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Sammanfattning 
Majoriteten av dagens musiklyssnande sker genom att lyssna på inspelningar. Av den 

anledningen har en stor del av kompositionen, arrangeringen och produktionen av musik idag 

anpassats för att göra sig bra i inspelad form. Ett av de få undantagen till detta är klassisk 

musik, av vilken de flesta inspelningar är i stort sett inspelade konserter med sparsam 

mikrofonuppsättning. Syftet med det här arbetet var att undersöka en alternativ 

inspelningsmetod med avseende på klang, ljudbild, intresse hos allmänhet, samt arbetsprocess 

under och inför inspelningen. I undersökningen spelades första satsen av Bottesinis andra 

kontrabaskonsert in, ett instrument i taget, för att sedan mixas för att skapa en annan typ av 

lyssningsupplevelse än den i konventionella klassiska inspelningar. Instudering, repetition, 

inspelning och post-produktion analyserades metodiskt och jämfördes med en vanlig 

konsertproduktion. Den färdiga inspelningen skickades också, tillsammans med två 

kommersiellt utgivna inspelningar av samma stycke, till tio personer som lyssnade på alla tre 

inspelningarna för att sedan svara på en enkät om hur de uppfattade inspelningarna. 

Resultaten visade att även om den är långt ifrån felfri, så finns det väldigt mycket outnyttjad 

potential med den här inspelningsmetoden. En hög nivå av musicerande uppnåddes, och en 

uppslukande mix kunde göras. Svaren på enkäterna visade också att en betydande del av 

deltagarna föredrog den här produktionen framför en konventionell inspelning. Detta tyder på 

att det finns stor potential för klassiska musiker att, med hjälp av alternativa inspelnings- och 

produktionsmetoder, nå ut till en bredare publik. 
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1 Inledning  
Världen förändras konstant, och med det förändras också musiken, samt hur musiken 
konsumeras. Den musik som i folkmun brukar kallas för “klassisk musik” - västerländsk 
konstmusik, som den brukar kallas av de initierade – skrevs under en tid då det enda sättet att 
höra den musiken var att gå på konsert, och det var det långt ifrån alla som hade möjlighet att 
göra. Så ser inte världen ut idag. Idag lyssnar de flesta människor på musik dagligen. 
Inspelningar finns tillgängliga via streamingtjänster och tekniken med vilken inspelningar 
genomförs har utvecklats något enormt. Den övervägande delen av dagens musikkonsumering 
sker genom att lyssna på inspelningar, och detta görs i alla möjliga sammanhang. Ibland är 
den musiken bara något som låter i bakgrunden, och ibland är det något som människor 
lyssnar aktivt på. Oftast är det något däremellan. 

Mycket musik (främst populärmusik) idag skrivs med utgångspunkt att den nästan aldrig 
kommer spelas helt och hållet live, utan fokus när man skriver, arrangerar och mixar ligger på 
att producera något som låter intressant för en lyssnare med ett par hörlurar, eller som sitter 
med ett högtalarsystem. Även i de genrer där musiken ofta upplevs live (klassisk pop, funk, 
rock, metal, etcetera) så behandlas inspelning av musiken på ett annat sätt än i ett 
liveframträdande av den – upplevelsen på konsert skiljer sig väldigt mycket från att sitta med 
ett par hörlurar. Exempelvis spelas ofta instrument in vart och ett för sig, för att sedan 
processceras på olika sätt separat. 

I den klassiska musikvärlden så är denna förändring inte alls lika påtaglig. Väldigt många 
inspelningar av klassisk musik är mer eller mindre inspelade konserter, och i relativt få fall 
anpassas arrangemang, utförande eller inspelningsteknik med åtanke i att lyssnaren befinner 
sig i en annan sits än när de sitter på en konsert.  

I detta arbete undersöks möjligheterna att skapa en annan typ av musikupplevelse av den 
klassiska musiken, genom att spela in Bottesinis andra kontrabaskonsert på ett annorlunda sätt 
än vad den brukar - nämligen instrument för instrument istället för alltihopa samtidigt och live 
- och sedan mixa den – med utgångspunkt att göra en så intressant upplevelse som möjligt för 
någon som sitter med ett par hörlurar. 

1.1 Bakgrund 

En musikinspelning är en vanlig form av underhållning som förekommer i fysiska medier, 
(vinyl, CD) och i digitala medier. Dessa inspelningar fungerar som underhållning och 
konsumeras av de flesta människor dagligen.  
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Att producera musik i denna form sker i huvudsak i tre stadier: inspelning (då musiken spelas 
in), mix (då den inspelade musiken balanseras och eventuellt manipuleras) och master (då 
subtiliteter som frekvensbalans, dynamik finjusteras) för att sedan exporteras som färdiga 
musikinspelningar. 

Dessa processer ser lite olika ut beroende på vilken typ av musik man håller på med och vilka 
instrument som är inblandade. I föreliggande studie handlar det om stråkinstrument i 
västerländsk konstmusik. En med erfarenhet av den typen av produktioner (och även många 
andra saker inom musik) är Jonathan Wyner - mastringstekniker, ljudtekniker och professor i 
musikproduktion och ljudteknik vid Berklee College of Music, Boston. 

