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Abstract 
 
 

I denna uppsats undersöker jag hur musikerns prestation påverkas av medhörningen. 
Jag har inriktat mig på sångare och sånginspelning i studio. I undersökningen har jag 
använt mig av tre informanter som fick sjunga till fem olika mixar i medhörningen. 
Jag analyserade sedan deras intonering, rytmisering och sångstyrka. Resultaten av 
undersökningen blev att intoneringen till viss del påverkas av medhörningen, 
rytmiseringen och sångstyrkan påverkas i hög grad av medhörningen. 
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Förord 
 

Jag vill börja med att tacka de personer som har gjort denna uppsats möjlig. Jag vill tacka min 

handledare Gunnar Ternhag och mina kurskamrater för många kreativa och konstruktiva 

åsikter. Jag vill tacka lärare och personal på Högskolan Dalarna. Jag vill tacka Kulturama för 

att jag har fått använda deras studio. Slutligen vill jag tacka de musiker och ljudtekniker som 

har medverkat vid inspelningen av materialet till denna uppsats: Udden, Linus, Martin, 

Micke, Anna och Maria.
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Inledning 

 

Musik är en av de få saker som alla människor på denna jord har gemensamt. Musik är något 

som finns inom alla kulturer, i alla delar av världen och musik har funnits och kommer att 

finnas i alla tider. Musik är något som alla människor kan förstå, något som alla människor 

har ett personligt förhållande till.  

 

I västvärlden är populärmusiken något som i hög grad genomsyrar våra liv. Musiken är ett 

mycket vanligt och viktigt inslag i vår vardag. Vi lyssnar på radio och vi tittar på TV. Vi går 

på konserter och vi spelar i band. Vi pratar om musik och vi lyssnar på våra favoritlåtar på 

stereon. Vi har i större delen av våra liv omringats av musik vare sig vi vill det eller inte.  

 

Detta storslagna utbud av genrer, artister och låtar har gett oss bilden av att musik, och 

framför allt populärmusik, är någonting som ”bara finns där”. Det är sällan vi stannar upp för 

att reflektera över hur den där låten kom till, vem som spelar det där gitarrsolot eller varför 

den här låten låter just så som det gör. 

De flesta av oss är inte medvetna om vilken komplicerad process det är att spela in musik och 

hur mycket denna process påverkar det färdiga resultatet.  

 

Jag har sedan två år studerat ljudproduktion vid Högskolan Dalarna. Inom denna utbildning 

har jag fått en inblick i skapandet av musik. Jag har medverkat vid inspelningar och jag har 

själv producerat musik. Detta har fått mig att inse att de val man gör i studion direkt påverkar 

det artistiska uttrycket i musiken. Tekniken man använder, och tillvägagångssättet, verkar 

påverka musikerna och deras musikaliska prestationer.  

 

I västerländsk populärmusik är sången ett av de viktigaste musikaliska inslagen. Förutom att 

sången ofta är det ”instrument” som bär på melodin, så är det ofta sången som ger låten dess 

personliga och känslomässiga prägel. Eftersom det inom populärmusiken idag ligger mycket 

stor vikt i artisten och hans/hennes/deras framtoning så är det också viktigt, ibland även 

avgörande, att sången är tilltalande för den stora massan av åhörare. 

 

Detta är en av anledningarna till att jag har blivit särskilt intresserat av inspelning av sång.  
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Jag har speciellt intresserat mig för frågan huruvida sångarens prestation kanske påverkas av 

mig som ljudtekniker. Om så är fallet, kan jag då underlätta för sångaren att göra en bra 

prestation? Kan jag kanske hitta en teknik eller ett tillvägagångssätt som får sångaren att 

prestera utöver sin vanliga förmåga? 

 

Jag tror att sångarens prestation i stor grad påverkas av sångarens medhörning. Medhörningen 

är ju en alternativ mix av den redan inspelade musiken, den mix som sångaren hör när 

han/hon sjunger och som därför utgör sångarens bild av musiken. Genom medhörningen hör 

även sångaren sin egen röst, vilket borde påverka känslan av att stå och sjunga. Jag har själv 

sjungit i studio och jag har då märkt att det t.ex. har varit lättare att sjunga om jag har haft ett 

reverb1 på sången i medhörningen. Är det då inte möjligt att sången påverkas på andra sätt? 

 

Våren 2003 skrev jag en B-uppsats där jag med hjälp av intervjuer och litteratursökning 

försökte ställa upp riktlinjer för hur medhörning bör användas. Jag försökte ställa upp några  

konkreta tips och utgångspunkter för hur medhörningen bör mixas för att få bästa möjliga 

prestation ur musikern. 

 

Resultatet blev en sammanfattning av några allmänt vedertagna metoder som används i 

branschen. Det är detta resultat som har utgjort grunden för denna C-uppsats. 

 

 

 

                                                 
1 Davis & Jones, 1990, sid. 259 

 6



Syfte  
 

Syftet med denna undersökning är att på ett vetenskapligt sätt pröva de allmänt vedertagna 

metoder som används av professionella ljudtekniker/producenter vid inspelning av sång med 

medhörning.  

 

Eftersom jag redan i min B-uppsats sammanfattade vilka dessa metoder är så har jag valt att 

utgå ifrån resultatet av denna uppsats. Det är främst två punkter i detta resultat som jag har 

valt att undersöka. Nämligen dessa: 

 

Sångaren behöver främst tonhöjdsbestämda instrument för att lättare kunna intonera.2 

Anta att vi ber någon sjunga ett C. Detta är relativt lätt om man samtidigt tar ett C på t.ex. ett 

piano. Då kan sångaren med hjälp av hörseln jämföra pianots C med den egna rösten och 

därefter ”finjustera” tonen för att exakt passa in med pianot. Om sångaren däremot inte har 

något tonhöjdsbesämt instrument att referera till måste han/hon istället hitta en referens i det 

egna minnet (komma ihåg hur ett C låter), vilket är betydligt svårare.  

Med tonhöjdsbestämda instrument menar jag instrument som ger ifrån sig bestämda toner 

och/eller ackord t.ex. piano, gitarr, tvärflöjt o.s.v.  

 

Om sångaren sjunger för svagt – sänk sången i mixen.  

Om sångaren överanstränger rösten – höj sången i mixen. 

En sångare vill i regel höra sig själv så bra som möjligt. Om sången är för svag i 

medhörningen tenderar sångaren ofta att sjunga starkare. Om sången däremot är för stark 

tenderar sångaren ofta att sjunga försiktigare. 

 

Jag vill i denna uppsats pröva om dessa påståenden stämmer, alltså: 

 

Påverkas sångarens intonation av nivån på de tonhöjdsbestämda instrumenten i 

medhörningen? 

 

                                                 
2 Påståendet ovan är ett tydligt exempel på att ”de allmänt vedertagna metoderna” inom ljudtekniken ofta inte är 
vetenskapligt prövade. Jag har inte lyckats hitta några vetenskapliga källor som bekräftar eller falsifierar 
påståendet ovan. Påståendet betraktas dock som sant av folk i branschen, och mina personliga erfarenheter 
bekräftar påståendet 
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Påverkas sångens styrka av nivån på sången i medhörningen?  

 

Förutom dessa huvudfrågor vill jag även pröva: 

om sångarens rytm påverkas av rytminstrumenten i medhörningen och om sångarens 

intonation påverkas av sångens nivå i medhörningen. 
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Forskningsläge 
Forskningen kring medhörning i studio är mycket liten, om inte obefintlig. Det finns inga 

vetenskapliga undersökningar som berör ämnet och inte heller någon litteratur. 

