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Sammandrag. 
 
 
I den här uppsatsen går vi igenom traditionell mixning av Musik i Surround, en såkallad 
Direkt/Ambient Mixning, vilket innebär direktljud i de främre högtalarna (Left, Center, Right) 
och enbart ambiens i bakhögtalarna (Left Surround, Right Surround) och sedan vårt eget 
tillvägagångssätt som man kan kalla Direkt/Överallt, dvs. att det finns direkta ljudkällor runt om 
i hela surroundfältet.  Resultatet av vårt arbete visar att metoden Direkt/Överallt ger en mer 
omfattande och omringande känsla av musiken i surround. 
 
 
Abstract. 
 
In this paper, we review the traditional mix of Music in Surround sound, a so-called 
Direct/Ambient Mixing, which means direct sound in those front speakers (Left, Center, 
Right) and only ambience in the rear speakers (Left Surround, Right Surround) and then 
our own approach might be called Direct/Everywhere, which means that the direct 
sound sources are everywhere in the surround field. The results of our work shows that 
the method Direct/Everywhere provides a more comprehensive and surrounding sense 
of the music in surround. 
 
 
Nyckelord: Musik, Surround, Direkt/Ambient, Direkt/Överallt och Mixning.
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1. Inledning. 
 
Här går vi igenom vår projektplan. 

 
1.1 Syfte. 
 
Syftet är att analysera traditionell 5.1 surroundmixning och därefter testa alternativa 
surroundmixningar och utifrån det utveckla en egen metod att applicera på vårt 
material. 

 
1.2 Mål. 
Målet med detta kandidatarbete är att skapa och mixa ett soundtrack i surround till ett 
filmklipp.   
 

1.2 Metoder. 
Några tillvägagångssätt är att ta del av existerande material, i detta fall musik från Jack 
Daw, ett hardcore-band som Martin Nilsson spelar trummor i, alternativt att skapa nytt 
och utforska olika mixningssätt och applicera dem individuellt på materialet för att 
sedan jämföra varandras mixar och föra en dialog på detta vis. Detta är något som kan 
fortlöpa under projektets gång, då man inte alltid kan arbeta tillsammans. 
 
Vi kommer vända oss flitigt till kursmaterial i form av tidningen Studio och även deras 
internetforum och boken Roey Izhaki - Mixing Audio: Concepts, Practices & Tools - 
Concepts, Practices and Tools, som är en bok om mixningstekniker och om hur man 
analyserar färdigt material för att kunna applicera på sin egen mix. 
 
Vi kommer att följa Roey Izhakis metod från boken Mixing Audio: Concepts, Practices and 
Tools, som innebär att analysera mixarna från vad vi anser vara bra mixade album. Detta 
går vi igenom mer detaljerat i ett senare kapitel. Några grundläggande riktlinjer som 
avgör om en låt är bra mixad är t.ex. tydlighet, balans och nivåer m.m. Vi tänkte var och 
en välja ut ett antal album och analysera mixarna, för att sedan byta album med 
varandra och jämföra våra olika resultat.  
Samtidigt tänkte vi mixa lite olika inspelningar, vi börjar med en låt som vi mixar 
parallellt med varandra och därefter jämför och diskuterar resultaten.  
Vi kommer även analysera surroundmixar med olika artister för att söka inspiration 
samt ifrågasätta deras tillvägagångssätt. 
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2. Arbetsbeskrivning. 
 
Under vårt kandidatarbete har vi ägnat oss åt att utforska de olika mixningsmetoder som finns 
till musik inom Surround-området. Begreppet ”Surround” innebär i vårt fall ett lyssningssystem 
i 5.1, dvs. fem stycken högtalare, tre fram (L,C,R) och två bak(Ls, Rs) samt en bashögtalare (LFE) 
som tar hand om basfrekvenserna.  Det traditionella sättet att gå till väga är att låta 
bakhögtalarna stå för efterklanger och dylikt för att återskapa ljudbilden av ett live-
framträdande. Vi väljer att kalla denna metod Direkt/Ambient, precis som Gustaf Kempe gör i 
sin C-uppsats Panorering För Musik i 5.1 (Kempe, 2005, s.15 ). Vi vill testa ett annat 
tillvägagångssätt, att t.ex. låta lyssnaren stå mitt i bandet, som att trummorna är bakom dig och 
sångaren är framför dig. Allt detta för att få en mer omringande känsla av musiken. Detta väljer 
vi att kalla Direkt/Direkt precis som Kempe gör. 
 

 
 

Illustration 1, visar högtalarplacering i ett Surroundsystem.  
 
 
Vi har skrivit och spelat in musiken själva eftersom vi båda är aktivt musicerande och har 
tillgång till all utrustning samt av upphovsrättsliga skäl och att vi då skulle få mycket bättre 
kontroll på mixningen då vi själva varit del av hela inspelningsprocessen. Vi har sedan mixat i 
både stereo och i Surround. Vi kommer även att applicera det vi skapat och mixat på ett 
filmklipp för att även förstärka den visuella känslan. Filmklippet vi kommer använda har vi fått 
ta del av från utomstående projekt, bl.a. iStudios Showreel. 
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3. Processbeskrivning. 
I den här delen kommer vi gå igenom hela arbetsprocessen från idé till slutprodukt. 
 
3.1 Hur växte idén fram? 
 
Vi ville fördjupa oss inom mixning av musik, då vi båda är aktivt musicerande, men inte 
kommit till den professionella nivå som vi önskat, dvs. vi vill få mer kunskap inom 
ämnet. Då detta var en tanke som fanns hos oss var det ett självklart beslut att börja 
arbeta tillsammans. 
 