I artikeln “Classical Music: Recording, Mixing and Mastering Fundamentals” (iZotope.com, 
2019-07-03) intervjuar Jeff Galindo Jonathan Wyner om att spela in, mixa och mastra en 
inspelning av klassisk musik. Wyner berättar att inspelning av konstmusik oftast görs i 
konsertlokaler och att överdubbning och pålägg i stort sett aldrig förekommer, utan att fokus 
ligger på att få ett ingångsljud som låter så bra och naturligt som möjligt i lokalen. Däremot 
menar han att det görs många tagningar som sedan redigeras ihop för att få ett så bra 
“uppförande” som möjligt. Manipulering av ljudet med effekter och dylikt förekommer dock 
väldigt sällan enligt Wyner. Även i mastringsstadiet menar Wyner att ingreppen är väldigt 
subtila - möjligen kan lite limiting (ett sätt att få upp ljudnivån på musiken) göras för att 
trycka upp nivåer (minska dynamiken i utbyte mot att musiken blir tydligare och mer 
fokuserad för en lyssnare som inte har tillgång till kvalitativa ljudanläggningar). 

En med erfarenhet att arbeta som ljudtekniker åt professionella orkestrar, där 
mikrofonplaceringen blir väldigt komplex, är Carsten Kümmel, som varit ljudtekniker på 
Hanz Zimmer-produktioner såväl som produktioner med Berlinerfilharmonikerna. I 
Videoserien “Mixing Classical Music Live – With Carsten Kümmel” (Mothergrid – 
Veranstaltungstechnik Dokus & Newx, 2019) pratar Kümmel om att micka upp, spela in och 
mixa symfoniorkester. Kümmel fokuserar på live-mixing men talar också allmänt om 
uppmickning och vad man vill fånga upp i mixen. Han lägger stor vikt vid hur orkestern låter 
rent naturligt och betonar att syftet med hans tekniker är att fånga det naturliga ljudet som 
orkestern ger ifrån sig och att få så lite färgning av ljudet som möjligt. 

Produktionen av inspelad klassisk musik är med andra ord ganska konservativ. Syftet är i stort 
sett alltid att mer eller mindre att ge lyssnare en emulering av att vara i konsertlokalen. Detta 
är i sig inte fel, men frågan man kan ställa sig är hur det skulle kunna bli om man försökte sig 
på en annan ljudbild (på det sätt man gör i annan musik). 

1.1.1 Alternativa sätt att spela in stråk 
I artikeln “Recording a String section. Can you Fake the sound of an Orchestra?” (2018-12-17 
i Production Expert) skriver ljudteknikern James Ivy om att sin upplevelse av att spela in en 
stråkkvartett i flera omgångar för att emulera ljudet av en stråkorkester. Ivy beskriver hur han 
låter musikerna spela i en kyrka, och då låter musikerna spela flera tagningar, där de vid varje 
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pålägg har placerat sig lite annorlunda i rummet så att de sitter på de olika ställen de skulle ha 
suttit på i en stråksektion. Han menar att han på detta sätt fick en ljudbild som var stor och 
som påminde om ljudet av en stor stråksektion, men redan i början påpekar han att han helst 
hade haft tillgång till en hel stråksektion, och att det hade passat hans ändamål ännu bättre. 

Ivys projekt bevisar att det absolut går att spela in stråk på andra sätt än bara att spela in en 
hel sektion, men syftet med hans projekt är fortfarande att emulera en riktig stråksektion. I 
andra musikstilar kan det se annorlunda ut. 

I andra musikstilar används också överdubbning och omtagningar, men av helt andra skäl. 
Dels görs de för att kunna ta om svårare ställen fler gånger, så att spåren som ligger på 
inspelningen ska bli så felfria som möjligt, och dels görs de för att alla instrument och röster 
som spelas in ska vara så isolerade som möjligt, så att de kan processas separat på flera olika 
sätt. 

Den här processceringen innebär ofta att man höjer och sänker ljudvolym på ljudspåret under 
dess gång - så kallad automation – och lägger på effekter. Dessa effekter kan vara exempelvis 
reverb (konstgjord efterklang), kompressorer (ett verktyg som jämnar ut ljudnivåer) eller EQ 
(ett verktyg för att ta bort eller framhäva specifika frekvensband i ljudet – t ex kan man höja 
eller sänka diskant separat från bas och mellanregister) (The Audio Dictionary, 2005, G. 
White, G.J. Louie). Att göra detta på en inspelning kan påverka hur den upplevs för en 
lyssnare. En inspelning med mer diskant upplevs till exempel ofta som mer närvarande och 
“aggressiv” än en inspelning med mindre diskant (The Audio Dictionary, 2005, G. White, G.J. 
Louie). Genom att göra detta - och många andra saker - med separata spår med varsitt 
instrument kan man påverka hur varje enskilt instrument i en inspelning låter och på så sätt se 
till att allting hörs, blir så tydligt som möjligt och dessutom ger önskat intryck till lyssnaren. 
Detta är en del av en process som kallas för mixing (The Audio Dictionary, 2005, G. White, 
G.J. Louie). 