Det skrivna material som jag huvudsakligen har baserat min undersökning på är tre artiklar 

från elektroniska tidsskrifter. 

 

In The Cans3 av Randy Neiman, publicerad i ”Electronic Musician” Augusti 2002. 

I denna artikel ger Neiman praktiska tipps på hur man på bästa sätt mixar medhörningen. I 

artikeln utgår han från att man spelar in i studio inom genren rock/pop. Neiman ger först 

några övergripande tips samt ger lite grundläggande information om hörlurar och problem 

som kan uppstå, t.ex. lyssnartrötthet och läckage.  

Neiman tar upp problemet att musiker på olika instrument ofta behöver och vill ha olika mixar 

i medhörningen. Han går sedan igenom de viktigaste instrumenten (inom rock/pop genren) 

separat och beskriver vanliga problem och lösningar för just detta instrument.  

 

I stycket som behandlar vokalisten skriver Neiman… 

 

Perhaps most critical is finding the right level for the vocal in relation to 

the other instruments. If the voice is too loud in the cans, the vocalist may 

not sing forcibly enough; if the voice is too quiet, he or she may strain. In 

addition, too much or too little vocal in the mix can also contribute to 

pitch problems. 

 

Det är huvudsakligen från detta påstående som jag har kommit fram till frågeställningen 

huruvida sångens styrka påverkas av nivån på sången i medhörningen. 

 

 

I artikeln The key to getting a good recorded vocal4 från januari 1998, tar författaren Robert 

Dennis upp två problem kring medhörning till sång. Det ena problemet behandlar 

användningen av reverb i medhörningen. Eftersom detta inte är relevant för min undersökning 

kommer jag inte gå in närmare på detta utan hänvisar istället till Dennis artikel. 
                                                 
3 http://emusician.com/ar/emusic_cans/, 2002 
4 http://members.aol.com/recordingi/sing.htm, 1998 
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Det andra problemet som Dennis tar upp behandlar nivån på musiken i förhållande till sången. 

Problemet uppstår när musiken spelas för starkt. Effekten av detta blir enligt Dennis att 

sångaren sjunger falskt p.g.a. att basfrekvenserna i musiken stör sångarens uppfattning om 

vad som är rätt intonering. 

Dennis formulerar det så här: 

 

When music is played loud, a person hears the bass frequencies flat. How 

Flat? A lot flat - as much as the pitch difference of the next key on the 

piano and even more. In recording the singer hears the band through 

headphones. If these headphones are loud and bass-heavy, the singer will 

try to “tune” to what he/she hears and usually sing flat. 

  

 

I artikeln Monitoring & vocals5, publicerad i “Sound on sound”, Januari 1995, behandlar 

författaren Paul White ämnet medhörning. White tar huvudsakligen upp tekniska problem 

som läckage och medhörning med högtalare istället för hörlurar, men i inledningen skriver 

han: 

 

As a rule, singers need to be able to hear both the rhythm of the track and 

an instrumental mix that will help them pitch their notes most accurately. 

This might mean bringing up the level of the pad keyboard part or the 

rhythm guitar, while pulling stabs and sound effects back a bit.  

 

 

Jag är medveten om att dessa tre artiklar inte kan räknas som vetenskaplig litteratur. Jag har 

använt dom för att jag tycker att dom ger en inblick i hur erfarna ljudtekniker och producenter 

använder sig av medhörning. Eftersom syftet med min undersökning är att testa metoder som 

används av professionella ljudtekniker/producenter så anser jag att dessa artiklar är högst 

relevanta för undersökningen. 

 

 

                                                 
5 http://www.sospubs.co.uk/sos/1995_articles/jan95/vocalstips.html, 1995 
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Som jag skrev ovan så finns det inte mycket skrivet eller forskat kring ämnet medhörning. 

Om man däremot letar efter böcker på ämnet musikproduktion och studioinspelning så finns 

det en stor mängd litteratur att tillgå. Det finns bland annat en del handböcker som bör 

nämnas. 

 

Sound reinforcement handbook, av Gary Davis och Ralph Jones, från 1990 är en handbok 

som är tekniskt inriktad och mycket detaljerad. Den går igenom det mesta av den viktigaste 

tekniska utrustning som man kan komma i kontakt med inom ljudtekniken. T.ex. mikrofoner, 

högtalare, förstärkare, kablar, mixerbord m.m. Till denna bok gör jag de flesta hänvisningar 

som gäller teknisk utrustning.  

 

En annan mycket bra bok är Modern recording techniques, av Davis Miles Huber och Robert 

Runestein, från 2001. Denna bok är också mycket övergripande men inte lika tekniskt 

detaljerad. Den är lättare att ta till sig även utan särskilda kunskaper i teknik och elektronik. 

Boken är mer inriktad på inspelningsprocessen som helhet från början till slut. 

 

Ytterligare en bra bok är Master handbook of acoustics, av Alton Everest, från 2002. Som 

titeln antyder är detta en handbok som inriktar sig på akustik. Boken är övergripande och 

detaljerad och behandlar de viktigaste områdena inom studioinspelning och akustiken 

runtomkring. T.ex. ljudets reflektion och absorbtion, rumsklang, brus, matematiken kring 

ljudnivå och frekvenser m.m.   

 

Dessa böcker är tekniska handböcker som utförligt behandlar de flesta tekniska och akustiska 

aspekterna inom området. De är samtidigt väldigt övergripande och ger god inblick i vad 

gäller teknik så som mikrofoner, effekter, studioakustik, psykoakustik o.s.v.  

Det är dock ingen av dessa böcker som tar upp min frågeställning. Det närmaste jag har 

kommit är ett kort stycke i Acoustics and psychoacoustics6 som tar upp problem med akustisk 

medhörning vid framförande av ensemblespel live. Detta berör dock inte mitt arbete på något 

sätt eftersom jag har begränsat undersökningen till soloframförande av sång i studio, med 

medhörning genom hörlurar.  

Även i Ljudinspelningens ABC7 behandlas medhörning i ett kort stycke som dock inte 

tillägger någonting till min uppsatts.  

                                                 
6 Howard & Angus,  1996, sid. 285 
7 Zetterberg, 2002, sid. 188 
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Jag har även läst böcker om sångteknik, t.ex. Foundations of singing8, av John Glenn Paton, 

och Van Christy samt On the art of singing9 av Richard Miller. Men även i dessa böcker är 

ämnet dåligt omskrivet. Det är visserligen förståligt att de tekniska delarna av 

studioinspelningar inte har hög prioritet på sångskolor världen över. Jag tycker dock att det är 

konstigt att även de mest ingående böckerna på ämnet sångteknik inte behandlar 

ackompanjemanget. Det är ju faktiskt en stor del av vår sångtradition, eftersom nästan alla 

framföranden av sång sker till något form av ackompanjemang.  

 

Jag kan dock tänka mig att det i dessa böcker och inom dessa typer av sångutbildningar är 

taget för givet att det ackompanjerande instrumentet bör vara piano. Detta är dock inget jag 

vet med säkerhet.  

 

Jag har även varit i kontakt med en av Sveriges kanske största musiktidningar, 

Musikermagasinet. Detta resulterade endast i vetskapen att tidningen aldrig har skrivit om 

ämnet.  

 

Det faktum att det finns så lite forskning kring ämnet medhörning är i sig intressant och tål att 

diskuteras.  