Efter kontinuerliga samtal med våra handledare och programansvariga växte idén fram 
om att ta musikmixningen i stereo ett steg längre, att mixa filmmusik i surround. Detta 
är något som vi båda fattade tycke för då vi har arbetat med surround-ljudläggning inom 
film i tidigare projekt. De första veckorna i projektet bestod av att följa kursplaners 
föreskrifter som innebar att skriva ihop en godkänd projektplan. 
 
3.2 Samarbetspartner. 
 
Efter att ha bestämt oss för vad vi skulle göra var det dags att hitta en samarbetspartner 
och vi var väldigt öppna när det gäller varifrån materialet kom som vi skulle ta del av. Vi 
ägnade mycket tid åt att undersöka olika filmhögskolor, folkhögskolor och andra 
utbildningar in filmämnet. Vi laddade även upp en annons på Filmcafe.se, som är en 
annonssida för filmskapare som söker efter arbetskraft i form av skådespelare, 
ljudtekniker, filmare, manusförfattare och dylikt, utan större lycka. Det var inte förrän 
efter vi kontaktade Konstfack som vi kom i kontakt med en kille som lät oss ta del av en 
kortfilm han hade gjort. Detta var dessvärre ingenting som vi kände att vi kunde jobba 
emot och var därför tvungna att gå vidare i sökandet, också där utan större lycka.  
 

3.3 Research. 
 
Redan tidigt under projektet hade vi fått tips om en bok Mixing Audio: Concepts, 
Practices and Tools, en mixningshandbok med inkluderande dvd-skiva, som vi båda 
införskaffade. I boken går Izhaki igenom allt från detaljer i olika editeringsverktyg till 
genomgång av koncept och analyser. Momentet Mixning Analys var något vi båda föll för 
direkt, där det beskrivs hur man genom att lyssna på välmixade album och låtar, kan 
utskilja särskilda mixningsmoment så som Delay, Reverb, Panorering samt nivåer 
mellan instrumenten i låten, för att lära sig av det och återskapa ljudbilden på sitt eget 
material. Välmixade i det här fallet är väldigt personligt när det kommer till tycke och 
smak, men det finns alltid några grundläggande riktlinjer som avgör om en låt är 
välmixad, t.ex. tydlighet, balans och nivåer m.m.  
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3.3.1 Mixningsanalys. 
 
Som ett delmoment i researcharbetet har vi valt att utföra en mixningsanalys med Roey 
Izhakis tillvägagångssätt ifrån boken Mixing Audio: Concepts, Practices and Tools som 
utgångspunkt. 
Detta material vi analyserar är mixat i stereo, men samma grundprinciper kan även 
användas vid mixning i surround.  

 
Sometimes, learning the techniques of an art makes it hard to perceive the 
art as a whole. For example, while watching a movie, film students will 
analyze camera movements, lighting, edits, lip-syncing or acting skills. It 
can be hard for those students to stop analyzing and just enjoy movies like 
they did when there were fascinated kids. However, many mixing engineers 
find it easy to switch in and out from a mixing analysis state – even after 
many years of mixing, they still find it possible to listen to a musical piece 
without calculating how long the reverb is, where the trumpet is panned to 
or questioning the sound of the kick. Izhaki, Roey, 2008, s24. 

 
Det Roey Izhaki menar är att gå igenom en låt och lyssna efter tydliga delar utav mixen, 
t.ex. hur länge man hör efterklangen, panoreringar, kompression och nivåer. Allt detta 
för att själv sedan kunna återskapa liknande ljudbilder. Några exempel på saker man 
kan kolla efter är t.ex: Hur starka i volym är de olika instrumenten i förhållande till 
varandra? Hur är instrumenten panorerade? Hur mycket är instrumenten 
komprimerade? Hur långa är reverben? Hur tydliga är de olika instrumenten? 
Ändras något av ovanstående under låtens gång? Finns det tydliga automatiseringar av 
effekterna? 
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3.3.2 Interpol – Lights. 
 
Efter att ha gått igenom fyra-fem låtar enligt Roey Izhakis metod har vi valt att ta med 
analysen av låten Lights med gruppen Interpol från deras skiva som släptes 2010. 
Anledningen till detta är att den håller en väldigt hög standard i form av mixning och att 
själva låtmaterialet är väldigt likt det vi själva har spelat in nu i projektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Det första man hör är ett brus som skapas av ett rumsreverb, följt av en högerpanorerad 
gitarr som har ett delay på sig som vandrar åt mitten. Vid 0:34 framträder ett piano som 
är panorerat till vänster med delay som vandrar åt mitten den med. Tillsammans med 
pianot kommer sången in. Denna är rätt hårt komprimerad för att vara tydligt 
framträdande och ta stor plats i mitten. Sången har ett delay som går från mitten ut på 
sidorna. Det ligger en sångdubbning på vissa partier i låten, som ligger panorerat lite vid 
sidan av mitten, ibland höger, ibland vänster, som är lägre i volym än leadsången. 
Vid 1:19 hörs ett knäpp som skapas av ett så kallat ”Spring-reverb”, ett analogt reverb 
som är byggt av en cylinderfjäder. Vid 1:37 kommer basgitarren in i låten. Den ligger i 
mitten av stereofältet och har ett mindre reverb på sig. 
Trummor kommer in i ljudbilden vid 1:45. De är rätt svaga i volym och de kan ha ett 
högpassfilter på sig, dvs. att man har skurit bort basfrekvenserna. 
Vid 2:17 framträder bastrumman som är rätt hårt komprimerad. Basgitarren börjar här 
ducka lite i styrka när bastrumman slår, detta för att få pumpande känsla. 
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Vid 2:30 läggs en extra gitarr in som är panorerad till vänster. 
Vid 3:50 blir den starkare i volym och har en delay som går mot höger. 
5:10 Låten går gradvis ned i volym, tills det blir helt tyst, även kallat ”Fade”. 
 