På det här sättet går det att skapa musikupplevelser som fångar lyssnaren, men kanske inte 
nödvändigtvis på samma sätt som i en konsertsituation. 

1.1.2 Instudering inför konsert/inspelning 

Undertecknad skribents egen erfarenhet av att repetera/studera in musik inför både konserter 
och inspelningar (både live och spår-för-spår) tyder på att det finns en del som skiljer 
instuderingsprocesserna åt. Inför ett liveframträdande ligger stort fokus på att få till en helhet 
som fungerar bra – lika så i sammanhang med liveinspelning. När inspelning görs med pålägg 
och omtagningar ligger ofta fokus mer på att få varje individuellt parti att bli så bra som 
möjligt och sedan överlåta till en mixtekniker att ansvara för helheten. Med det sagt kommer 
dessa erfarenheter från sammanhang med andra instrument och musikstilar, så kan hända att 
det blir annorlunda med stråkinstrument i klassiska sammanhang. 
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1.1.3 Bottesini och hans kontrabaskonsert 

Giovanni Bottesinis Kontrabaskonsert No.2 i b-moll är en virtuos solokonsert i romantisk 
operastil. Stycket är musikaliskt ganska enkelt – det är uppbyggt på ett sådant sätt att det är 
tydligt vad som är ackompanjemang och vad det är som är melodi – och förutom 
solostämman, som är ganska tekniskt avancerad, är stycket även ganska enkelt att spela för 
orkestern. Detta sammantaget gör verket till ett utmärkt teststycke för att undersöka en ny 
inspelningsteknik. I och med att all komplexitet i stycket är koncentrerat till solostämman så 
krävs ganska lite från övriga musiker – med andra ord krävs minimalt med övnings- och 
repetitionstid. Dessutom är det ett stycke som jag som kontrabasist redan har instuderat vid 
tidpunkten för inspelningen. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att spela in Giovanni Bottesinis andra kontrabaskonsert – 
instrument för instrument - och använda mig av musikproduktionstekniska konstgrepp för att 
undersöka hur jag kan arbeta med interpretation, klang och ljudbild i postproduktion när man 
spelat in på detta sätt - något som inte går när man spelar in på det traditionella sättet. Jag vill 
även undersöka hur musikkonsumenter upplever musik som är inspelad med denna 
inspelningsmetod kontra det traditionella sättet. Allt detta i syfte att undersöka på vilka sätt 
klassiska musiker kan nå ut till nya lyssnare. Ett annat syfte är att undersöka hur musikers 
egen instuderingsprocess påverkas av att arbeta på detta sätt, och hur den skiljer sig från 
instudering inför konsert, provspelning eller liknande, samt hur arbetsprocessen under själva 
inspelningarna ser ut. 

1.3 Frågeställningar 
På vilka sätt kan klang, ljudbild samt interpretation av ett solo+stråkorkesterstycke påverkas 
av att man använder sig av en instrument-för-instrument-inspelning, jämfört med den 
konventionella metoden att spela in allt samtidigt? 

Vad är mest njutbart för musikkonsumenter? Finns det generella preferenser förinstrument-
för-instrument-inspelning av ett solo+stråkorkester eller en konventionell live-inspelning av 
en professionell solist/orkester? 

Finns det skillnader i hur en musiker arbetar inför och under en instrument-för-instrument-
inspelning kontra en konsert med samma stycke? 
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2 Metod 
En inspelning av Bottesinis andra kontrabaskonsert gjordes med sättning solist och 
stråkkvintett (som spelade från noterna av stråkorkesterarrangemanget). 

Denna inspelning användes sedan som grund för att göra pålägg på inspelningen, dvs alla 
stämmor spelades in enskilt och isolerat. Detta gjordes fyra gånger per instrument/stämma 
med undantag för bas och solokontrabas - som bara spelades in en gång. Detta för att 
möjliggöra att instrumenten panoreras i ljudbilden samt för att emulera effekten av en 
orkester. 

En annan viktig aspekt av denna typ en av inspelning var möjligheten att spela om delar av 
enskilda spår. Vissa delar av exempelvis viola- och förstafiolspåren överdubbades för att 
fånga bästa möjliga framförande - bli så bra som möjligt. Solokontrabasen spelades till stor 
del in fras för fras av just den anledningen. Även ”effekter” så som en lägre oktav i 
orkesterbasen ge flera dynamiska inslag åt inspelningarna. 

Dessa inspelningar mixades och mastrades sedan för att ge en optimal lyssningsupplevelse. 
Med detta menas att allt som kunde gjordes för att interpretationsmässigt framhäva de 
elementen som interpreten (undertecknad) önskade.  

I alla skeden av produktionen noterades observationer om vilka element av musiken som gick 
att framhäva extra på detta sätt. 

Sedan skickades inspelningarna ut till några utvalda som fick jämföra denna inspelning med 
kommersiellt utgivna inspelningar av samma stycke och jämföra och lämna feedback – allt 
detta gjordes blint, dvs testpersonerna visste inte vad de lyssnade på. Testpersonerna i fråga 
valdes inte ut efter några särskilda kriterier, utan det enda kriteriet var att de lyssnar mycket 
på musik. 