 

Ljudproduktion är ett väldigt praktiskt område där erfarenhet värderas högre än skriftlig 

kunskap. Det är ett område där kunskap erhålles genom praktisk personlig erfarenhet och inte 

genom att läsa böcker. De tekniska aspekterna inom ljudproduktion är visserligen både 

övergripande och detaljerat nertecknade i en mängd handböcker, så det är förvisso mycket 

möjligt att läsa sig till kunskap om de verktyg som används i processen. Men vilket är det 

bästa sättet ätt använda dessa verktyg? I detta fall medhörningen.  

 

När det gäller just medhörningen tror jag att bristen på skriven information beror på flera 

saker. En förklaring kan vara att den optimala medhörningen skiljer sig beroende på sångaren. 

Olika sångare har stora olikheter i bakgrund, sångsätt och referenser att det är svårt att hitta 

gemensamma nämnare. Förutom skillnader mellan sångare, så spelar det också roll vilken typ 

av musik det gäller, vilken utrustning som används och i vilket sammanhang inspelningen 

                                                 
8 Paton & Christy, 2002 
9 Miller, 1996 
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sker. Allt detta tror jag bidrar till att ingen har brytt sig om att göra någon övergripande 

undersökning kring medhörning. 

En annan förklaring kan vara att den praktiska erfarenheten i branschen är stor på området 

medhörning. Sång är ju faktiskt den största gemensamma nämnaren inom dagens musik i 

allmänhet och populärmusik i synnerhet. De flesta ljudtekniker och producenter har någon 

gång spelat in sång och därmed använt medhörning. Inom branschen finns därför redan så stor 

erfarenhet och praktisk kunskap att det inte finns något behov av djupgående undersökningar 

på ämnet. 
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Metod 
 

För att få svar på mina frågor har jag valt att simulera en professionell inspelning av 

sångpålägg, alltså inspelning av sång till en redan inspelad instrumental bakgrund.  

Denna undersökning är därför indelad i fyra steg. 

 

1. Inspelning av ”bakgrundslåt”. 

Den låt jag har valt att använda i min undersökning är ”With a little help from my friends” av 

”The Beatles”. Det finns flera orsaker till att jag valde just denna låt. Den är både väldigt 

melodisk och väldigt rytmisk. Den är relativt enkel att sjunga och den är ganska välkänd. 

 

Noggrann redovisning över hur inspelningen gick till kommer under rubriken Framställning 

av källmaterial. 

 

2. Framställning av olika mixar. 

Eftersom ett syfte var att testa sångarens intonation i förhållande till de tonhöjdsbestämda 

instrumentens nivå i medhörningen valde jag att göra tre mixar som testade detta. Jag gjorde 

en mix där piano och trummor hördes lika starkt. Denna mix kommer jag i fortsättningen att 

kalla för referens-mix. Jag gjorde en mix där bara trummorna hördes, denna mix kallar jag för 

trum-mix. Slutligen gjorde jag en mix där bara pianos hörs, piano-mixen. 

 

Noggrann redovisning över hur mixarna framställdes kommer under rubriken Framställning 

av källmaterial. 

 

3. Inspelning av sång till de olika mixarna. 

Jag lät tre sångare sjunga till fem olika mixar, två tagningar på varje mix. Sammanlagt 30 

tagningar. 

 

De fem olika mixarna skiljde sig på följande sätt: 

Mix 1 – referens-mix 

Mix 2 – trum-mix 

Mix 3 – piano-mix 

Mix 4 – referens-mix med mycket sång i medhörningen 
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Mix 5 – referens-mix med lite sång i medhörningen 

 

Noggrann redovisning över hur inspelningen gick till kommer under rubriken Framställning 

av källmaterial. 

 

4.Utvärdering/Analys av sången. 

Alla 30 tagningar analyserades av mig. Tagningarna analyserades i förhållande till referens-

mixen och inte till den medhörningsmix som sångaren hade sjungit till vid inspelningen. 

 

Jag lyssnade noggrant igenom tagningarna flera gånger och antecknade skillnader och likheter 

i intonation, rytm, sångstyrka, ljudnivå och sångsäkerhet. 

 

Noggrann redovisning över hur analysen gick till kommer under rubriken Analys. 
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Avhandling 
 

Framställning av källmaterial 
Nedan följer en noggrann redovisning över hur mitt källmaterial framställdes. Detta skedde i 

tre steg 

• Inspelning av bakgrundsmusik. 

• Framställande av mixar. 

• Inspelning av sång. 

 

Jag har försökt vara så exakt som möjligt vad gäller redovisningen av framställningen av mitt 

källmaterial. Detta har inneburit en hel del tekniska detaljer som kanske endast intresserar de 

som är mer intresserade av den inspelningstekniska delen av detta arbete. Jag tycker dock att 

dessa detaljer är viktiga för någon som skulle vilja göra om denna undersökning på samma 

sätt som jag har gjort.. 

Inspelning av bakgrundsmusik 
 

Inspelningen av stimuli ägde rum i musikstudion i Högskolan Dalarnas Mediehus. 

Inspelningen gjordes med Digital Performer 4.1 och materialet mixades i Pro Tools 6.2.2. De 

effekter som användes vid mixningen var: Waves C1 kompressor och Waves Q10 equaliser. 

Instrumenten är trummor och piano. Trummorna består av bastrumma, virveltrumma och hi-

hat och är inspelade med sequenser-programmet Reason10. Jag valde att använda mig av 

Miditrummor, eftersom det försäkrar att slagen kommer exakt i takt och att de är lika starka. 

En annan orsak var att jag, genom att undvika att använda akustiska trummor, eliminerade 

problem som kan uppstå med läckage mellan mikrofoner vid inspelning. Det hade t.ex. varit 

mycket svårt att göra mixar med enbart piano/trummor om båda instrumenten hade spelats in 

samtidigt. 

 

Pianot är inspelat med tre mikrofoner. Två stycken Shure SM-8111 hängandes en meter rakt 

ovanför pianot, en halvmeter ut från mitten åt vänster respektive höger. Jag använde även en 

Neumann M 147 som placerades 10 cm rakt ovanför pianolådan. 

                                                 
10 Propellerhead software, www.propellerheads.se 
11 http://www.shure.com/microphones/models/sm81.asp 



 

Vad gäller det musikaliska ville jag att musiken skulle vara så enkel som möjligt.  

Trummorna programmerades för att markera första (bastrumma) och tredje (virveltrumma) 

taktslaget. Hi-haten programmerades för att betona att rytmen går i shuffle. I refrängen 

betonar bastrumman även det tredje taktslaget. Jag gjorde detta dels för att skilja refrängen 

från versen och dels för att efterlikna The Beatles originalversion. Alla trummor har 

kvantiserats12 för att bli rytmiskt exakta 

 

Pianot spelar endast halv- och heltoner med anslag på första eller tredje taktslaget. Detta för 

att pianots enda uppgift var att framföra låtens harmoni, utan att ge för många ledtrådar om 

rytmiken. 

 

Pianot är inte perfekt spelat utan innehåller små rytmiska fel. Detta är medvetet och gjordes 

av två anledningar. Den första anledningen var för att simulera en professionell inspelning. 

Även om inspelningen görs med duktiga musiker kan det förekomma små fel i framförandet. 

Jag ville se om sådana små fel påverkade sångarna i min undersökning. 

Den andra anledningen var för att göra det svårare för sångarna att använda pianot som 

rytmisk referens. 