Det här är ett exempel på hur en analys kan se ut och vi tycker att det är väldigt bra att 
bryta ned en låt på det här sättet för att få en bättre överblick om hur andra har gått 
tillväga och genom det bli inspirerad och även få lösningar på vissa problem man kan 
stöta på.  
 
De tips och inspirationer man får här har varit med som en del av lösningarna i vår 
surroundmixning. Då mixning är mer av en konstform är det svårt att säga exakt vilka 
saker vi har tagit del av men vissa av elementen har legat som inspiration för hur vi 
utfört våra mixar. 
 
 
 
 

3.3.3 Jack Daw – We Had It. 
 
Efter mixningsanalysen började vi med förarbetet inför surroundmixningen där vi 
började att mixa i stereo för att få en färsk jämförelse med surroundmixningen. Vi 
började mixa en låt som spelats in av oss här på Blekinge Tekniska Högskola hösten 
2010, skriven av Martins band Jack Daw. Martin började mixa grunden hemma på sin 
laptop och sedan möttes vi och satte oss gemensamt med låten.  
 
Vi ville få fram ett tungt, stort ljud med viss skitighet, dvs. att få fram en mer naturlig 
opolerad ljudbild, som man finner i ett live-sammanhang. Vi visste hur vi ville att det 
skulle låta, men inte hur vi skulle nå vårt mål. Vi använde oss av stora reverb för att få 
känslan av kyrka eller stor lagerlokal. Gitarrerna panorerades ut brett, allt för att få det 
att låta stort. Vi märkte att frekvenserna krockade emellan bas och bastrumma så det 
var vi tvungna att lösa. När frekvenser krockar innebär det t.ex. att två olika instrument 
har samma frekvensomfång och därför tar upp yta ifrån varandra, dvs. de skuggar 
varandras insatser. För att avhjälpa detta kan man inne i equalizern, som är ett 
frekvensediteringsverktyg, testa att sänka det ena instrumentet i den frekvens där det 
andra är som starkast och på sådant sätt rensa upp i själva ljudbilden. Vi testade även att 
använda oss av såkallad sidechaining vilket är en funktion som finns i vissa 
kompressorer. Man använder då två ljudkanaler där båda har inverkan på varandra. 
Kompressorn läser den ena kanalens dynamik, när kompressionen skall ske utförs den 
på den andra kanalen. Detta är ett bra sätt att t.ex. få fram bastrumman i en mix.  
Bastrumman blev tydligare men trycket och basen i låten försvann. Vi bestämde oss för 
att inte använda oss av detta. 
 
 
Vi referenslyssnade sedan på ett par olika stereoanläggningar vilket innebär att man 
testar sin mix på andra system än det man mixade i för att få en bild om hur det kan låta 
hemma hos konsumenten. Vi lyssnade bl.a. i ett par Mackie MR5 monitorer, en gammal 
Yamaha anläggning ifrån 80-talet och i en Yamaha hemmabioanläggning. Den perfekta 
miljön hade varit om alla hade samma stereosystem men så är ju tyvärr inte fallet. En 
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mix kan låta väldigt olika beroende på var man lyssnar. Vi bad även ett par kompisar att 
provlyssna och komma med synpunkter. Efter att vi referenslyssnat satte vi oss återigen 
med vår mix och tog med oss det vi antecknat vid vår runtlyssning och gick även igenom 
feedbacken vi fått från folk. Cymbalerna på trummorna hade en väldigt obekväm 
frekvens och det hade även virveltrumman, några toner som helt enkelt lät falskt och 
alldeles för framträdande, för att få bort detta kan man Loopa, spela upp om och om 
igen, det parti i låten där felet finns, sedan gå in i Equalizern och sänka volymen på de 
frekvenser man inte vill ha med. 
 
 
3.3.4 Musik i film. 
 
I en del av researchen gjorde vi analyser av hur filmmusik är mixad, då våra mixade låtar 
skulle appliceras på ett filmklipp. Vi satte oss i ett rum på BTH med ett professionellt 5.1 
Surroundljudsystem så att vi verkligen skulle höra allt tydligt. Vi valde ett antal filmer 
där musiken tog stor plats i ljudbilden eftersom att vi själva enbart skulle ha musik och 
ingen ljudläggning till våra projekt. 
 
We Were Soldiers blev första filmen vi analyserade, som är Dolby Digital4 format, DTS5. 
Ljudeffekterna i filmen var mixade som slapdelay i surround, att själva effekten kommer 
framifrån, i fronthögtalarna och efterklangen på ljudet kommer ifrån bakhögtalarna, det 
ger en känsla av att man befinner sig i ett sammanhang, ett rum tex. Ambienterna 
kommer även dem från bakhögtalarna, ambienter är ljud som omger en, ett exempel kan 
vara träd som låter när det blåser, löv som prasslar, vinden som viner, fåglar som 
kvittrar på det ställe där du befinner dig, alla de ljuden bildar tillsammans ett ambient 
ljud. När musiken spelas kommer den från höger och vänster fram och 
efterklangen(reverbet)från musiken kommer från bakhögtalarna, i centerhögtalaren 
alltså mitten fram spelas det ingen musik. 
 
