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1. ABSTRAKT

Gränsöverskridande ljuddesign är möjlig. Det finns möjligheter som inte ses, det finns potential till 

förbättring och utveckling – men ljuddesign som är gränsöverskridande har svårt att penetrera de 

hinder som ligger i vägen för att den ska kunna komma till  och för att den ska kunna existera. 

Gränsöverskridande  ljuddesign  har  svårt  att  vara  gång-  och  fruktbar  på  grund  av  kollektiva 

begränsningar  i  den  publik  den  måste  vinna.  Det  tycks  som om ljud-  och musikdesign  måste 

utvecklas långsamt och nästintill evolutionärt, ett steg i taget för att den ska bli accepterad. Ett 

större  kliv  kan  aldrig  eller  nästan  aldrig  bli  accepterat  av  den  publik  som  sätter  praxis,  som 

godkänner vad som är gångbart, vad som används och vad som är modernt. Och med den insikten 

följer  den  paradoxala  insikten  att  det  inte  är  i  ljud-  och  musikdesign  i  sig som  de  största 

utvecklingsmöjligheterna och förbättringspotentialerna finns - utan i betraktarnas öron. I oss!

Nyckelord: Gränsöverskridande ljuddesign, ljuddesign, ljudsociologi, ljudpsykologi, musiksociologi, 

musikpsykologi, musikdesign.

ABSTRACT IN ENGLISH

Transcending sound design is possible.  There are unseen possibilities and a great potential for 

improvement  and  development  in  sound  and  music  design  –  but  there  is  a  great  difficulty 

penetrating the obstacles that lies in the way for such development to take place and to exist. The 

difficulties in being negotiable and productive lies more within the limits of the audience it has to 

gain, than in itself. It is as though music and sound design has to evolve very slowly, in an almost 

evolutionary style; one step at a time, to be accepted. A leap of a greater nature can almost never 

be accepted by the audience that sets the conventions; the audience that approves the standards 

of what is being used and what is contemporary and what is custom. And with this realization 

another  follows:  it  is  not  within  music  and  sound  design  itself  the  greatest  possibilities  of 

development lies, but within us!

Keywords: Transcending sound design, sound design, sociology of sound, psychology of sound, 
music sociology, music psychology, music design.
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2. ARBETSBESKRIVNING

Syftet med mitt kandidatarbete har varit att testa en teori om att det finns hinder i samtida 

musik- och ljudproduktion som ligger till begränsning för potential och möjligheter som inte 

ses  eller  utnyttjas.  För  att  utveckla  min  teori  har  jag  tagit  hjälp  av  sociologiska 

förklaringsmodeller, främst den franske sociologen Pierre Bourdieu.

När en aktör behandlar musik och/eller ljud håller man sig inom givna ramar. Dessa ramar är 

resultaten  av  en  livslång  inlärningsprocess  som  man  med  största  sannolikhet  inte  är 

medveten om - man strävar efter ett givet mål, men man är sannolikt inte medveten om 

varför man gör det, och ibland är man kanske inte ens medveten om att man gör det.

Men hjälp av sociologiska teorier om grupptillhörighet och smak försöker jag utforska vad 

som händer om man bryter mot typiska förhållningssätt; vad som händer om man blandar 

olika musikgenrers givna normer, synliggör det osynliga och inte tar hänsyn till i förväg givna 

metoder.
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3. PROJEKTPLAN

Jag  kommer  att  börja  med  att  presentera  den  projektplan  som  har  legat  till  grund  för 

planeringen och utförandet av mitt kandidatarbete. Projektplanen skrevs i  inledningen av 

kandidatarbetets  början  och  har  alltså  varit  det  dokument  som  stakat  ut  vägen  för 

kandidatarbetsprocessen. I kapitel fyra kommer jag sedan att beskriva hur den processen 

gick till.

3.1 BAKGRUND

Det finns olika genrer i musik. På samma sätt som det finns olika genrer i musik har även 

respektive genre sin speciella stil när den mixas. Man mixar inte klassisk musik som om det 

vore  pop  till  exempel,  eller  eurotechno  som  om  det  vore  dansband.  Till  detta  finns 

naturligtvis anledningar; en anledning bland andra kan vara att man har sin egen bild av hur 

man vill att resultatet ska låta. För att ta ett överdrivet exempel: har man ett rockband vill 

man sannolikt inte att produktionen ska låta som om det rörde sig om ett jazzband från New 

Orleans 1934.