 

Mixarna 
 
Nästa steg var att framställa de mixar som sångaren skulle sjunga till. 

  

Jag började med att göra referensmixen. 

 

På pianot använde jag Equaliser13 och kompressor14.  

Ett hi-pass filter15 på 125 Hz. För att ta bort bumligheten i basen. 

Ett shelving-filter16 på 16 kHz, -9,4 dB, Q=6,1. För att ta bort brus som fanns med i de höga 

frekvenserna. 

Ett svepfilter17 på 1500 Hz, +9,4 dB. För att få med mer av pianots övertoner. 

                                                 
12 Zetterberg, 2002, sid. 139 
13 Davis & Jones, 1990, sid. 244  
14 Davis & Jones, 1990, sid. 270 
15 Davis & Jones, 1990, sid. 256 
16 Davis & Jones, 1990, sid. 245 
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Kompressorn använde jag för att få en lätt kompression.  

Treshold18 = -20  

Ratio19 = 1,9:1 

Attack20 = 2,0 ms 

Release21 = 50 ms 

 

När jag gjorde de andra mixarna utgick jag ifrån min referens-mix. Introt är detsamma i alla 

mixarna men jag har därefter tagit bort det instrument jag inte ville ha med i respektive mix. I 

piano-mixen tystnar trummorna efter introt och i trum-mixen tystnar pianot. 

 

I piano-mixen kunde man svagt höra ljudet från trummorna, eftersom ljudet hade läckt in i 

pianomikrofonerna från pianistens hörlurar. Jag var därför tvungen att ändra på 

inställningarna på equalisern i denna mix för att reducera ljudet från trummorna. De nya 

inställningarna blev: 

Ett hi-pass filter på 125 Hz. 

Ett svepfilter på 6 kHz, -18 dB, Q=6,4.  

Ett hi-shelf filter på 10 kHz. -3 dB 

 

Inspelning av sång 
 
Inspelningen ägde rum i Kulturamas22 inspelningsstudio i Stockholm. Utrustningen som 

användes var följande: 

Sångmikrofon – Neumann TLM 103 

Slutna Hörlurar – Sennheizer HD 25 SP  

Sequenserprogram – Logic23  

 

                                                                                                                                                         
17 Davis & Jones, 1990, sid. 248 
18 Davis & Jones, 1990, sid. 270 
19 ibid. 
20 Ibid. sid. 272 
21 Ibid. 
22 http://www.kulturama.com 
23 http://www.emagic.de 
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Som informanter använde jag mig av tre sångare från Kulturamas sånglinjer, en man och två 

kvinnor.24 Jag kommer att hädanefter att kalla dem för Anders, Bosse och Conny och jag 

kommer att benämna alla som han. Detta gör jag dels för att slippa göra personliga 

bedömningar av sångarna och dels för att underlätta skrivandeprocessen.  

Alla informanter hade sjungit mycket förut och alla hade någon gång sjungit i studio med 

liknande medhörning som i min undersökning.  

 

Jag är fullt medveten att tre informanter inte kan representera alla sångare i hela världen. Jag 

tycker dock att resultatet från undersökningen av dessa tre informanter kan ge en bild av ett 

urval av alla sångare i hela världen. 

 

Sångaren stod och sjöng i ett sångbås i anslutning till kontrollrummet i vilket jag befann mig 

tillsammans med tre tekniker.  

 

De fem medhörningsmixarna lades in efter varandra, på samma spår (bakgrund) i ett projekt i 

Logic. Sångaren fick därefter sjunga två tagningar till varje mix som sparades på två spår 

(tagning 1 och tagning 2). Tagningarna är namngivna efter vilken mix de är sjungna till enligt 

följande diagram.  

 

 Mix 1  Mix 2 Mix3 Mix 4 Mix 5 

 Ref. mix trum-mix piano-mix ref.mix ref.mix 

Tagning 1 1:1 2:1 3:1  4:1 5:1 

Tagning 2 1:2 2:2 3:2 4:2 5:2 

 

Exempelvis så heter alltså Bosses andra tagning till Mix 3 ”Bosse 3:2” 

 

Medhörningen sköttes av mig från kontrollrummet. Jag lyssnade på samma kanal som 

sångarens medhörning (AUX 1) och jag lyssnade genom hörlurar som var av samma modell 

som sångarens. Jag hörde alltså exakt samma sak som sångaren gjorde inne i sångbåset. 

  

                                                 
24 Det bör tilläggas att jag från början tänkte använda fyra sångare. Under inspelningen uppstod dock problem 
med en dator vilket ledde till att materialet ifrån en av sångarna gick förlorat, och jag har därför i analysen 
använt mig av tre informanter 
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Före inspelningen fick sångaren provsjunga till referensmixen två gånger. Detta skedde för att 

sångaren skulle få chans att ”känna på” låten och för att jag skulle kunna ställa medhörningen 

till en bra nivå. Före inspelning av Mix 4 samt före Mix 5 fick sångaren åter provsjunga till 

referensmixen igen för att jag skulle kunna ställa in nivån på sången i medhörningen. 

 

Medhörningen justerades enligt följande: 

Mix 1 – sången och mixen hördes lika starkt. 

Mix 2 och Mix 3 – inga ändringar 

Mix 4 – nivån på sången höjdes så mycket att den nästan överröstade mixen. 

Mix 5 – nivån på sången sänktes så mycket att den nästan överröstades av mixen. 

 

När allt var klart sparades alla projekt ner till tre separata ljudspår: ”bakgrund”, ”tagning 1” 

och ”tagning 2”.  

Alla filer sparades på en CD som jag tog med upp till Falun igen för att analyseras. 

 

Ljudnivåer 
 
Jag vill här passa på att diskutera en punkt som påverkar reliabiliteten i denna undersökning, 

nämligen ljudnivåer. Jag har vid flera tillfällen under detta arbete varit tvungen att bedöma 

och justera ljudnivåer. Vid framställningen av bakgrundsmusiken justerade jag t.ex. ljudnivån 

på trummorna och ljudnivån på pianot till att låta lika starkt. Vid inspelningen av sången 

justerade jag ljudnivån på sången och ljudnivån på bakgrundmusiken till att låta lika starkt.   

 

Denna process att justera två olika ljud till att låta lika starkt är inte lätt. Jag har inte haft 

tillgång till tillräckligt noggrann mätutrustning och även med mätutrustning är det ibland svårt 

att bedöma likvärdiga ljudnivåer. Ljud kan uppfattas som olika starka trotts att de visar 

samma ljudnivå på en mätare. Det mänskliga örat uppfattar ljud annorlunda än mätmikrofoner 

och det är många faktorer som spelar in på hur starkt vi uppfattar ett ljud. T.ex. ljudets 

frekvens och attack eller huruvida ett instrument är inspelat akustiskt eller med MIDI. 

 

På grund av dessa svårigheter med att mäta ljudnivåer har jag därför valt att själv bedöma när 

två ljud låter lika starkt. Detta är visserligen mina bedömningar men jag anser att de inte 

skiljer sig mycket från sångarnas uppfattning av vad som låter lika starkt.  
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Analys 
 
Inför analysen lade jag in alla ljudspår (”bakgrund”, ”tagning 1” och ”tagning 2”) i fyra 

separata projekt, ett för varje sångare. Detta gjorde det lätt att växla mellan olika tagningar 

och olika mixar. 