Band Of Brothers blev andra analysen. Här låg musiken i alla högtalarna samtidigt, och 
musiken var inte särskilt framträdande, för att få fram dialogerna i centernhögtalaren. 
Brotherhood of the Wolf  hade effekterna helt i alla högtalare och musiken i 
fronthögtalarna, med efterklang i dem bakre. I filmerna Austin Powers-Goldmember och 
The Queens Men, musiken är en spegling, alltså de bakre högtalarna spelar samma sak 
som dem främre. I filmen Merlin var musiken lite mer uppdelad, instrumenten var 
panorerad olika i dem olika högtalarna alltså direkt/direkt, med mer fokus på effekter i 
fronthögtalarna. 
 
Det vi kom fram till efter denna analys är att i film, vilket var syftet att vår produktion 
skulle användas till, ytterst sällan använder sig av Direkt/Direkt metoden. Detta kan 
vara för att mer värdefull information finns i ljudbilden som ska nås fram till åskådaren, 
t.ex. andra ljudeffekter och tal etc.  
 

 

3.3.5 Direkt/Ambient och Direkt/Överallt. 
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I vår research har vi tagit del av en C-Uppsats skriven av Gustaf Kempe där han med 
testpublik gör diverse lyssningstest för att få reda på skillnaden mellan i upplevelser 
mellan Direkt/Ambient och Direkt/Överallt. Det han kommer fram till är samma sak 
som vi har kommit fram till, det ger en ökad känsla av surround när man använder sig av 
metoden Direkt/Överallt. 

4. Inspelning och Mixning. 
 
Då vi fram till detta moment inte lyckats hitta någon att samarbeta med bestämde vi oss 
för att börja skriva en låt som vi sedan skulle spela in. Låtskrivningsprocessen i båda 
våra låtar är väldigt lika. Det började med en uppdelning där Hampus stod för melodi i 
form av gitarrer, bas och syntar, Martin stod för rytmer i form av trummor. Efter att vi 
skrivit grundidéer, tog vi sedan projekten till studion för att spela in och mixa 
materialet. 

4.1 Inspelning av Seven Kinds Of Monkey. 
 
Inspelningen gick till på följande sätt: 
 
Vi började med att spela in trummorna med en ganska enkel uppmickningsmetod, som i 
vårt fall ser ut som följande. 
 

• Bastrumma – en Shure Beta 52A som är en klassisk mikrofon vid inspelning av 
bastrumma.  

• Virvel Ovansida– En klassisk Shure SM 57 mikrofon som ofta används vid virvel 
eller puk uppmickning. 

• Virvel Undersida – Blue Mouse, en stormembransmikrofon som återger en tydlig 
och ”krispig” karaktär, dvs. att den är väldigt ren i ljudet. 

• Hi-Hat – Sontronic STC-1S, en mikrofon som återger det inspelade ljudet på ett 
naturligt sätt.  

• Golvpuka – Sennheiser MD 421. 
• Överhäng – Två stycken Royer 121 mikrofoner placerade ovanifrån till vänster 

respektiva höger sida om trummorna med virveltrumman som centrum. 
• Rumsmick – Även här en Blue Mouse placerad bakom trummorna i mitten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Inspelningen av Gitarrer och Bas gjordes via en Mbox 2 som är ett externt ljudkort från 
Digidesign, där vi skickade in direktsignalen in i ett så kallat mjukvaruprogram som 
återskapar ljudet av olika sorters förstärkare.   
Utgångspunkten när vi skulle börja mixa var att sätta lyssnaren mitt i bandet, närmre 
bestämt, i en replokal. Med detta i åtanke valde vi att panorera instrumenten på följande 
sätt: 
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4.2 Inspelning av Bananas In The Skye. 
 
Efter att vi spelat in och mixat första låten, Seven Kinds Of Monkey kom vi i kontakt med 
iStudios, ett Karlskrona-baserat produktionsbolag med inriktig mot musikvideos och 
reklam. De bad oss göra en vinjett6 till deras Showreel7 .Vi fick direktiv av dem att göra 
en låt som var enligt deras ordval, ”Mäktig”. Några inspirationskällor vi skulle ta del av 
var bl.a. låten Uprising med Muse och Apocalypso med Mew.  
 
Vi träffades för att sammanställa idéerna som vi fått och började arrangera ett trumspår 
till en piano-loop som skrevs efter att ha tagit del av direktiven från iStudios. 
 
När vi kände oss klara med låtstrukturen på började vi inspelningen av låten. 
Trummorna kom först på följande vis: 
 

• Bastrumma– Shure Beta 52A. 
• Virvel Ovansida – Shure SM57. 
• Virvel Undersida – Blue Mouse. 
• Hi-Hat – Spelades in med en Neumann KM 184 men valdes sedan i mixen att inte 

användas, då trumkompet innehöll någon Hi-hat. 
• Hängpuka – Sennheiser MD 421. 
• Överhäng – Royer R-121. 
• Rumsmick – Neumann KM 184, eftersom dem flesta uppmickningar i form av distans 

eller överhängsmickning ser ungefär likadana ut så ville vi testa ett sätt som man inte 
brukar göra. Vi ställde in stativen så mikrofonerna höll sig 10, 20 cm ifrån golvet riktade 
mot trumsetet. Bakom trumsetet i mitten ställde vi även upp en Neumann U87 mikrofon. 

 
 
Gitarrspåren är inspelade med en Hagström Super Swede gitarr via en Fender 
rörförstärkare med två stycken mikrofoner. En Shure SM57A och en Royer R-121. 
Pianospår och Syntbasen är skapade med mjukvarusynten Omnisphere. Panoreringen 
på denna låt är som följande: 
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5. Reflektion. 
 
