gott som möjligt. 

Nedan följer en detaljerad beskrivning på inspelnings- och mixningsprocessen för varje           

sample som användes i denna studie. Som guide för att stämma syntpopvirveln utgick jag              

ifrån artikeln “Fine Tuning Percussion - A New Educational Approach” ur Journal on the Art               

of Record Production samt YouTube-klippen Tuning Your Snare Drum - Drum Lesson            21

(DRUMEO)  och The greatest snare drum tuning trick EVER! .  22 23

Sample 1: Drum & Bass 

Testets första sample skapades helt syntetiskt av Magnus Mikander i Ableton. Denna sample             

bestod av en blandning av rim- och congo-samples tillsammans med en sinuston med kort              

sustain och ett filtersvep aktiverat. Alla spåren samlades till en kanal där en EQ förstärkte bas                

och diskant samt försvagade mid-frekvenser. Efter detta användes overdrive och          

4:1-kompression, följt av ett kort reverb och ett svagt slapback-delay. 

  

20
 Vox. (2017, augusti 18). How a recording-studio mishap shaped ‘80s music (4:30 - 4:36, 5:04 - 5:16) 

[YouTube]. 

21
 Richardson, Phillip & Toulson, Robert (2011). 

22
 Drumeo. (2011, november 10). Tuning Your Snare Drum - Drum Lesson (DRUMEO)  [YouTube]. 

23
 Masshoff Drums. (2015, augusti 14). The greatest snare drum tuning trick EVER! [YouTube]. 
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Sample 2: Metal 

Efter ett misslyckat försök att spela in denna sample akustiskt användes istället Nir Z GMS               

Custom -virveln i Superior Drummer 2. Med högsta velocity får denna virvel ett väldigt hårt              

ljud, väl anpassat för den typ av metal som användes i lyssningstestet. 

I mixning användes FabFilter Pro-Q2 i Linear Phase som EQ på de tre närmikrofonerna och               

rumsmikrofonen. I den övre närmikrofonen förstärktes virvelns grundton vid 180 Hz medans            

den undre skar bort basfrekvenserna och förstärkte diskanten. Den tredje virvelmikrofonen           

hade en försiktig förstärkning vid grundtonen och 5 kHz. Rumsmikrofonen förstärkte basen            

och diskanten. LowMid-frekvenserna skars ut alla spår. 

För kompression användes FabFilter Pro-C2, BF-76 samt Waves API2500. Här användes           

4:1-ratio, ~20 ms attack och 500-800 ms release med 3-6 dB gain reduction. Alla spåren               

skickades sedan till en gemensam bus för parallellkompression med 10:1-ratio och snabb            

attack och release med 20 dB gain reduction. För reverb användes FabFilter Pro-R med en               

Plate Reverb-inställning på närmikrofonerna och en Drum Studio-inställning på         

rumsmikrofonen. 

Sample 3: Syntpop 

För denna sample användes en Pearl Target Series-virvel med ett mått på 5”x14” med ett nytt                

Remo Ambassador-skinn. De tre övre nycklarna på slagskinnet stämdes nästan så hårt det             

gick, de två sidonycklarna stämdes halvvägs och de tre nedre nycklarna nästan eller helt löst.               

Resonansskinnet och sejarmattan spändes så hårt det gick. Detta gav virveln ett väldigt             

lågfrekvent, tjockt ljud, som tillsammans med den hårt komprimerade talkback-mikrofonen          

och det ickelinjära reverbet återskapade det ikoniska 80-talsljudet. 

Mikrofonerna som användes var en Shure SM57 för närmickning, en AKG c414 placerad som              

talkback-mikrofon, en Neumann U87 som överhängsmikrofon och en U87 som          

rumsmikrofon, vinklad mot väggen för att spela in de högre frekvenserna i reflektionsljudet. I              

mixning användes Waves SSLChannel för EQ och kompression. 160 Hz och 5 kHz             

förstärktes på SM57 och c414-mikrofonerna, medans basen försvagades och diskanten          

förstärktes på båda U87-mikrofonerna. I alla mikrofoner försvagades LowMid-frekvenserna. 
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SM57:an komprimerades med långsam attack och medelsnabb release medans resterande          

mikrofoner komprimerades med snabb attack och snabb release. Ratio varierade från 4:1 till             

∞:1 med 3-20 dB gain reduction. För reverb användes AIR Nonlinear Reverb med en              

gate-preset till olika mängd på alla mikrofoner. 