 

Eftersom alla tagningar skulle analyseras i förhållande till referensmixen bytte jag ut Mix 2 

och Mix 3 mot referensmixen. Det finns flera anledningar till detta. För det första är det 

lättare att påvisa likheter och skillnader mellan själva sångtagningarna om alla tagningar 

spelas upp till samma bakgrund. För det andra vill jag i denna undersökning simulera en 

professionell inspelning. Vid en professionell inspelning är slutprodukten en färdig låt. Detta 

innebär att alla av sångtagningar väljs den som passar bäst ihop med resten av musiken, och i 

detta fall är ”resten av musiken” referensmixen.   

 

Analysen gick till så att jag noggrant lyssnade igenom alla tagningar flera gånger och 

jämförde dem. Samtidigt antecknade jag vad jag kom fram till.  

 

Analysen gällde i första hand dessa egenskaper: 

Sångarens intonation 

Sångarens förmåga att sjunga rätt ton. Rätt ton i förhållande till musiken men även i 

förhållande till övriga toner i sången. Denna punkt är väldigt viktigt eftersom intonationen 

ofta är det första vi tänker på när vi lyssnar på musik. Om intonationen är säker tänker vi ofta 

inte på det men om den är osäker så låter sången falsk och musiken blir obehaglig att lyssna 

till.   

 

Sångarens rytm 

Sångarens förmåga att anpassa sången till rytmen i musiken.  

 

Sångarens sångstyrka 

Hur starkt sångaren sjunger. 

 

Sångens ljudnivå  
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Hur starkt sången tas upp av mikrofonen. Jag har fått fram detta värde genom att digitalt 

analysera de tagningar där jag ansåg att ljudnivån hade betydelse för undersökningen. Jag har 

ställt upp några av dessa analyser som diagram som bifogas som bilagor. Ljudnivå anges i 

dB25 (decibel). 

För att skilja på sångstyrka och ljudnivå skall jag förtydliga att sångstyrka anger hur starkt 

sången låter ur sångarens mun. Ljudnivå är hur starkt sången låter in i mikrofonen. 

Sångstyrkan kan alltså vara väldigt hög samtidigt som ljudnivån är väldigt låg, t.ex. om 

sångaren står långt ifrån mikrofonen. 

 

Sångarens sångsäkerhet  

Detta är ett lite luddigt begrepp men med det menar jag det första intrycket man får av 

säkerheten i sången. Några faktorer som kan påverka sångsäkerheten är t.ex. om sångaren 

låter självsäker eller osäker. Om sångaren kan texten eller inte. Om rösten är stark och fast 

eller svag och svajande.   

 

När jag lyssnade igenom mixarna så koncentrerade jag mig i huvudsak på en av dessa 

egenskaper i taget. 

 

Alla tagningar jämfördes emot tagning 1:1 och 1:2, alltså de tagningar som sjöngs till 

referensmixen i medhörningen och sången på en nivå som sångaren bedömde som behaglig. 

 

Eftersom skillnaderna mellan de olika tagningarna oftast var väldigt små, visste jag att det 

ibland skulle bli svårt att i skrift förklara dessa skillnader på ett enkelt och konkret sätt. Jag 

visste även att det mellan tagningarna skulle kunna uppstå så små skillnader (framförallt vad 

gäller intonation och ljudnivå) att de skulle vara svåra att upptäcka med enbart hörseln som 

redskap. Jag valde att ställa upp en del av resultaten i diagram som visar intonationen eller 

ljudnivån i utvalda stycken av tagningarna. Denna visualisering gör det lättare för mig att 

analysera de olika tagningarna.  

 
 

 

                                                 
25 Huber & Runstein, 2001, sid. 39 
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Resultat 
 
Nedan följer resultaten av min analys av källmaterialet. Jag går igenom sångarna en i taget 

och redovisar mina resultat från alla fem mixarna. Därefter följer en sammanfattning av 

resultaten från alla mixarna.  

 

Informanterna sjöng alltså till fem olika mixar som alla skiljde sig från varandra på följande 

sätt:  

 

Mix 1 bestod av både trummor och piano där instrumenten spelades lika starkt i 

medhörningen.  

Mix 2 bestod bara av trummor.  

Mix 3 bestod bara av piano. 

Mix 4 bestod av både trummor och piano där instrumenten spelades lika starkt. Informantens 

egna sång spelades mycket starkare än instrumenten. 

Mix 5 bestod av både trummor och piano där instrumenten spelades lika starkt. Informantens 

egna sång spelades mycket svagare än instrumenten. 

 

Alla sångare sjöng alltså två tagningar till varje mix. Om skillnaden mellan dessa tagningar 

inte är anmärkningsvärda har jag valt att sammanfatta dem genom att kalla båda tagningarna 

t.ex. ”tagning 2”. 
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Informant 1 Anders 
 

Anders har sjungit regelbundet i ungefär ett år. Han har sjungit i ett band en gång i veckan i 

ett år och han har sjungit i kör i ungefär tre år. Han har flera gånger tidigare sjungit i studio 

och är därför inte helt främmande till den situation som denna undersökning innebär. De 

genrer som Anders anser sig ha mest erfarenhet av är pop och musikal. Detta är genrer som 

ligger nära referenslåten.   

Mix 1 
Sången är säker både vad gäller intonation och rytmik.  
 

Mix 2 
I tagning 2 är sången osäkrare rytmiskt.  
 
Man kan tydligt höra att Anders inte håller ut tonerna lika länge i denna mix, detta är extra 
tydlig i refrängen. Sången blir lite ”hackigare” och inte lika jämn i nivå som mix 1. 
 
Det är ingen hörbar skillnad i intonation. Diagrammet ger heller inget entydigt resultat.  
(Se figur 5) 
 
Tagning 2 har lite svagare nivå än Mix 1. 
 

Mix 3 
Tagning 3 är mycket osäkrare rytmiskt.  
 
Till skillnad från tagning 2 så håller Anders ut tonerna längre i tagning 3.  
 
Det är ingen hörbar skillnad i intonation. Diagrammet ger heller inget entydigt resultat.  
 

Mix 4 
Sången i tagning 4 är försiktigare än i de andra tagningarna. Skillnaden i ljudnivå är tydlig. 
(se figur 4) Röstens karaktär är ”mjukare” och försiktigare. 
 
Anders får i båda tagningarna lite problem med texten. Detta kan bero på att han hör sig själv 
starkare och blir därmed mer medveten om vad han sjunger. Det skulle mycket väl också 
kunna vara en slump. 
 
Det är ingen hörbar skillnad i intonation. 
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Mix 5 
Sången i tagning 5 har mycket högre nivå än i de övriga tagningarna. Detta hörs tydligt och 
syns dessutom mycket tydligt i diagrammet. (se figur 4) 
 

Det är ingen hörbar skillnad i intonation. 

Sammanfattning Anders 
 
Tagning 2 är rytmiskt osäkrare än tagning 1 vilket är oväntat eftersom tagningarna är sjungna 

till Mix 2 (trum-mixen) där sångaren inte borde ha några problem att höra rytmen. Vid 

noggrannare analys framgår det dock att den rytmiska osäkerheten blir tydlig när man lyssnar 

till tagningarna med referensmixen som bakgrund. Om man däremot lyssnar med trum-mixen 

som bakgrund så förefaller sången vara mycket bättre rytmiskt. Förklaringen till detta är 

troligen att pianot inte är perfekt spelat rytmiskt. Skillnaderna mellan vissa noter är så små att 

man inte lägger märke till dem när man lyssnar på piano och trummor tillsammans. När man 

däremot lägger på sång som är sjungen enbart till trummorna blir skillnaderna i rytmik mellan 

sången och pianot så stora att det uppfattas som att sången är rytmiskt osäker. 