I den här delen kommer vi reflektera över resultatet av vårt projekt och 
arbetsprocessen. 
 

5.1 Projektplanering. 
 
En del i projektet som varit lite problematisk är själva projektplaneringen. 
Vi har haft lite bekymmer med att hitta vårt ämne specifikt, dvs. att kompromissa ihop 
alla våra tankar och idéer till ett slutgiltigt mål. Detta var något som vi fick ha en hel del 
handledning till innan vi kom fram till en godkänd projektplanering. 
 
Efterhand som detta löst sig relativt bra har vi även haft motgångar när det gäller att 
hitta samarbetspartners/projekt vi kan jobba med. Vi har haft kontakt med ett tjugotal 
olika tänkbara ställen i form av högskolor, folkhögskolor och privatpersoner, men inte 
förrän mot slutet av projektet fann vi ett Karlskronabaserat företag vid namn Istudios. 
Detta var en riktig moralhöjare för det innebar att vi fick ytterst få direktiv vilket gav oss 
en större konstnärlig frihet att få skapa det vi ansåg vara passande till projektet. Vi fick 
bara ett tempo att jobba till, ett tempo som även Istudios skulle förhålla sig till. 
 

5.2 Inspelning och Mixning. 
 
Efter att ha gjort en Direkt/Överallt mixning av låtarna jämförde vi  det sedan med  
den traditionella Direkt/Ambient versionen. Vi kom fram till att metoden vi har använt, 
Direkt/Överallt, ger en ökad känsla av surroundljudet. Det kändes som att var en del 
utav musiken eftersom det kom ljud från alla högtalarna och därmed fick man 
uppfattningen av att vara mitt ibland bandet. Även några testpersoner , Ola Blissing, 
Jonas Nilsson, Mattias Henriksson och Sebastian Hastrup, har tagit del av vårt material i 
under projektets gång, även de tycker att man får en ökad surround-upplevelse av 
Direkt/Överallt mixen. 
 
I vår första låt Seven Kinds Of Monkey valde vi att ha trummorna i de främre högtalarna, 
medans i låt nummer två, Banans In The Skye har trummorna i de bakre. Detta 
medförde lite problem i mixningen av Seven Kinds of Monkey eftersom det är tre 
högtalare fram blev det som är panorerat i mitten mycket starkare. Detta problem 
uppstår på grund av att centerhögtalaren i t.ex. ett surround- hemmabiosystem ofta är 
större och det blir en annorlunda balans jämfört med högtalarna i studion där vi har 
arbetat. Därför fick vi gå tillbaka ett flertal gånger för att ändra och anpassa mixen efter 
detta. I den andra låten där trummorna ligger panorerade i de bakre högtalarna fick vi 
inte alls några sådana problem, utan där blev resultatet genast mer likt en vanlig 
panorering av trummor i stereo, fast bakifrån. 
 
När man väljer att mixa musik med Direkt/Direkt metoden får man mycket mera plats i 
ljudfältet jämfört med Direkt/Ambient mixningen. Detta eftersom man har fler högtalare 
att använda sig av i panoreringen av de enskilda instrumenten. På så vis kan man ha fler 
element i sin mix, i form av instrument, utan att de krockar med varandra och på så vis 
få en större tydlighet i sin mix.   
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Vi har uppnått vårt mål och syfte med kandidatarbetet, som var att analysera traditionell 
5.1 surroundmixning och därefter testa alternativa surroundmixningar och utifrån det 
utveckla en egen metod att applicera på vårt material, då vi har gått igenom alla 
elementen i researchen enligt projektplanen och tack vare de resultat vi fått fram under 
projektets gång. Dock hade vi båda två velat få fram mer material att mixa i surround 
men detta är något vi inte har hunnit med pga. bristande tidsplanering och 
kommunikation sinsemellan när vi infunnit oss på olika orter.  
 
Vi gärna hade velat ha mer av är handledning av Sebastian Hastrup, som vid några 
tillfällen gett oss väldigt bra feedback på våra mixar och även gett oss många bra tips för 
att nå våra mål. Detta är dock något vi själva hade kunnat boka in, men även här har det 
faktum att vi varit på olika orter gjort att det helt enkelt inte blivit av. 
 
En annan faktor som gjort att vi inte har mixat fler låtar i surround än vad vi har gjort, är 
bristen på filmmaterial att jobba med.  Hade vi hittat samarbetspartners i ett tidigare 
skede hade projektet kommit igång mycket snabbare. Detta är något har funnit väldigt 
problematisk i vår arbetsprocess och det har bidragit till mindre motivation från vår 
sida men när vi fann Istudios blev det hela helt plötsligt väldigt mycket lättare att ta sig 
an. Att försöka hitta samarbetspartners tidigt i ett projekt eller innan projektet startats 
är något vi själva inte lyckades med. 
 
Vårt slutresultat och vår reflektion kan styrkas av Gustaf Kempes slutsatser i hans C-
uppsats Panorering för musik i 5.1 surround, där han går igenom olika metoder för att 
mixa musik i surround.   
 

5.3 Syfte. 
 
Efter att ha blivit färdiga med projektet anser vi båda att vi har uppfyllt syftet med 
projektet, att jobba fram egna metoder att mixa musik i surround. Dessa metoder är 
väldigt konstnärligt lagda så det skiljer från projekt till projekt men vi kan slå fast vid att 
vi föredrar Direkt/Överallt som metod att jobba med. 
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5.4 Individuell reflektion, Hampus. 
 