De kommersiellt valda inspelningarna var: 

En inspelning med LSO och Thomas Martin som solist – en väldigt traditionellt utförd 
inspelning med hela orkester i rummet samtidigt och som är inspelad med ett minimalt antal 
mikrofoner. 

En inspelning då Edicson Ruiz från Berlinfilharmonikerna spelar den med en stråkkvintett, en 
inspelning gjord i ett mindre rum med flera mikrofoner placerade nära musikerna. Denna 
inspelning blir lite som ett mellanting mellan den inspelning som gjordes för den här 
undersökningen, och den med LSO och Thomas Martin. 

Frågorna som testpersonerna fick var som följer: 
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Vilken av inspelningarna skulle du helst lyssna på? 

Varför var den inspelningen den som du föredrar? 

På en skala 1–10: Hur mycket av ditt val i fråga 1 påverkades av 

• Interpretationen –dvs vilken tolkning/musikalisk idé som solisten/ensemblen 

•  Ljudbilden – dvs hur allting lät, hur tydligt de olika sakerna hördes osv. 

Övriga kommentarer: 

Utifrån dessa frågor samlades data in som kunde användas för att kunna analysera vad 
testpersonerna generellt ansåg om inspelningarna, vilken inverkan de olika ljudbilderna hade 
på hur inspelningen upplevdes, samt huruvida det finns någon specifik ljudbild som generellt 
föredrogs. 

I alla skeenden av denna process har korrespondens mellan undertecknad och sakkunniga på 
musikproduktion/inspelning skett, så att allt ska bli så bra som möjligt. I detta fall var Adam 
Dahlström, student på MoM på KMH, och Henrik Lindström, KMH-alumn och producent av 
filmmusik som arbetar mycket med just inspelning av stråk.  

3 Resultat 
Den färdiga produkten av inspelningen blev bra som förväntat. Övriga undersökningar kunde 
genomföras. 

3.1 Observationer om ljudbild och klang 

3.1.1 Ljudbild och klang 

Den tydligaste skillnaden i ljudbild mellan den nygjorda inspelningen med överdubbningar 
jämfört med de andra inspelningar – mest den med Thomas Martin med London Symphony 
Orchestra är att man hör mer höga frekvenser i den gjorda inspelningen än vad som märks i 
LSO-inspelningen. Upplevelsen blir då att stråket i överdubbnings-inspelningarna har en 
större närvaro (det låter närmre och som att det har mer energi i sig) och mer “edge”. 

En konsekvens av detta blir dock också att det blir mer biljud från stråke och sträng med i 
inspelningen. Det är naturligtvis på gott och ont, men går faktiskt ganska bra att med hjälp av 
equalizer dämpa eller framhäva beroende på vilket ljud man är ute efter. I det här fallet 
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handlade det mest att få bort lite av klangen från rummet det var inspelat i och framhäva viss 
krispighet i fioler. 

I och med att allting spelades in separat så gick det också att ändra saker på alla spåren 
separat. Det gick till exempel att ha mycket rumsklang på de övre stråken (vn.1, vn.2 och va.) 
och mer sparsamt med det på de lägre instrumenten (violoncello och kontrabas) för att få ett 
tydligt och distinkt basregister och ett “stort” och rumklangsrikt mellan- och diskantregister. 
Detta går inte riktigt att uppnå om allt spelas in i samma rum, och detta märks bland annat i 
LSO-inspelningen. 

Å andra sidan så blev “sektionsljudet”, alltså ljudet av varje stråksektion som en enhet snarare 
än som flera dubbar av samma sak tydligare i LSO – av den enkla anledningen att man där 
faktiskt hade en sektion som var placerad under samma mikrofon och som spelade ihop 
samtidigt. Dessutom hade de ett rum med gemensam akustik som också bidrar till den 
klangen. 

3.2 Lyssningsundersökningen - Redovisning av enkätsvar 

Tidstämpel 
Vilken av inspelningarna 
skulle du helst lyssna på? Varför var den inspelningen den som du föredrar?  

2020/02/05  Inspelning 1 

Mest bag! Nej men der var mest känsla i den; den kändes mer 
levande. Trots att det var mycket ljud av "greppbrädan" eller vad 
man säger 

2020/02/06 Inspelning 3 Bäst ljudkvalité 

2020/05/01  Inspelning 2 den har en schysst start 

2020/05/01 Inspelning 3 Ljudkvaliteten var bäst och den kändes mer mystisk. 

2020/05/02  Inspelning 3 I liked the sound and the energy of the solo playing 

2020/05/02  Inspelning 1 
Musikaliskt kändes den mer avslappnad. Fraseringen var på topp 
rätt igenom och ljudbilden var trevlig.  

2020/05/02  Inspelning 2 Bra tryck i solobasen, kul idéer 

2020/05/02 Inspelning 2 Skönt stycke, bra dynamik och stegring 

2020/05/05 Inspelning 1 
Jag föredrog stycket som helhet samt att jag upplevde urbilden som 
behaglig 

2020/05/05 Inspelning 1 
Den kändes mer "direkt" och rakt på, mer ren och inte stökig. 
Tydligare framtoning. 