 

I tagning 2 håller sångaren inte ut tonerna lika länge som i tagning 1. Förklaringen till detta 

kan vara att Mix 2 (trum-mixen) är ”hackigare” än referensmixen eftersom den saknar pianots 

långa, utklingande toner. Sångaren anpassar alltså sitt sångsätt till vad som hörs i 

medhörningsmixen. Denna förklaring stöds av det faktum att sångaren återigen håller ut 

tonerna i tagning 3. 

 

Tagning 3 är mycket osäkrare rytmiskt. Till skillnad från tagning 2 så är detta tydligt 

både när man lyssnar till referensmixen och när man lyssnar till piano-mixen. Det är framför 

allt på andra versraden som Anders kommer ifrån takten. De rytmavvikelser som sker är att 

sången sjungs aningen för snabbt och kommer därför lite före i takt. 

 

Tagning 4 är försiktigare och lägre i ljudnivå. 
 
Sången i tagning 5 är mycket starkare än i de övriga tagningarna. 
 

Det går inte att se någon skillnad på Anders intonering i någon av tagningarna. Intoneringen 

är lika säker oavsett till vilken mix han sjunger. Det är däremot skillnad i rytmen mellan de 

olika tagningarna och det är en klar skillnad i ljudnivå i tagning 4 och 5.   
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 Informant 2 Bosse 
 

Bosse har sjungit regelbundet i ca. sex år. Då räknar han inte med skolkörer och liknande. 

Han har sjungit i band i ett år i samband med den utbildning han nu går på Kulturama. Han 

har sjungit i kör och har tidigare erfarenhet av att sjunga i studio. De genrer som Bosse har 

mest erfarenhet av att sjunga är R’n’b, Hiphop och drum’n’bass. Detta är genrer som skiljer 

sig markant från referenslåten. 

Mix 1 
Första intrycket är att Bosses sång är lite osäker. Rösten har ett litet vibrato som ”växlar” i 

ljudstyrka. Detta ger intrycket att sången låter nervös. 

 

Bosse använder melodin mer fritt och följer inte de noter som jag hade förberett. Han sjunger 

dock samma melodi alla tagningar och detta innebär ingen skillnad för resultatet. 

 

Det är möjligt att Bosse var lite nervös i början och att vibratot är ett tecken på detta. Det är 

nämligen mer framträdande i de tidigare tagningarna. Det är också möjligt att vibratot är ett 

tecken på osäkerhet i intonationen. Då borde dock vibratot ha varit mindre framträdande 

tagning 1.  

 

Mix 2 
I tagning 2 är sången ännu mer osäker än i 1. Intonationen är märkbart sämre och vibratot är 
tydligare. (se figur 3) 
 
Tagning 2 är märkbart säkrare rytmiskt. 
 

Mix 3 
Sången är betydligt osäkrare rytmiskt. Bosse tenderar att sacka i tempot, alltså sjunga 
långsammare.  
 
Intonationen är bättre i dessa tagningar och vibratot är inte lika framträdande. 
 

Mix 4 
Sången i tagning 4 har märkbart säkrare intonation, detta märks tydligare i 4:2, där vibratot är 
mindre. 
 

 26



Rytmiskt sett är tagning 4 osäkrare. 
 
Båda tagningarna är lugnare än de andra och tagning 4:2 är märkbart lugnare än tagning 4:1. 
 

Mix 5 
I tagning 5:2 sjunger han starkare. Detta framgår tydligt, inte bara av ljudnivån men även av 
röstens karaktär.   
 
Intonationen är bättre i tagning 5 och vibratot är mindre 
 

Sammanfattning Bosse 
 
Intonationen är märkbart sämre i tagning 2. 
 
Sången är säkrare rytmiskt i tagning 2. 
 
Sången är betydligt osäkrare rytmiskt i tagning 3. 
 
Intonationen är bättre i tagning 3 och vibratot är inte lika framträdande 
 
Tagning 4 är säkrare på intonationen och vibratot är inte lika framträdande.  

Detta beror troligtvis på att den höga nivån på sången i medhörningen ger sångaren en bättre 

förutsättning för att kunna intonera. Detta i sin tur leder till att sångaren känner sig säkrare, 

vilket i detta fall yttrar sig genom att vibratot blir mindre framträdande.  

Detta kan alltså innebära att vibratot är beroende av sångens nivå i medhörningen. Alltså att 

vibratot minskar om nivån på sången höjs i medhörningen och tvärtom. Om detta skulle 

stämma, skulle dock vibratot vara störst i tagning 5, vilket inte är fallet.  

 

I tagning 4 har sången lägre ljudnivå än i de övriga tagningarna 

 

Intonationen är bättre i tagning 5 och vibratot är mindre framträdande. 

I  tagning 5 är sången starkare i ljudnivå. 

 

Eftersom intonationen är sämre i tagning 2 och bättre i tagning 3 kan man anta att 

intonationen är beroende av nivån på de tonhöjdsbestämda instrumenten i medhörningen. Det 

verkar dock inte som att Bosses intonation är beroende av sångens nivå i medhörningen 

eftersom intonationen var bättre i tagning 5. Rytmen verkar påverkas av medhörningen 

eftersom det är säkrare i tagning 2 och osäkrare i tagning 3. Sångens styrka verkar också 

påverkas av medhörningen eftersom den är lägre i ljudnivå i tagning 4 och högre i tagning 5. 
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Informant 3 Conny 
 

Conny är den av informanterna som har längst erfarenhet av att sjunga. Han har sjungit 

regelbundet i ca. 20 år. Han har sjungit i ett rock/funk band i 10 år och i kör 20 år. Han har vid 

tre tillfällen tidigare sjungit i studio. Han anser sig ha god erfarenhet av Klassiskt musik, visa, 

gospel, rock, jazz och soul. 

 

Mix 1 
Tagning 1 är osäker rytmiskt. Men sången har bra intonation. 
 

Mix 2 
Båda tagningarna är bättre rytmiskt. Tagning 1:2 är bättre än 1:1, inte bara med trum-mixen 

som bakgrund utan även med referensmixen som bakgrund. 

 

Det går inte att höra någon skillnad i intoneringen. Diagrammet visar dock att intonationen är 

osäkrare i tagning 2. (se figur 7) 

Mix 3  
Rytmiskt är tagning 3 osäkrare. De rytmiska ”fel” som uppstår kommer av att Conny tenderar 

att sjunga för snabbt. Han måste därför rätta till rytmen i sången vid varje anslag på pianot 

vilket leder till att rytmen känns ojämn och osäker.  

 

Det går inte att höra någon märkbar skillnad i intonation. Det går heller inte att urskilja några 

tydliga skillnader i diagrammet 

 

Mix 4 
I tagning 4 är intonationen märkbart säkrare. 
Även rytmen är tydligt säkrare. 
 
Sången är lugnare, både i ljudstyrka och i röstens karaktär.  
 

Mix 5 
I dessa tagningar har sången hörbart osäkrare intonation. 
 
Det går inte att höra någon tydlig skillnad i ljudstyrka men diagrammet tyder på att 
ljudstyrkan är svagare i tagning 5. 
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Sammanfattning Conny 
 
Rytmen är säkrare i tagning 2. 
 
Sången är betydligt osäkrare rytmiskt i tagning 3.  
 