Vad jag har kommit fram till med detta projekt är att en väl detaljerad tidsplan är ett 
måste. Detta är något som i vårt fall har känts lite svårt då vi i början hade svårt att få en 
godkänd projektplanering. Att mer noggrant skriva upp exakt vad man ska göra vore att 
föredra då vi vid flertal tillfällen inom gruppen varit på varsin ort. Att ha en detaljerad 
tidsplan är något som kan känns självklart att ha men det har visat sig vara lite svårare 
än vi tänkt oss. En bidragande faktor var att vi inte lyckades hitta något projekt att jobba 
emot och därför gick det några veckor innan vi visste exakt vad vi skulle göra. Även här 
är det väldigt viktigt att redan långt innan projektetarbetet startas vara väl medveten 
om vad det är man vill arbeta med. Det vi hade kunnat göra är att ha fler dialoger med 
projekthandledare och annan personal på BTH. 
 
När vi väl kom på rätt spår kändes det mycket bättre. Arbetet började ta fart och vi 
började med researchen.  
 
Musikanalysen var en del av projektet som jag fann väldigt lärorikt. Att bryta ned låtar 
ur ett mixningsperspektiv är något som gör att man kan få mer inspiration inför sitt eget 
arbete. Att lyssna, bryta ned och analysera en låt kan i och för sig anses vara en naturlig 
sak att göra, men mina tidigare erfarenheter av detta har varit att man inte direkt haft en 
strukturerad metod att göra det på. Detta är nått som Roey Izhaki ger konkreta exempel 
på. Roey Izhaki, 2008, s24. 
 
Att få ha arbetat tillsammans med Martin Nilsson har varit väldigt givande, speciellt när 
det gäller inspelningar av trummor. Att micka upp ett trumset är ett element i processen 
att spela in en låt som jag tidigare inte tagit så stor del av som jag har velat. Martins 
kompetens inom detta område har varit väldigt lärorikt att ta del av och jag känner att 
efter våra inspelningssessioner har jag lärt mig väldigt mycket. Alltifrån 
mikrofonplacering , val av mikrofoner till själva mixningsprocessen. Hur man väljer att 
panorera trummorna, komprimera virveltrumman och hur man övergripande väljer att 
gå till väga när man mixar trummor är något som jag nu känner att jag bemästrar 
betydligt mycket bättre efter vårt projekt är avslutat.  
 
Vi har kompletterat varandra väldigt bra på ett sätt där vi delat med oss av våra tidigare 
kunskap inom olika mixningsdelar. Jag har tidigare specialiserat mig på gitarrer, bas och 
syntar, då jag som musiker har gitarr som huvudinstrument. Att få ha tagit del av den 
perkusiva delen i inspelningsprocessen är något jag är väldigt tacksam över och kommer 
ta med mig i framtida projekt. 
 
En person som jag också skulle vilja tacka är Sebastian Hastrup som driver ett eget 
företag som specialiserar sig inom mixning och som även arbetar som lärare på Blekinge 
Tekniska Högskola. Han har vid ett antal tillfällen har kommit in som en extra 
handledare i själva mixningsprocessen och har hjälpt oss på rätt spår när vi kört fast. 
En specifik sak var att vi i låten Banans In The Skye kände att vi inte fick den tydlighet 
och balans som vi strävade efter. Detta hjälpa han oss med genom att komma med tips 
om EQ-inställningar, komprimering och nivåbalans mellan de olika instrumenten i låten. 
Efter hans hjälp kände vi att vi hade nått dit vi ville med vår mixning av låten. 
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I vår research började vi även mixa låten Jack Daw – We Had It, då Martin Nilsson spelar 
trummor i det bandet och låten var nyinspelad. Vi kände att det var en perfekt låt att 
prova det vi hade lärt oss ifrån musikanalysen på. Det som gjorde det ännu mera 
spännande var att vi hade en deadline och fick kontinuerlig feedback från de andra 
bandmedlemmarna och fick därför det att likna en professionell situation i en studio. 
En sådan situation är väldigt lärorik för utan deadlines och riktlinjer från andra 
personer kan man lätt spendera sin tid på fel saker i projektet.  
Detta är något jag kommer ta med mig ifrån detta arbete. 
 
Under några kurser på vår utbildning, Digital Ljudproduktion, har vi ägnat oss åt 
ljudläggning av film i 5.1 surround och även i ett 4.0 surroundsystem där vi 
programmerade en interaktiv virtuell Star Wars miljö i verktyget MAX/MSP som är ett 
visuellt programmeringsspråk för musik och multimedia. 
Men själva mixningen av musik i surround är något jag aldrig gjort tidigare och det 
kändes spännande att ge sig in på det området i det här projektet. 
 
Vi valde att ha två olika utgångspunkter i våra två låtar. I första låten placerade vi 
lyssnaren mitt i bandet så att säga, med trummorna i främre högtalarna, och resten av 
instrumenten runt omkring en i surroundfältet. I låt två gjorde vi tvärt om, trummorna 
bakom lyssnaren och gitarrer, bas och piano kom framifrån. Detta gjorde att man fick en 
helt annan omslutande känsla när man lyssnade på musiken. Vi testade att mixa låtarna 
på det traditionella sättet, Direkt/Ambient, (Kempe, 2005, s.15 ), men det sättet lät inte alls 
lika omslutande. Det kändes helt enkelt tråkigt och man fick inte alls samma ”Feeling” som att 
lyssna på Direkt/Direkt, (Kempe, 2005, s.15 ), mixen. 
Här blev jag faktiskt väldigt förvånad över att det var sådan stor skillnad över de två 
tillvägagångssätten och det stod klart att vårt sätt att mixa, som börjar komma fram mer och mer 
i musikbranschen framför allt, men inte bland musik i film, faktiskt låter mycket mer 
omringande och framförallt mer spännande. Med det här resultatet av vår mixning 
känner jag att vi nått fram till vårt syfte, som är att analysera traditionell 5.1 
surroundmixning och därefter testa alternativa surroundmixningar och utifrån det 
utveckla en egen metod att applicera på vårt material.  
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5.5 Individuell reflektion, Martin. 
 