Tabell 1. Redovisning av testpersonernas enkätsvar på de första två frågorna 
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. 

Tidsstämpel 

På en skala 1-10, hur mycket 
av ditt val fråga 1 påverkades 
av Interpretationen - dvs hur 
musikerna spelade och tolkade 
musiken. Den musikaliska 
idéen helt enkelt.  

På en skala 1-10, hur 
mycket av ditt val fråga 1 
påverkades av ljudbilden - 
dvs säga hur allting lät 
klangmässigt, hur väl 
allting hördes, och hur 
ljudet 'kändes'.  Övriga kommentarer: 

2020/02/05 4 8 Kul å va här!  

2020/02/06 10 10  

2020/05/01 3 9 

Det är svårt att förstå tolkningarna av 
musikerna då jag inte är insatt i klassisk 
musik. Jag vet att det lät najs iaf 

2020/05/01 8 10  
2020/05/02 8 6  

2020/05/02 8 9 

Inspelning 2 var väldigt rolig 
ljudmässigt, men lite obalanserad 
mellan instrumenten så svår att lyssna 
till för mycket. Inspelning 3 var svår att 
jämföra med övriga då det var helt 
annan sättning (antar jag)?  

2020/05/02 6 6  
2020/05/02 5 10  
2020/05/05 8 8  
2020/05/05 6 9  

Tabell 2. Redovisning av testpersonernas svar på fråga tre till fem 

Enkäterna (tabell 1 och tabell 2) visar att de tillfrågade generellt har ganska olika åsikter om 
inspelningarna. Ingen inspelning sticker ut som klar vinnare, utan de har bara tyckt olika. I 
kolumn en som visar varför gruppen tycker som de gör visar det sig också att det man lyssnar 
efter och som avgör deras preferenser också skiljer sig från person till person. Detta visar sig 
också tydligt i tabell 2 där deltagarna fick värdera hur mycket olika faktorer påverkar deras 
val. Många värderar ljudbilden högt, men en del andra lägger lika stor eller större vikt på 
interpretation. 

3.3 Arbetsprocessen – observationer under instudering, 
repetition och inspelning 

3.3.1 Grundinspelningen 
Instuderingen inför inspelningen skedde mer eller mindre på samma sätt som inför de flesta 
konserter. Varje fras i styckets övades var för sig rent tekniskt för att sedan sättas ihop till en 
helhet. De sista dagarna ägnades åt att skapa en enhetlig interpretation som fungerade bra som 
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helhet – även fastän det helt klart hade kunnat göras mer detaljarbete på vissa av segmenten. 
Till exempel att förbättra klang/intonation/artikulation på enskilda toner, nyansera fraseringar 
på vissa ställen. 
 
Repetitionstillfället innan grundinspelningen gjordes ägnades också främst åt att få ihop 
strukturen och helheten för att få ett presentabelt framförande. Små detaljer i 
ackompanjemanget fick inte jättemycket tid, och lämnades i tidsbristen lite åt slumpen. 
Exempelvis hade man kunnat arbeta mer på att se till att artikulation på efterslagen är lika, att 
vissa tonlängder blir samma samt att alla har samma idéer om hur dynamiken ska göras. 

Inspelningen gjordes med samma förutsättningar som en konsert. Flera tagningar gjordes och 
de bästa tagningarna av varje separerbar del klipptes ihop. Inspelningen blev allt som allt 
ganska bra. Helheten låter bra, och även om vissa småsaker (så som de som nämndes ovan) 
hade kunnat bli bättre, blev den i alla fall bra nog att gå vidare med för pålägg. 

Grundinspelningen tog allt som allt cirka tre till fyra timmar medan det föreliggande 
repetitionsarbetet tog en timme i anspråk.  

3.3.2 Överdubbning – instrument-för-instrument-inspelningen 
Instuderingen inför efterinspelad solostämma och pålägg skiljde sig mycket från den inför 
grundinspelningen. Nu övades varje fras/segment var för sig, då allting nu inte behövdes 
spelas in vid samma tillfälle. Vid varje inspelningstillfälle fick också undertecknad möjlighet 
att höra sig själv efter varje tagning, vilket gjorde att direkt feedback på varje fras kom 
automatiskt och därför skedde instudering, övning samt viss ändring av interpretation 
parallellt med inspelning. 

Inspelning av ackompanjemang gick väldigt mycket effektivare på detta sätt än när alla satt i 
samma rum. Stämmorna är relativt enkla, och det mesta gick väldigt snabbt att få till bra, men 
vissa ställen är svårare rent ensembletekniskt att få ihop. Eftersom allt på varje ljudspår inte 
måste spelas in i samma tagning kunde fokus läggas på de svårare ställena och på sätt 
uppnåddes bra och samspelta spår. Till exempel kunde förstafiolspåren vid ett specifikt 
tillfälle spelas om så att agogiken var samma och satt rytmiskt ihop med varandra och med 
solostämman. 