I tagning 4 är både intonationen och rytm märkbart bättre. 
 
Sången i tagning 4 är lugnare och lägre i ljudnivå. 
 
I tagning 5 är intonationen hörbart osäkrare. 
 

Det går inte att höra någon tydlig skillnad i ljudstyrka men diagrammet tyder på att 

ljudstyrkan är svagare i tagning 5. 

 

Det verkar som att Connys intonation inte påverkas av nivån på de tonhöjdsbestämda 

instrumenten i medhörningen. Det är däremot tydligt att intonationen påverkas av nivån på 

den egna sången i medhörningen. Faktumet att rytmen är bättre i tagning 2 och sämre i 

tagning 3 tyder på att rytmen i Connys sång påverkas av medhörningen. Ljudnivån på Connys 

sång verkar inte påverkas av sångens nivå i medhörningen eftersom den är lägre i både 

tagning 4 och tagning 5. 
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Sammanfattning 

Mix 2 
Två av informanterna hade osäkrare intonering till Mix 2. 

Detta stödjer påståendet att intonationen påverkas av de tonhöjdsbestämda instrumenten i 

medhörningen. Det stödjer även det antagande att intonationen blir sämre vid avsaknad av 

tonhöjdsbestämda instrument. 

 

Hos en informant gick det inte att avgöra vilken tagning som hade bäst intonering, 

denna informant var Anders. Det bör tilläggas att Anders intonering var likvärdig i alla de tio 

tagningar som han gjorde. Detta kan betyda att han inte påverkas av medhörningen i samma 

utsträckning som de andra informanterna, i alla fall när det gäller intonationen.  

 

Två av informanterna hade säkrare rytm i sången. Detta tyder på att sångarens rytm påverkas 

av medhörningen på så sätt att rytminstrument i medhörningen underlättar för sångaren att 

rytmisera. 

 

En informant hade sämre rytm. Detta motsäger antagandet att rytminstrument i medhörningen 

underlättar för sångaren att rytmisera. Det bör dock tilläggas att den informant som hade 

osäkrare rytm i tagning 2 var Anders. Detta resultat är dock i viss mån beroende på vilken mix 

man använder som bakgrund när man lyssnar på de aktuella tagningarna. Detta diskuterar jag 

under rubriken ”Sammanfattning Anders” men kan kortfattat säga att rytmen inte förefaller 

osäkrare om man lyssnar med trum-mixen som bakgrund, alltså den mix till vilken sången 

framfördes.  

Mix 3 
Samtliga informanter hade större problem med rytmen när de sjöng till piano-mixen än när de 

sjöng till referensmixen. Detta stödjer påståendet att rytminstrument i medhörningen 

underlättar för sångaren att rytmisera.  

 

Endast en informant fick märkbart säkrare intonation. För de övriga var det ingen skillnad. 

Detta stödjer inte antagandet att intonationen påverkas av de tonhöjdsbestämda instrumenten i 

medhörningen.  
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Mix 4 
Samtliga informanter sjöng här med en betydligt lägre ljudnivå än i de andra tagningarna. 

Röstens karaktär var även lugnare och mer avslappnad. Detta stödjer påståendet att sångens 

styrka påverkas av nivån på sången i medhörningen på så sätt att ökad nivå på sången i 

medhörningen medför lägre nivå på den framförda och inspelade sången.  

 

Två av informanterna blev även märkbart säkrare med intoneringen.   

Detta stödjer antagandet att sångarens intonation påverkas av sångens nivå i medhörningen. 

Det tyder även på att intonationen förbättras om sången höjs i medhörningen. 

Mix 5 
Två av informanternas sjöng med högre ljudnivå i denna tagning. Detta framgick även av 

sångens karaktär. 

Detta stödjer påståendet att sångens styrka påverkas av nivån på sången i medhörningen. 

 

En av informanterna sjöng med lägre ljudnivå. Vilket motsäger påståendet att sänkt nivå på 

sången i medhörningen medför att sångaren sjunger starkare. 

 

Det går inte att dra några slutsatser rörande intonationen eftersom en av informanterna sjöng 

säkrare, en sjöng osäkrare och på en av informanterna gick det inte att märka någon skillnad. 
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Slutsatser/Diskussion  
 

Syftet med denna undersökning var att på ett vetenskapligt sätt pröva de allmänt vedertagna 

metoder som används av professionella ljudtekniker/producenter vid inspelning av sång med 

medhörning. Dessa allmänt vedertagna metoder sammanfattade jag i några påståenden som 

jag sedan gjorde om till de frågor jag har använt som frågeställning. Jag kommer nu att ställa 

upp dessa påståenden och pröva dom emot resultaten av min undersökning. 

 

Påverkas sångarens intonation av nivån på de tonhöjdsbestämda instrumenten i 

medhörningen? 

 

I Mix 3, piano-mixen, var det endast en av sångarna som fick säkrare intonation. Detta 

motsäger antagandet att tonhöjdsbestämda instrument i medhörningen medför säkrare 

intonering. Man bör dock notera att sångarna inte intonerade bättre i förhållande till 

referensmixen. Detta skulle därför kunna betyda att nivån på pianot var tillräckligt hög i 

referensmixen för att sångarna skulle kunna intonera optimalt. Intoneringen blir alltså inte 

säkrare bara för att man tar bort rytminstrumenten. Det är istället när man tar bort de 

tonhöjdsbestämda instrumenten ur medhörningen som man märker skillnad på sångarnas 

intonation.  

I Mix 2, trum-mixen, där det tonhöjdsbestämda instrumentet var helt borttaget ur 

medhörningen såg man en förändring i sångarnas intonation. I denna mix fick två av tre 

sångare sämre intonation. Detta stöder antagandet att sångarens intonation påverkas av de 

tonhöjdsbestämda instrumenten i medhörningen. Påverkas på sådant sätt att intoneringen blir 

osäkrare vid avsaknad av tonhöjdsbestämda instrument. 

 

Slutsatsen av denna del av undersökningen är därför att det stämmer att sångarens intonation 

påverkas av de tonhöjdsbestämda instrumenten i medhörningen. Intonationen påverkas dock 

först när de tonhöjdsbestämda instrumenten försvinner ur medhörningen 

 

 

Påverkas sångens styrka av nivån på sången i medhörningen?  
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Resultatet av denna del av undersökningen tyder på att så är fallet. I 5 av 6 fall påverkades 

sångens styrka av nivån på sången. Alla tre sångare sjöng med lägre ljudnivå i Mix 4 och två 

av sångarna sjöng med högre ljudnivå i Mix 5. Skillnaderna gäller inte bara ljudnivå, utan 

även karaktären på rösten som blev lugnare och mer avslappnad i Mix 4, och mer ansträngd i 

Mix 5. 

Det faktum att resultatet är så tydligt i denna del av undersökningen bör kunna förklaras med 

att nivån på sången i medhörningen har stor betydelse för sångarnas prestation.  

 

Förklaringen till att ljudnivån på sången var lägre i Mix 4 kan ligga i att sången återges så 

pass starkt att det leder till att även de minsta nivåskillnaderna hörs väldigt tydligt i sångarens 

hörlurar. Det kan även bero på att det blir direkt obekvämt att sjunga starkt, eftersom det 

medför för stark ljudnivå i medhörningen. En annan anledning kan vara att sångaren hör sig 

själv tydligt även om han inte sjunger så starkt, vilket gör att han kan experimentera med 

rösten och sjunga mjukare och försiktigare.  