Planen från början med Kandidatarbetet var egentligen att jag ville fördjupa mig och 
mina kunskaper inom mixning i stereo, och att lära mig tillräckligt om det för att kunna 
jobba med mixning professionellt efter skoltidens slut. Eftersom att enbart förhålla mig 
till mixning under kandidatarbetet ansågs vara för brett av handledarna bestämde jag 
möte med dem och vi bestämde då att utveckla det hela till surroundmixning istället och 
som huvudmål surroundmixa till film.  
 
Med på mötet var också Hampus som även han hade tänkt syssla med samma inriktning, 
så vi bestämde oss för att jobba tillsammans.  
Eftersom vi båda egentligen tänkt mixa musik så var vi ganska sent ute med att hitta 
film. Så det tog lite väl mycket av vår tid i början. Vi skulle helt enkelt ha planerat bättre. 
 
Vi valde mitt band Jack Daws låt We Had It All Coming som första mixningsprojekt, då i 
stereo. Jag började att mixa låten hemma innan vi fortsatte med resterande mix på BTH. 
Jag hade ganska stora datorproblem under min period hemma, så jag kunde inte riktigt 
skapa det jag ville, utan fick istället hålla mig till vad datorn klarade av. Inne på BTH 
började jag och Hampus med fortsättningen av mixen. Det lät inte alls likadant väl på 
plats på BTH som det hade gjort hemma, eftersom vissa av hjälpmedlen jag använt inte 
fanns på BTH och dels för att jag hade mixat i hörlurar och nu skulle vi använda oss av 
BTH`s monitorer,  så vi fick börja med att gå igenom kanal för kanal för att se vilka vi 
skulle kunna använda istället. Det var ganska svårt och speciellt virveltrumman lät inte 
alls så som den gjort i tidigare mix. Ljudbilden var inte alls lika stor när vi mixade på 
BTH som den varit. Så där fick vi börja jobba med lite andra inställningar på reverben än 
vi använt tidigare.  
 
Mitt och Hampus samarbete har funkat väldigt bra när vi träffats och har varit en stor 
inspirationskälla för mig då han hanterar melodier på ett sätt som gör det lätt för mig att 
delta med mina rytmer.  
Vi har dock ofta varit på olika håll vilket gjort oss oförmögna att kommunicera med 
varandra på ett för projektet tillfredställande sätt, vi hade redan från början problem 
med att hitta material att arbeta med. Därför gick mycket energi åt till att leta efter 
material istället för att jobba med arbetet.  
 
Jag har varit ganska negativt inställd till att lyssna på musik i surround innan projektet 
började, jag har varit någon form av nostalgiker som vill behålla stereobilden så som den 
varit i många år och tyckte att det enbart skulle vara två högtalare. Men när vi satte oss i 
studion och började mixa i surround började en annan tanke växa i mitt huvud, när jag 
var yngre kunde jag sitta och njuta av en inspelad skiva i flera timmar framför min 
stereoanläggning men intresset dog ut på grund av att det inte gav mig någonting längre.  
 
Därför var det väldigt upplyftande när vi började panorera ut vår låt så som bilden visar 
på s.11. Musiken kom fram på ett helt annat sätt, fanns mer utrymme att lägga ut ljuden 
på, i och med fler högtalare. Subhögtalaren, alltså högtalaren som generellt hanterar 
frekvenser under 120hertz gav så mycket mer kontrollerad bas än vad bara två stycken 
stereohögtalare kan åstadkomma så musiken fick en helt annan, mycket mer 
omfamnande känsla. I första låten panorerade vi ut trummorna i frontarna och 
gitarrerna i de bakre högtalarna för att få känslan av att befinna sig inne i en 
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övningslokal där bandet spelar upp sin låt. Vi fick dock ett problem med att lägga 
trummorna fram i ljudbilden, virveln blev väldigt tydlig i centerhögtalaren vilket vi inte 
hade räknat med. Vi panorerade virveln lite mer mot mitten/mitten istället för 
fram/mitten. Detta lät mer som vi tänkt oss.  
 
Att lyssna på musik i surround enligt Direkt/Direkt metoden dvs där allt ljud kommer 
direkt ifrån alla högtalarna gör i mitt tycke att man känner sig mer delaktig i själva 
musiken, det känns nästan som om man är med och spelar själv. Den känslan infinner 
sig inte alls lika kraftig när man mixar musiken på det traditionella sättet 
Direkt/Ambient dvs att man låter bakhögtalarna stå för efterklanger och enbart 
fronthögtalarna för direktljudet. Känslan av rum infinner sig men inte känslan av att 
vara delaktig i bandet, då musiken kommer framifrån, på samma sätt som i en 
stereoanläggning med skillnaden att efterklangen från instrumenten infinner sig i 
bakhögtalarna. 
 