4.7 Etiska överväganden 

Under studiens gång har grundläggande forskningsetiska principer följts. Principen om          

informerat samtycke har följts då studiens deltagare först blev informerade om studiens syfte             

och sedan kunde välja om de ville delta eller inte.  24

  

24
 Vetenskapsrådet (2013:7ff) 
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5. Resultat och analys 

5.1 Deltagande observation av tre laborationer 

om inspelning av trummor i studio 

I detta avsnitt redovisas resultatet på studiens deltagande observation. Samtliga grupper           

använde en AKG D112 för bastrumman, två Shure SM57 för virveltrumman och en             

Sennheiser MD421-II för varje puka. Överhängs- och rumsmikrofoner varierade i          

mikrofontyp och placering mellan varje grupp. 

I den första gruppen fanns det några studenter med tidigare erfarenhet av att spela in ett                

trumset. Dessa studenter tog sig an ledarrollen och började genast diskutera mikrofonval och             

mikrofonplacering. Överhängsmikrofonerna placerades rakt ovanför cymbalerna medans       

rumsmikrofonerna ställdes en bit från trumsetet, vinklade mot studions väggar. När allt var             

riggat gick de in i studion och lyssnade till ljudet de åstadkommit. Alla var överens om att                 

virveltrumman lät bra och behövde inte stämmas om, så de fortsatte med laborationen och              

spelade in trumspåren. 

I den andra gruppen hade ingen av studenterna tidigare erfarenhet av att spela in akustiska               

trummor i ljudstudion, så de var inte lika säkra på hur de skulle göra för att efterlikna                 

referensmixen. Efter vägledning från deras lärare valde de ut överhängs- och rumsmikrofoner.            

Överhänget placerades likt första gruppens placering, men rumsmikrofonerna placerades nära          

trummorna och vinklades mot virveltrumman. Sedan gick de in i kontrollrummet för att             

lyssna. De ansåg att virveltrumman hade en något lång efterklang, så de bestämde sig för att                

lägga ett dämpande material på virveltrumman för att se om det hjälpte. När de sedan               

lyssnade på den dämpade virveln märkte de att det påverkade klangfärgen så pass mycket att               

det lät mer olikt originalet än tidigare, så de tog bort dämpningen och nöjde sig med det                 

ursprungliga ljudet. 

I den tredje gruppen hade några studenter erfarenhet av att spela in trummor. Deras              

mikrofonplacering liknade den andra gruppens, men de ställde rumsmikrofonerna längre ifrån           
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trummorna. När allting var uppställt och klart var många oense angående om virveltrumman             

lät likt det ljud de försökte efterlikna. Vissa diskuterade att det hade mer med              

efterprocessering att göra, men de bestämde sig ändå för att försöka stämma virveltrumman             

lite lägre än den tonen som de tidigare grupperna hade använt. När de lyssnade till den                

nystämda virveln var alla ense om att de behövde stämma upp den lite, men inte hela vägen                 

tillbaka till den ursprungliga stämningen som de andra grupperna hade använt. Därefter var             

alla överens om att virveltrumman lät bra och inte behövde modifieras mer innan inspelning. 

I dessa tre observationer hittades en konsensus mellan musikproducenterna angående          

virveltrummans stilkonvention inom Metal, men deltagarna hade olika uppfattning angående          

hur stor roll efterprocesseringen spelade in i det slutgiltiga ljudet. Vissa argumenterade att det              

skulle bli mer likt referensproduktionen om man manipulerade virveltrummans ton innan           

inspelning, medans andra argumenterade att det var efterprocesseringen som bidrog till det            

ljud som hörs i den slutgiltiga mixen. 