Alla musiker fick på detta sätt också direkt feedback på det som de själva hade spelat in och 
hade därför möjlighet att anpassa eller inte anpassa sitt spel och ta om. 

På vissa ställen var det under dessa inspelningstillfällen något svårare att få till rubaton, 
dragningar och tempoväxlingar så att så att det satt ihop rytmiskt, men en betydande 
observation här är att det egentligen väldigt sällan var ett problem. De flesta rubaton satt 
nästan felfritt på första tagningen, och där det blev svårare så räckte det oftast med att 
musikern fick höra grundinspelningen som de spelade till några gånger för att de skulle kunna 
sätta det. 
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Det som var något svårare att få till var intonationen på vissa divisi då rummen var väldigt 
torra, och det är svårare att intonera till inspelning. Med några extra tagningar gick det, men 
en extra svårighet fanns. 

Allt som allt tog varje session med en musiker cirka 45 minuter. Solostämman tog bra mycket 
längre tid. 

4 Diskussion 
Syftet med undersökningen var att undersöka vilka möjligheter, med avseende på klang, 
interpretation och ljudbild, som finns när man spelar in ett solo+stråkorkesterstycke 
instrument-för-instrument kontra allting samtidigt live. Det var också att undersöka 
musikernas arbetsprocess under och inför inspelningarna, samt vad musikkonsumenter tycker 
om resultaten. 

Resultatet vi ser är att det finns väldigt mycket som kan manipuleras med alla spåren när allt 
är inspelat var för sig. Den mest betydande delen i det här fallet var att basen och cellon kunde 
processceras separat från de övre stråken, samt att solostämmans volymnivå kunde 
automatiseras så att den alltid gick fram. Att bas/cello kunde processceras separat var 
värdefullt för att få till en tät och kraftfull botten med rikliga men väl tämjda subfrekvenser på 
basen, samtidigt som fioler och altfioler kunde placeras i ett rumsreverb och panoreras. Hade 
allt spelats in samtidigt så hade det inte varit möjligt, reverbet på fiolerna hade lett till att 
basen och cellon hade blivit grötigare och mindre definierade. Detta är ofta något man får 
arbeta emot när man spelar på ställen med stor akustik, och det blir då alltid något av en 
kompromiss. 

Att solostämman spelades in separat var dels värdefullt för att uppnå ett så bra solospel som 
möjligt (mer om det i ett kommande stycke), men också för att garantera att solostämman 
alltid kommer fram och att den hörs tillräckligt bra. Samma sak kan sägas om andra saker som 
ska lyftas fram i stycket. T ex kunde man ta fram förstafiolen när den hade melodier.  

Andra aspekter som var värdefulla var att man i och med separata spår kunde få fram olika 
karaktärer ur olika spår med hjälp av till exempel EQ och kompressorer. Det var också bra att 
kunna panorera fiol- och violaspår till vänster och höger för att få till storlek, medan tuttibas 
och solo kunde hållas i mitten och så att tuttibasen kunde ge stabilitet och solobasen kunde 
vara tydligt i mitten och i fokus.  

Nackdelen med att spela in på detta sätt var att tid behövde läggas för att få allting att låta 
enhetligt och ihop, rent ljudbildsmässigt, då resonansen mellan instrumenten, och den 
gemensamma resonansen med rummet uteblir. Detta behövdes läggas på efteråt, och det är 
inte helt lätt att uppnå. 
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Allt som allt kan den första frågeställningen besvaras med att det absolut går att uppnå saker 
med en instrument-för-instrument-inspelning som inte går när man spelar in saker live – klang 
och ljudbild kan formas för att ge en intressant upplevelse. Det finns saker som är svårare när 
man spelar in på det här sättet också, men det finns helt klart saker att vinna på det. 

När det gäller vad konsumenter tyckte om de olika inspelningarna så fanns det väl ingen klar 
vinnare här, utan det enda man kan säga är att människor tycker olika. Rösterna är ungefär 
jämnt fördelade mellan de olika inspelningarna, och när de fått säga vad de tycker så visar det 
sig också här att olika människor prioriterar olika. Vissa tycker interpretationen är otroligt 
viktig, medan andra lägger stor vikt vid vilken ljudbild som presenteras. Andra lägger stor 
vikt vid det första intrycket de får av inspelningarna. 

Den andra frågeställningen som handlar om vad musikkonsumenter föredrar i fråga om olika 
typer av inspelningar kan besvaras med att man helt enkelt tycker väldigt olika. Några 
generella preferenser går alltså inte att dra några slutsatser om utifrån den här 
undersökningen. Med sagt är antalet deltagare relativt litet, så det går inte heller helt att 
utesluta att det skulle kunna finnas någon form av generell preferens. 