3.2 TEORI

Vad  man  eftersträvar  och  vad  man  inte  eftersträvar  är  en  fråga  om  en  livslång 

inlärningsprocess. För att lättare förstå denna process och vad den innebär ska jag ta hjälp 

av  sociologen  Pierre  Bourdieus  begrepp  habitus (till  exempel  Moderna  samhällsteorier, 

2007, sidan 273). Jag ska förklara begreppet och hur det kan hjälpa oss att förstå.

De ramverk som bygger den uppfattning man har om hur det ska låta är ett resultat av att 

den sociala miljön avspeglar sig i den mentala strukturen. Man internaliserar medvetet eller 

omedvetet  från  omgivningen  ett  speciellt  sätt  att  tycka,  tänka,  tala,  handla  etcetera. 

Individer uppfattar, bedömer och handlar utefter sin kontext i världen, och habitus ligger till 

grund för val  man gör senare i livet. Habitus kan på så sätt hjälpa oss att förstå hur det 

kommer sig att personlig förändring ibland sker långsamt och hur det kommer sig att man 

5



Gränsöverskridande Ljuddesign, Simon Magnesjö

stannar  kvar  i  sin  respektive  subkultur  eller  hur  det  kommer  sig  att  individer  förändras 

långsamt, eftersom habitus tenderar att leda in aktören till nya positioner som ligger i linje 

med aktörens redan befintliga habitus. På samma sätt styr habitus människors ambitioner 

och  förväntningar.  De  objektiva,  sociala  strukturerna  avspeglar  sig  i  aktörens  mentala 

struktur. Vi kan tillämpa habitusbegreppet för att förstå hur det kommer sig att man vill få 

ljud och musik att låta på ett givet sätt och hur det kommer sig att man antagligen inte vill 

förändra det eller hur det kommer sig att man gillar det man gillar.

Förutom att aktören själv antagligen inte vill förändra sitt sätt att förhålla sig till en given stil, 

subkultur etcetera, av nyss nämnda anledningar, vill antagligen inte aktörens omgivning det 

heller, vilket ytterligare stärker oförändringens styrka. Genom att uttrycka vad man inte gillar 

uttrycker man vem man är, i vilken grupp man tillhör och således, vilken smak man har.

Inom många subkulturer är det tabu att gå utanför ramarna för hur det ska låta i en given 

genre,  att  blanda  hiphop  med  hårdrock  kan  av  vissa  individer  ses  som  något  ytterst 

olämpligt. Man får inte – eller till och med kan inte - gilla hiphop eller dess typiska element 

som hårdrockare - eftersom man då helt enkelt inte  är hårdrockare. Och man får absolut 

inte använda gitarrer i synthmusik. Förr var denna tendens striktare än nu - de senaste åren 

har en viss uppluckring skett (ta till exempel bandet Nightwish som blandar opera och metal 

eller Rage Against The Machine som var ett av de första banden att blanda metal och rap) - 

men de generella tendenserna kvarstår i många sociala fält.

Detta  förhållningssätt  finns  kvar  inom  många  människor  på  grund  av  att  det  inte  är 

synliggjort. En annan anledning till oförändring är att man inte är medveten om vad man går 

miste om - man saknar inte det man aldrig har haft, men speciellt håller man sig inom sin 

genre på grund av att den socialiseringsprocess som ligger bakom individens musikutövande 

förhindrar synliggörande. Socialisation är begränsande för möjligheten att se möjligheter.

Detta är stjälpande för utvecklingen av de möjligheter som egentligen finns för ljuddesign, 

men som inte ses eller snuddas vid på grund av att man som nyss sagts inte har synliggjort 

de  problem  och/eller  de  begränsningar  det  innebär  att  begränsa  sig  till  ett  givet 

förhållningssätt.  Det  är  min  övertygelse  att  man  genom  att  tänka  genremässigt 
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gränsöverskridande - och genom att inte ta respekt till eventuella tabun - kan man finna nya 

och än så länge okonventionella men för kultur och teknik fruktsamma sätt att behandla ljud 

och musik  på.  De  flesta  människor  begränsar  sig  till  de  gängse  normerna utan  att  vara 

medvetna om att de gör det och är därmed inte heller medvetna om vilka möjligheter de går 

miste om. En medveten penetration av de gängse normerna är fruktsam för utveckling och 

till och med nödvändig för en god utvecklingsmiljö.