5.2 Enkätresultat 

Lyssningstestets 30 deltagare bestod av 2 icke-musiker, 5 trummisar och 23 musiker som             

kunde spela andra instrument än trummor. 23 deltagare hade erfarenhet eller kunskap inom             

musikproduktion eller ljudteknik. 15 deltagare identifierade sig mer som producenter än           

tekniker, medans 6 deltagare identifierade sig mer som tekniker än producenter, men 2 av de               

deltagare som påstod sig ha erfarenhet inom musikproduktion eller ljudteknik svarade inte på             

denna fråga. Alla testets deltagare påstod att de ofta ägnade sig åt aktivt musiklyssnande. 9               

deltagare lyssnade ofta på Drum & Bass, 11 deltagare lyssnade ofta på Metal och 12 deltagare                

lyssnade ofta på 80-talspop. 
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I tabellen nedan representerar kolumnerna de olika musikklippen medans raderna          

representerar de olika virveltyperna. 1 och A representerar DnB, 2 och B representerar Metal,              

3 och C representerar 80-talspop. Siffrorna representerar deltagarnas svar. 

 Musikklipp 1 Musikklipp 2 Musikklipp 3 

Version A 12 4 7 

Version B 10 14 10 

Version C 6 5 9 

Hörde ingen skillnad 1 3 2 

Inga preferenser 1 4 2 

Tabell 1.1 

När deltagarna ombads motivera sina svar i fritext skrev många kortfattade meningar såsom             

“det lät bättre”, “Hörde inte skillnad mellan dem olika mixarna” eller “de var skönast att               

lyssna på”. Vissa motiverade sina svar som “För att de lät mest som sina genres”, “Jag valde                 

dem där trummorna passade bäst in i resten av mixen” eller “Jag hörde mest skillnader i                

trummorna, och valde de som faktiskt lät bra till själva låten och genren”. 

Några av deltagarna motiverade mer utförligt. Nedan ges några exempel. 

“Den torra micningen på trummorna var mer bekväma i lyssningen gentemot dem            

blöta i låtarna. Det kan bero på att jag helt enkelt inte gilla färgen på reverb/delay.” 

“Snaren var den som avgjorde på alla låtar. Den var annorlunda i hur den var mixad                

(med reverb och effekter och ev fler plug-ins)” 

“Metal = B. Jag gillar när trummorna framhävs och jag tyckte att det lät tyngre än de                 

andra alternativen, även om det distade ljudet i gitarren var mindre bra var helheten              

bäst i exempel B.” 

“Det handlar mycket om vad som redan är etablerat i genren. Även om många av               

exemplen var intressant och spännande så upplever man en brytning i konventionen            

när ljud inte är så som man förväntar sig.” 
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“Jag föredrog nog oftast det gatade reverbet för att den fick fortfarande efterklang men              

tog inte upp för mycket plats i mixen” 

Vissa av deltagarna kunde inte helt korrekt identifiera vad som var skillnaden mellan de olika               

versionerna. Utav dessa 4 deltagare saknade alla ljudteknisk erfarenhet bortsett från den som             

gav det tredje citatet. 

“De två sista förstod jag inte skillnaden, men jag hörde att det var någonting som               

ändrades, men det var svårt att peka på exakt vad. I Drum & Bass gillade jag B, för att                   

den hade något extra i trummorna. Ett extra slag liksom. Kan det ha varit en               

virveltrumma??” 

“Jag tyckte jag hörde skillnad på basen i musiken och trummorna.” 

“Upplever att det på nåt sätt var mer "djup" i ljudbilden på klippen jag valde” 

“De låtar jag gillade bäst upplevde jag hade fler lager och nivåer än de andra” 

I kontrollfrågan kunde 29 deltagare korrekt identifiera virveltrumman, medans 1 deltagare           

misstog en golvpuka för att vara virveltrumman. 