Arbets- och instuderingsprocessen skiljde sig ganska mycket mellan de två metoderna. Som 
kan läsas i kapitel 3, kunde det i instrument-för-instrument-inspelningen läggas mer tid på 
detaljarbete, så som att få ihop agogik ordentligt, att varje individuell musiker kunde arbeta ut 
sina svåra passager och att tiden kunde användas mer effektivt, då fokus kunde ligga på bara 
de ställen som var problematiska. I och med att musikerna också fick höra det som de själva 
hade spelat in och sedan anpassa sitt spel därefter så kunde de också höra och korrigera fel – 
eller bara förbättra vissa ställen klangligt eller fraseringsmässigt - som de annars kanske inte 
hade hört eller tänkt på att göra. Detta sammantaget innebär att det på detta sätt gick att få ut 
mer av varje musiker rent tekniskt och även musikaliskt på kortare tid. 

Problem som fanns med detta sätt - så som viss extremare agogik eller intonation vid ställen 
med svåra divisi – var inte så stora problem. Eftersom allt inte behövde spelas in på samma 
tagning så kunde extra tid läggas på dessa ställen - utan att resten av stycket behövde tas om. 
En högre nivå av spel generellt kunde alltså fångas på inspelningen.  

Att solistens interpretation och idéer ändrades och instudering utvecklades parallellt med 
inspelningens gång är helt klart en väldigt stor faktor i hur solostämman blev. På det här sättet 
kunde solist anpassa sig något efter just sina medmusikers spelsätt, och spela på ett sätt som 
passade deras klang och intonation. Solisten tillåts på så sätt i större utsträckning inspireras av 
sina medmusiker (detta gäller naturligtvis övriga medverkande musiker också, men kanske 
inte i lika stor utsträckning eftersom de oftast spelar ett ganska statiskt ackompanjemang).  

Återigen finns också problem här med att instrumenten inte samklingar med varandra på 
samma sätt, och vissa problem med extremare agogik och intonation som uppstod under 
instrument-för-instrument-inspelning hade förmodligen inte uppstått om alla hade suttit i 
samma rum med ögonkontakt och haft gemensamt rum att resonera i (de uppstod aldrig under 
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själva slaskinspelningen i alla fall - inte på samma sätt), och frågan kan ställas huruvida man 
vinner eller förlorar tid på det ena eller det andra sättet. 

I det här fallet gick det ganska bra eftersom alla musiker var väldigt bra på att hantera de 
uppkomna utmaningarna – dessutom är orkesterstämmorna i denna konsert ganska lätta - men 
det ska hållas i åtanke att det kanske inte nödvändigtvis hade behövt vara så. Med svårare 
stycken, eller med musiker som kanske inte har samma förmåga att hantera utmaningar de 
inte räknade med, så hade de kunnat ta längre tid, eller bara blivit svårare. 

Sammantaget kan man nog säga att tredje frågeställningen, “Finns det skillnader i hur en 
musiker arbetar inför och under en instrument-för-instrument-inspelning kontra en konsert 
med samma stycke?” Samt ”Vilka är dessa skillnader?”, kan besvaras. Ja, det finns skillnader 
i hur musiker arbetar vid de olika tillfällena. Väldigt många fördelar finns – en generellt högre 
nivå av spel från varje enskild musiker kan uppnås i och med möjligheten till att spela om och 
göra pålägg på enskilda saker - men nackdelarna kommer i att musikerna kommer ställas inför 
andra utmaningar – all agogik måste memoreras, och intonation blir bitvis svårare. 

Alla frågeställningar kan besvaras, inspelningen blev gjord, musiklyssnare fick tycka till och 
gav då en inblick i vad som tycktes om de olika inspelningstyperna. Arbetsprocesserna och 
vilka utmaningar som uppstod under dem blev tydliga. Detta ger att syftet med 
undersökningen är att betrakta som uppnått. 

Med detta sagt finns mycket kvar att undersöka i ämnet. Första tecknet på det kom när 
efterforskning gjordes i huruvida instrument-för-instrument-inspelade produktioner av 
klassisk musik har gjorts tidigare och vilka resultat det hade gett. När detta skedde fanns det 
väldigt lite information att hitta. En av de få artiklar som fanns att läsa var James Ivys artikel 
som finns refererad till i kapitel 1.1, men i största allmänhet är det här ett relativt outforskat 
område. 

Den här undersökningen har dessutom helt klart sina brister. I inspelningsfasen hade mer tid 
kunnat läggas på att prova olika positioner i inspelningsrummet för olika klanger – detta kan 
sägas om både inspelningen av alla musiker samtidigt och de där alla spelade in sina spår 
separat, även, om det främst menas instrument-för-instrument. På så vis hade man, som Ivy 
påpekar i sin artikel kunnat på ett lättare sätt få till ljudet av hela stråksektioner i inspelningen. 
Det hanns inte riktigt med i och med dålig tidsdisposition. Å andra sidan var kanske inte 
ljudet av en stråksektion fokuspunkt i denna undersökning. Lyssningsenkäten hade kunnat ha 
skickats ut till flera personer för att få större underlag för undersökningen. 

En sak som också skulle kunna diskuteras är att de inspelningar som användes är med olika 
solister, i olika rum och med olika ensembler. Idealt hade ju varit om undertecknad solist hade 
spelat på alla inspelningar och då dessutom haft en full orkester och gjort samma 
interpretation. Då hade man kunnat undersöka ljudbildens påverkan på folks intryck av 
inspelningen ännu bättre. Med det sagt fanns inte en orkester tillgänglig, och dessutom var en 
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del av undersökningen att undersökningen huruvida interpretationen påverkas av att 
solostämman spelas in frasvis. 