Om du är ytterligare intresserad av Bourdieus teorier kan du läsa om dem i boken Sociologi  

och epistemologi (1990). Där förklaras de ingående.

3.3 FRÅGESTÄLLNING

Vilka  möjligheter  medför  det  att  vara  musikgenremässigt  gränsöverskridande  inom 

ljuddesign?

3.4 METOD

För att  svara på min frågeställning ska jag ge mig in i  ett fält  som redan, trots sin unga 

kulturålder, har relativt starka ljudnormer som enligt min teori borde ligga till begränsning 

för ljuddesign; nämligen dödsmetallen. Dödsmetallen erbjuder en kultur som innehåller en 

stark vi-känsla och traditionellt sett uttrycker en tydlig avsmak gentemot andra musik- och 

ljudkulturer genom att man uttrycker sin stil och sin smak med hjälp av sin musik, och man 

uttrycker  sin smak genom att  tydligt  visa  avsmak mot kontrasterande stilar.  I  kärnan av 

dödsmetall är det prestige att vara så nära idealtypen av genren som möjligt; det vill säga – 

om  man  ska  hårdra  det  –  att  inte  gå  utanför  ramarna,  att  inte  vara  nytänkande. 

Dödsmetallen erbjuder därmed tack vare sin extrema kontrast gentemot andra stilar och 

tack vare sina starka behov att uttrycka avsmak gentemot andra stilar många sätt att angripa 

problemet med de icke synliggjorda, potentiella möjligheter jag talar om.

Genom att göra två jämförande mixar av vikingdödsmetallbandet Wulfgars1 nästkommande 

album, en traditionsenlig, så icke-utstickande mix som möjligt och en gränsöverskridande 
1 Ett dödsmetallband från södra Sverige. http://www.wulfgar.se eller http://www.myspace.com/wulfgarse
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mix, får jag tillfälle att testa min teori.

För  bedömningen  av  mitt  arbete  och  testet  av  min  teori  finns  förutom  jag  och  bandet 

Wulfgar mina handledare, min eller mina examinatorer,  mina klasskamrater och sist men 

inte minst, och eftersom detta är ett kandidatarbete, allmänheten.

3.5 KONVENTIONELL MIX?

Nu uppstår ett problem. För att kunna göra en gränsöverskridande mix måste jag veta hur en 

idealtypisk mix låter och hur den framställs - och problemet består i att definiera vad en 

gängse  modell  för  dödsmetall  är.  Vad  är  dödsmetall?  Men  framförallt,  hur  mixar  man 

vanligtvis dödsmetall?

Jag tror inte det är möjligt att göra en objektiv definition av vad dödsmetall är – det finns 

helt enkelt för många subjektiva definitioner för att det ska kunna finnas en enda objektiv.

Men för att det ska finnas en genre som kallas för dödsmetall måste det finnas något som 

utmärker den och därmed något generaliserbart. Jag tror det är möjligt att ta fasta på detta 

gemensamma, detta förenande, och utifrån detta hitta en uppfattning om hur man vanligtvis 

sammansätter  dödsmetall.  Jag  kommer  här  att  göra  mitt  bästa  för  att  åstadkomma  en 

beskrivning som tar fasta på saker som för dödsmetallen är förenande, saker som utmärker 

dödsmetallens kärnor.

Stor vikt måste läggas vid tydlighet eftersom dödsmetall  är sådan till  naturen att  många 

instrument slåss om relativt låga frekvensinnehåll; kampen om tydlighet är gemensam för 

stilar med gitarrer som använder distorsion, eftersom man för det mesta vill ha gitarrernas 

frekvenskärna relativt låg och därmed tvingas gitarrerna slåss med - till exempel - elbasen 

och delvis sången. Distorsion är också sådan i sin tekniska natur att den lägger till övertoner i 

frekvensinnehållet vilket resulterar i  att gitarrerna tar upp en allt större plats i  ljudbilden 

jämfört  med  musikstilar  vari  man  inte  använder  distorsion.  Till  en  följd  av  det  här  i 