5.3 Enkätanalys 

Utav de 7 deltagare som saknade erfarenhet inom musikproduktion och ljudteknik var det 2              

deltagare som inte kunde spela något instrument alls, medans 5 deltagare kunde spela något              

instrument till viss mån. Alla dessa deltagare påstod att de ägnade sig åt aktivt              

musiklyssnande väldigt ofta, där 2 deltagare ofta lyssnande på DnB, 2 deltagare lyssnade ofta              

på metal, och 6 deltagare lyssnade ofta på 80-talspop. Bland dessa deltagare fanns dock ingen               

tydlig konsensus angående vilken version de föredrog; inte ens mellan de deltagare som ofta              

lyssnade till någon av musikstilarna som inkluderades i lyssningstestet. För metal-musiken           

svarade 4 deltagare att de inte hörde någon skillnad eller inte hade några preferenser. 6 av de 7                  

deltagarna kunde korrekt identifiera virveltrumman i rummet där testet tog plats. 

Utav de 23 deltagare med erfarenhet inom musikproduktion och ljudteknik var det 5 deltagare              

som var trummisar och 18 deltagare som kunde spela andra instrument utöver trummor. 7              

deltagare lyssnade ofta till DnB, 9 deltagare lyssnade ofta på Metal och 6 deltagare lyssnade               
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ofta på 80-talspop. Svaren för DnB-musiken resulterade i 9 A , 7 B och 5 C. Metal-musiken                

resulterade i 3 A, 14 B och 3 C. 80-talspopen resulterade i 6 A, 6 B och 8 C . Även om dessa                      

deltagare oftast föredrog den “korrekta” versionen i alla musikexempel, så uppstod det endast             

en tydlig konsensus för version B i metal-musiken. 4 av de 5 trummisarna inkluderades i               

denna konsensus. 

Utav de 9 deltagare som ofta lyssnade till DnB föredrogs version A av 5 deltagare, vilket är                 

en för svag majoritet för att säkerställa en konsensus. Utav de 11 deltagare som ofta lyssnade                

till Metal föredrogs version B av 7 deltagare, vilket också är en svag majoritet. Utav de 12                 

deltagare som ofta lyssnade till 80-talspop föredrogs version C endast av 4 deltagare, medans              

version B föredrogs av 7 deltagare. 

De deltagare som saknade ljudteknisk erfarenhet behövde lyssna på de olika versionerna flera             

gånger om eftersom de inte kunde höra skillnaden. Fastän de visste vad en virveltrumma var               

så kunde de inte identifiera när dess ljud byttes ut. Detta tyder på att schizofonin inom vissa                 

stilkonventioner är så pass grov att ett otränat öra inte kan identifiera originalljudet. 

5.4 Slutsats 

I den deltagande observationen hittades en gemensam uppfattning mellan musikproducenter          

och ljudtekniker angående konventionerna för trummor inom musikstilen Metal, men också           

en oenighet angående hur mycket efterprocesseringen spelar roll för det slutgiltiga ljudet.            

Därav kan det argumenteras att även denna lyssnargrupp får svårigheter att identifiera finare             

detaljer i originalljudens karaktär, men lyssningstestets resultat antyder att de ändå har lättare             

att identifiera vilken typ av ljud de hör. 

Lyssningstestets resultat kan tolkas som att de skiljer sig från hypotesen som grundades på              

Wingstedts studie; ett otränat öra kan inte alltid urskilja när virveltrummans stilkonventioner            

bryts. Ett passivt, ouppmärksammat lyssnande ger inte lyssnaren samma uppfattning och           

insikt i stilkonventioner såsom ett aktivt, uppmärksammat lyssnande gör. 
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6. Diskussion 

I den deltagande observationen sågs musikproduktionsstudenter använda liknande        

inspelningsmetoder för inspelning av trummor; närmickade trummor, stereopar för överhäng          

och rumsljud samt olika typer av rumsmikrofoner med varierande placering och riktning.            

Detta tyder på en viss konsensus angående hur man följer trummornas stilkonventioner inom             

Metal, men schizofonins uppfattade inblandning varierade mellan grupperna. En förklaring          

för de olika uppfattningarna kan vara att deltagarna endast var studenter med varierande grad              

av erfarenhet, snarare än väl erfarna producenter. Vissa av deltagarna hade inte spelat in              

trummor i studio tidigare, och deltagarnas lyssnarpreferenser ingick inte i studiens           

datainsamling. Däremot kan resultatet även tolkas som att personlig preferens kan spela större             

roll än etablerade stilkonventioner. 