I en tid där den mesta musiken konsumeras i inspelad form är det viktigt att musiker, 
konserthus, stiftelser och övrigt musikväsende anpassar sig till den förändringen - detta 
inkluderar även den västerländska konstmusiken. Utifrån den här undersökningen är det svårt 
att säga något enskilt optimalt sätt att spela in klassisk musik på för att nå ut till lyssnare på 
bästa sätt, utan tvärt om verkar det som att alla sätt är lika bra (eller dåliga). Men eftersom det 
ändå visar sig att olika människor prioriterar olika saker när de lyssnar på musik så kanske 
man också ska göra olika typer av produktioner med musiken. Idag görs det egentligen en typ 
av produktion, och det är den typ som Wyner pratar om – liveproduktioner i 
konserthallsliknande lokaler.  

Undersökningen visar trots allt att det ändå är en substantiell andel människor som lyssnar på 
musik som föredrar de mer okonventionella inspelningarna. Det finns därför en risk att 
orkestrar som bara gör “live”-produktioner i konserthallar (dvs de flesta orkestrar) missar en 
ganska stor potentiell målgrupp. De flesta rockband har både live- och studioalbum. Detta 
eftersom de olika inspelningssammanhangen ger upphov till olika ljudbilder och uttryck som 
tilltalar olika målgrupper. Kanske vore ett intressant experiment att se om orkestrar kunde 
väcka flera personers intresse genom att som komplement till sina konserthallsproduktioner 
började göra “studioalbum”. Genom att göra det skulle det kunna vara möjligt att kunna nå ut 
till fler lyssnare. 

Med det menas inte att alla klassiska musiker ska börja spela som i det här projektet, men att 
man kan inkorporera element av det. Kanske kan man kosta på sig att göra pålägg på en 
orkesterinspelning – men att kanske spela in en hel sektion åt gången (då sektionsljudet var 
svårt att få till). Solopassager skulle också kunna gynnas av den här typen av behandling. På 
så sätt kan man får fördelarna av bägge inspelningsteknikerna på en klassisk inspelning. Man 
kan få till sektionsljudet, men kan också dra nytta av alla fördelar med att ha olika stämmor på 
olika ljudspår. 

I det här arbetet undersöktes bara stråkinstrument. Tittar man sedan på vad man skulle kunna 
få ut genom att göra pålägg med en brassektion med en dynamisk mikrofon per klocka eller 
slagverk där varje trumma har varsin mikrofon så är sannolikt mängden “energi” man kan få 
ur det ganska stor. Det vore otroligt intressant att se vad man skulle kunna göra med stycken 
med bredare instrumentation. 

När det gäller arbetsprocessen inför inspelningar så visar det att det finns en del skillnader i 
vilka utmaningar man ställs inför när man arbetar med de olika teknikerna för inspelning, det 
innebär kanske att de färdigheterna som behövs för en traditionell symfoniorkestertjänst 
kanske inte nödvändigtvis är exakt desamma (förutom det faktum att musikerna måste kunna 
spela sina instrument), men skillnaden lär vara ganska liten (ingen av de musiker som deltog i 
den här undersökningen är ju erfarna studiomusiker; och de klarade det ju alldeles utmärkt). 
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Inte försumbar dock då vissa musiker använder sig väldigt mycket av visuella signaler från 
sina medmusiker. 

En intressant observation angående agogik vid inspelningssessionerna var att det 
förvånansvärt sällan var ett problem. Som beskrivet i kapitel 3 gick de flesta rubatona bra att 
få till på första försöket, och då ska det hållas i åtanke att Bottesinis andra kontrabaskonsert är 
full av dragningar och rubaton, så det var verkligen inte något som var självklart. Detta är 
något som många skriver om som väldigt problematiskt. En del menar att man egentligen 
aldrig bör spela in något med skiftande tempo i en enda tagning om inte musikerna ser 
varandra, utan då måste separata tagningar göras för varje tempo.  

Det här var alltså aldrig ett problem under den här inspelningen, och det tyder på att musikers 
förmåga att memorera rubaton och dragningar på ett exakt och konsekvent sätt är mycket mer 
utvecklad än vad man kan tro. Dessutom ska man tillägga att många av de dragningar som 
gjordes utfördes med stor precision redan på första tagningen – dvs utan att de hade hört 
stället innan. Det verkar alltså också som att de flesta musiker har en förmåga att dels 
signalera sina rubaton innan de gör dem, och dels läsa dessa signaler. Exakt hur dessa 
processer fungerar är svårt att avgöra exakt från denna undersökning, men det är definitivt 
något som är värt att undersöka närmare i framtiden. 

Sammantaget har detta projekt lett till många insikter om alltifrån att musicera ihop med 
andra musiker, till interpretation, till klang, ljudbilder och hur individer reagerar på dem, till 
hur folk i allmänhet kan uppfatta klassisk musik. Undertecknad utför gärna vidare studier 
inom detta ämnesområde i framtiden. 
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