Jag åkte på möte hos Istudios för att få information om hur vår andra låt, Bananas In The 
Skye skulle låta, den som vi fått i uppgift att skapa till deras Showreel, som är en video 
där de visar upp sin produktion och hur de skapat dem. Videon var i utvecklingsstadiet, 
men vi jobbade mot det material vi hade. Jag och Hampus stämde träff i övningslokalen 
och började öva fram och arrangera trummorna och basen på den låtidé som Hampus 
tillverkat, men när vi väl kom till studion visade det sig att mina trumarrangemang 
nästan var identiska med den tidigare produktionen, anledningen till det var brist på 
nya idéer. Därför var jag tvungen att på ett snabbt sätt komma på nya och passande 
rytmer, så att de skulle passa till låtens uppbyggnad innan studiotiden tog slut. Där lärde 
jag mig verkligen att planera steget längre innan man entrar studion så att inte tid går åt 
till att göra om saker på plats när tiden är knapp. 
 
Vi började mixa låten och referenslyssnade den hemma, vi tyckte att ljudet överlag blev 
ganska otydligt, instrumenten kom inte riktigt och trummorna tog alldeles för stor plats 
så vi tog hjälp av Sebastian Hastrup som driver ett eget företag inom mixning och som 
även arbetar som lärare på Blekinge Tekniska Högskola. Han förklarade på ett 
lättförståeligt sätt hur vi skulle gå tillväga för att få en klarare och mer sammanhållen 
mix. Virveltrumman hade tillexempel ett annat reverb än vad som fanns på gitarrerna 
vilket gjorde att ljudet kändes lite splittrat som om inte instrumenten befann sig i 
samma rum. Vi bytte ut virvelreverbet och använde samma reverb som på gitarrerna. 
Detta gjorde att man fick en mer sammanhållen ljudbild eftersom de berörda 
instrumenten nu befann sig i samma rum.  
 
Jag känner att det har varit en enormt läroriktid, surroundmixning var ju något jag 
kunde ytterst lite om innan så där har jag verkligen lärt mig mycket nytt, hade jag tänkt 
till lite tidigare hade jag gärna haft Sebastian som lärare flera tillfällen i veckan istället 
för bara nån enstaka gång nu i slutet, eftersom han lärde mig mycket nytt under den 
korta tiden han hjälpte oss. Jag och Hampus skulle även varit bättre på att kommunicera 
när vi befann oss på långt avstånd ifrån varandra, men man lär sig av sina misstag. 
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6. Ordlista. 
 
 
1 Delay: Återuppspelning av ljudsignaler med fördröjning så att en ”ekande” effekt 
uppstår. http://en.wikipedia.org/wiki/Delay_(audio_effect) 
2 Reverb: Reverb är en effekt inom ljudtekniken som skapar en simulering av ett rums 
efterklang. http://sv.wikipedia.org/wiki/Reverb 
3 Panorering: Panorering används i flerkanalig ljudteknik för att lägga ett mono-spår 
olika starkt i olika högtalare i en stereo-mix. http://sv.wikipedia.org/wiki/Panorering 
 
4 Dolby Digital är samlingsnamnet för flera digitala mångkanalsformat för komprimerat 
ljud utvecklat av Dolby Laboratories. Systemet används i biografer, på dvd-skivor och 
även i radio- och tv-sändningar. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital 
5 DTS - DTS, digitalt format för lagring av flerkanaligt ljud, utvecklat av Digital Theater 
Systems.http://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_Theater_Systems 
 
6 Vinjett – Musik skrivet till ett kort filmklipp, t.ex. en Intro-vinjett, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vinjett 
7 Showreel – En form av artist portfolio inom film. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Reel#Demo_reels 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljudteknik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Efterklang
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljudteknik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Monofoni_%28ljudteknik%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gtalare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljudmix
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7. Källförteckning. 
 

7.1 Böcker. 
 
Izhaki, Roey 2008. Mixing audio: concepts, practices and tools. Amsterdam: Focal 
press/Elsevier 
 

7.2 Uppsatser. 
Kempe, Gustaf 2005. Panorering för musik i 5.1 surround. En jämförelse av  
panoreringsteknikerna direkt/ambient och direkt-överallt. C-uppsats. Falun: Institutionen 
för Kultur Media Data, Högskolan Dalarna. Vt- 2005. 
 

7.3 Webadresser. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Delay_(audio_effect) 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reverb 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Equalizer 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_Theater_Systems 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vinjett  
http://en.wikipedia.org/wiki/Reel#Demo_reels 
http://en.wikipedia.org/wiki/Max_%28software%29 

 
7.4 Filmer. 
 
Merlin. 1998 [Film]. Directed by Steve Barron. USA: Hallmark Entertainment. 
We Were Soldiers. 2002[Film]. Directed by Randall Wallace. USA: Paramount Pictures 
Corp. 
Austin Powers In Goldmember.[2002].Directed by Jay Roach. USA: New Line Cinema. 
Band Of Brothers. 2001 [Tv-miniseries]. Directed by Phil Alden Robinson. USA: HBO. 
The Queens Men. 2001 [Film]. Directed by Stefan Ruzowitzky. USA: Atlantic Streamline. 
Brotherhood of the Wolf. 2001 [Film]. Directed by Christophe Gans. France: Canal+. 
 

7.5 Personer. 
 
Sebastian Hastrup, BTH. 
Daniel Nilsson, BTH. 
Patrik Vörén, BTH. 
 

7.6 Bilder 
 
Illustration 1: 
http://radiomagonline.com/digital_radio/hd_radio/radio_effective_surround_monitoring/ 
 
Övriga bilder är redigerade av Hampus Henningsson. 
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