 

Motsvarande förklaring vad gäller den höga nivån på sången i Mix 5 ligger troligtvis i att 

sången är så låg i medhörningen att den nästan överröstas av de övriga instrumenten.  

Som jag skrev ovan (sida 1 syfte) så underlättas intoneringen av att sångaren kan höra sin 

egen röst och finjustera tonhöjden i förhållande till musiken. Detta innebär att sångaren i Mix 

5 måste sjunga starkare för att överhuvudtaget höra sig själv genom medhörningen, vilket är 

en förutsättning för ett bekvämt framförande och acceptabel intonation. 

 

Slutsatsen av denna del av undersökningen är därför att sångens styrka i stor utsträckning 

påverkas av nivån på sången i medhörningen. Stark nivå på sången i medhörningen medför en 

mer avslappnad prestation med svagare sång. Svag nivå i medhörningen medför en mer 

ansträngd prestation med starkare sång. 
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Påverkas sångarens rytm av rytminstrumenten i medhörningen? 

 

I samtliga fall påverkades sångarnas förmåga att rytmisera av nivån på rytminstrumenten i 

medhörningen. (Jag har då visserligen bortsett från Anders resultat eftersom jag är osäker på 

hur detta bör tolkas)26 

 

Till skillnad från resultatet med intonationen i piano-mixen så verkar sångarens rytm bli 

säkrare om man tar bort de tonhöjdsbestämda instrumenten ur medhörningen. Detta kan bero 

på att pianot, och de små rytmiska felen som pianot spelar stör sångarnas uppfattning av 

rytmen.  

I Mix 3, piano-mixen, hade alla sångare tydligt osäkrare rytmisering. Förklaringen till detta 

borde ligga i att mix 3 inte innehåller särskilt mycket information om låtens rytm. Pianot 

markerar bara halvtoner och heltoner vilket kanske inte är tillräckligt. Enbart pianot ger heller 

ingen känsla av att låten går i shuffle takt.  

I Mix 2, trum-mixen, hade alla sångare säkrare rytmisering vilket givetvis förklaras med att 

mixen består av endast trummor vilka innehåller all den information om rytmiken som 

sångaren behöver.  

 

Slutsatsen av denna del av undersökningen är därför att sångarens rytm i hög grad påverkas av 

instrumenten i medhörningen. Bara rytminstrument i medhörningen medför säkrare rytm, bara 

tonhöjdsbestämda instrument medför i detta fall osäkrare rytm.  

 

Påverkas sångarens intonation av sångens nivå i medhörningen? 

 

Resultatet av denna del av undersökningen ger inga tydliga svar på denna fråga. I Mix 5 går 

det inte att se något entydigt resultat, eftersom resultatet var olika från alla tre sångarna. I Mix 

4 blev dock två av sångarna säkrare på att intonera vilket tyder på att sångarens intonation 

förbättras om sångens nivå är högre i medhörningen.  

 

Detta beror troligtvis på att den höga nivån på sången i medhörningen ger sångaren en bättre 

förutsättning för att kunna intonera. Om sången hörs starkt, kan sångaren lättare finjustera 

tonhöjden för att stämma exakt i förhållande till musiken. 

                                                 
26 se ”Sammanfattning Anders” 
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Förslag till vidare forskning 
 

Eftersom det finns så lite forskning kring medhörning så finns det många områden för 

forskning som ännu är orörda. Det finns många allmänt vedertagna metoder liknande dom 

som jag har undersökt i denna uppsatts.  

 

Nedan vill jag ta upp några frågor angående medhörning som jag har funderat över i samband 

med studioinspelningar och även i samband med skrivandet av denna uppsats. 

 

En viktig del inom medhörning är användandet av reverb. Hur påverkar nivån på reverbet 

sångarens prestation? Hur påverkar reverbet karaktär sångarens prestation? 

 

En annan ingångsvinkel till problemet är ju andra instrument än sång. Liknande 

undersökningar som den jag har gjort kan anpassas till andra instrument så som trummor, 

piano, gitarr o.s.v. 
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Bilagor 

 

Nedan följer några diagram över intonationen och ljudstyrkan på sången i några viktiga 

tagningar.  

Vid framställningen av dessa diagram har jag använt mig av programmet Praat27 och 

Windows Paint. 

Om diagrammet visar intonation så visar X-axeln tonhöjden i Hz. För att förtydliga har jag 

även markerat frekvenserna för de grundtoner som ingår i tonarten (C-Dur) 

Om diagrammet visar ljudstyrka så visar X-axeln ljudstyrka i dB. 

Y-axeln visar alltid tid i sekunder och är i alla tagningarna de ca. 8 första sekunderna av första 

versen. 

I vissa av digrammen har jag lagt in pilar för att kunna förtydliga vad jag menar i texten. 

   

 

 

 

                                                 
27 Version 4.2.04  www.praat.org 
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Diagram 
 

 

Figur 1 

 

 

Så här ser t.ex. diagrammen över intonationen ut. 

Dom röda, tjocka, strecken visar tonerna i orginalmelodin. Alltså de ton som sångaren borde 

sträva efter. De svarta strecken visar den frekvens som sångaren sjunger och därmed även 

vilken ton. 
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Bosse ljudnivå 

 

Blå = tagning 4:1 

Röd = tagning 5:1 

Svart = tagning 1:1 (referens) 

 

Figur 2 

I diagrammet kan vi tydligt se att tagning 4 har högre ljudnivå än tagning 5. Vi kan även se att 

tagning 1 har betydligt högre ljudnivå än både tagning 4 och tagning 5. 
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Bosse tonhöjd 

 

Röd = tagning 2:1 

Svart = tagning 1:1 (referens) 

 

 

 

Figur 3 

 

I diagrammet ser vi att intonationen är osäkrare i tagning 2 än i tagning 1. På flera ställen i 

tagning 2 intonerar Bosse lite högre än ”den rätta” tonhöjden och högre än vad han gjorde i 

tagning 1. Jag har i diagrammet markerat några sådana ställen.  
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Anders ljudnivå 

 

Röd = tagning 5:1 

Blå = tagning 4:1 

Svart = tagning 1:1 (referens) 

 

 

Figur 4 

I diagrammet kan man tydligt se att ljudnivån är starkare i tagning 5 än i de andra 

tagningarna. Vi kan även se att tagning 4 och tagning 1 är ganska lika vad gäller ljudnivå. På 

vissa ställen är tagning 1 starkare och på vissa ställen är tagning 4 starkare. 
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Anders tonhöjd 

 

Röd = tagning 2:1 

Svart = tagning 1:1 (referens) 

 

 

Figur 5 

Här ser vi att det inte finns några större skillnader i intonation mellantagning 1 och tagning 2. 

Detsamma gäller alla av Anders tagningar. 
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Conny ljudnivå 

 

Röd = tagning 5:1 

Blå = tagning 4:1 

Svart = tagning 1:1 (referens) 

 

 

Figur 6 

Diagrammet visar att tagning 1 på många ställen har högre ljudnivå än både tagning 4 och 

tagning 5. Det är däremot svårt att se någon tydlig skillnad mellan tagning 4 och tagning 5. 
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Conny tonhöjd 

 

Röd = tagning 2:1 

Svart = tagning 1:1 (referens) 

 

 

Figur 7 

Det går inte att hitta några stora skillnader i intonation men diagrammet antyder att 

intonationen är lite osäkrare på vissa ställen i tagning 2. 
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Noter 
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