Lyssningstestets resultat visade att det fanns en viss konsensus bland musikproducenter           

angående virveltrummans produktion inom musikstilen Metal, men resten av lyssningstestets          

data varierade för mycket för att kunna visa en tydlig konsensus mellan de olika              

lyssnargrupperna. Detta kan tolkas som att personlig preferens spelar större roll än etablerade             

stilkonventioner. 

Trots lyssningstestets resultat anser jag att en producent med fördjupad kunskap inom en             

musikstils ljudideal bidrar till en bättre produktion, oavsett lyssnarens erfarenheter eller           

kunskaper. Alla element i lyssningstestets musikexempel producerades utifrån ett ljudideal          

som bidrar till en specifik ljudbild; att bara byta ut ett av elementen får inte nödvändigtvis                

hela låten att falla isär, men det är samspelet mellan alla element som definierar musikstilens               

konvention och målar upp den ljudbild som producenten försöker skapa. Däremot ska man             

inte måla in sig i ett hörn och endast följa etablerade stilkonventioner; det är genom att blanda                 

element från olika musikstilar som man utforskar och utvecklar nya, intressanta ljudideal som             

målar upp nya, unika ljudbilder. Lyssningstestet kan även tolkas som att det delvis gav ett               

positivt mottagande till blandningen av vissa stilkonventioner. 
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6.1 Utvärdering 

Jag anser att denna uppsats har bidragit med ny kunskap inom ett område som ännu inte                

utforskats tillräckligt. Studien har gett en något djupare inblick i hur lyssnarens erfarenheter             

påverkar dess lyssningsstrategi. Däremot krävs ytterligare forskning inom ämnet för att ge en             

tydligare bild av hur producenter uppfattar schizofonins inblandning i musikproduktion.          

Dessutom genomfördes denna undersökning av studenter på studenter; fortsatt forskning bör           

genomföras av mer erfarna forskare på mer erfarna producenter. 

6.2 Självvärdering 

Studiens resultat var inte var jag väntade mig, men det var ändå intressant. Min personliga               

reaktion på de ljudexempel som bryter mot stilkonventionerna var att brista ut i skratt; för mig                

var skillnaden alldeles för grov och det lät lustigt eller rakt ut hemskt. Att andra inte hör                 

samma sak var väldigt fascinerande för mig. 

Jag känner mig inte helt nöjd med hur syntpop-virveln lät i slutändan; den blev lite för                

bastung och reverbet kunde varit starkare och kortare. Efter vidare konsultering med Adam             

Hessle och min lärare Sören Johansson - tillsammans med lyssningstestets resultat - fick jag              

konstatera att jag inte helt lyckades återge 80-talsljudet på ett sätt som passade in med det                

backingtrack som Adam hade skapat åt mig. Hade jag gjort om testet igen skulle jag               

konsulterat Adam eller Sören under mixningsprocessen, eller låtit Adam mixa virveln helt            

själv. 

Intressant var det att så många föredrog den virvel jag skapat efter min uppfattning av               

metalkonventioner. Att nästan hälften av deltagarna ansåg den passa bäst för Metal - oavsett              

om de lyssnade på den musikstilen eller inte - är lovande. Det är möjligt att den kan ha                  

föredragits för att den kanske efterliknar en riktig virveltrumma mest utav studiens tre             

samples, eller att reverbet ger ett djup till musiken som många lyssnare kanske föredrar. 
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6.3 Fortsatt forskning 

För fortsatt forskning vore det intressant att se en mer erfaren trumtekniker genomföra ett              

liknande lyssningstest; en undersökning om hur dessa lyssnargrupper uppfattar skillnaden          

mellan “dåligt” och “bra” stämda trummor, eller om det märks att trummorna har slitna skinn               

efter all processering som ljudteknikern applicerar på det inspelade ljudet. Kanske även om             

olika lyssnargrupper märker när man stämt pukorna i låtens tonart, och om de anser att det                

bidrar till musiken i helhet. Det är dessutom av intresse att genomföra en liknande studie på                

hur mer erfarna producenter uppfattar och förhåller sig till etablerade stilkonventioner för            

diverse instrument inom olika musikstilar. 
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