kombination med det vanligtvis snabba tempot är trummorna mestadels hårt eller mycket 

hårt spända med snabba, distinkta bas- och virvelkaggar och samma sak med pukorna. Ju 
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snabbare tempo desto hårdare är bas- och virvelkaggar samt pukor vanligtvis spända. En löst 

spänd baskagge i dödsmetall är ingen lämplig idé eftersom den skulle vara svår att höra och 

minska  både  elbasens  och  gitarrernas  tydlighet.  Följaktligen  höjer  man  vanligtvis  också 

frekvenser kring 3-5 kHz på baskaggar och pukor, samtidigt som man för att råda bot på 

burkighet ofta skär kring 400 Hz på både pukor och baskaggar. Användandet av rumsklang – 

reverb – är generellt sett sparsam. I mixen senare, åstadkommer man ytterligare tydlighet 

genom användandet av kompressorer – varför läckage vid inspelningen för tydlighetens skull 

är önskvärd att minimera så mycket som möjligt.

Att  orda  om hur  gitarrer  vanligtvis  låter  inom dödsmetall  är  som att  orda  om hur  bilar 

vanligtvis ser ut på vägarna. Svårt, nästan lite löjligt; bilar har en miljon olika utseenden. Men 

precis som bilar vanligtvis har hjul och en motor har gitarrerna inom dödsmetallen också 

något som förenar dem. Man använder vanligtvis mycket distorsion vilket medför ett relativt 

rikt frekvensinnehåll  förhållandevis högt upp i  deras frekvensregister trots att gitarrernas 

tyngsta  frekvensinnehåll  ofta  ligger  långt  ner.  På  så  sätt  gör  man  gitarrer  tydliga  inom 

dödsmetall  men  ändå  brutala,  man  använder  distorsion  för  att  underlätta  den  givna 

kollisionen med elbasen och för att öka tydlighet, men till bekostnad av andra instruments 

tydlighet.

Till skillnad från popmusik eller exempelvis reggae/soul/blues/country/jazz mm är elbasen 

möjlig att använda distorsion på för att förstärka gitarrernas tunga intryck, vilket utnyttjas 

ibland – men att tala om en standard går inte. Vanligtvis låter en elbas mest bara som en 

vanlig bas, det vill säga hårt komprimerad och – ja just det – basig.

Tydlighet i sång framhävs vanligtvis med mycket kompressor och frekvenser förstärkta runt 

3-4 kHz.

3.6 SYFTE

Syftet med detta teoritest är att finna fruktsamma sätt att ta ljuddesign till en annan nivå. 

Med ”fruktsamma sätt” menar jag sätt som för somliga eller många är gångbara alternativ 

till  traditionella,  brukliga  sätt.  Låt  oss  se  historiskt  på  musikgenrer  och  hur  de  lät  förr: 
9
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populärmusik 1980 till exempel, lät inte som det gör idag. Inte hårdrock heller, hiphopen var 

knappt född, trance och dance var knappast utvecklad. Närhelst vi tittar på en given genre 

och given tid finns där typiska element, typiska ljudbilder, typiska tekniska hjälpmedel och 

lösningar  som  använts  som  ofrånkomligen  färgat  resultaten.  Förändring  i  ljud-  och 

musikdesign är lika självklar och naturlig som förändring i historien. Hur låter morgondagen? 

Jag tror att tendensen att genrer löper in i varandra kommer fortsätta, extremer kommer 

närma sig varandra. Vi kommer antagligen få se fler försök och resultat av att kombinera 

genrer. Renodlade, tydliga idealtyper av genrer kommer att bli alltmer sällsynta till fördel för 

större variation – och nya genrer kommer att se dagens ljus.

Med fruktsamma sätt menar jag sätt som eventuellt kan ge en aning om morgondagen, och 

medan det inte handlar om att hitta sätt som kan bli stilbildande, kanske de – om de inte ger 

en aning om morgondagen – kan ge en aning om kulturella alternativ till ljuddesign. Man 

måste inte alltid göra som man alltid gjort.

I bästa fall når jag en nivå upp, i sämsta fall visar det sig att min teori är felaktig. Men även 

det är en kunskap.
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4. PROCESSBESKRIVNING

I  detta  stycke  presenterar  jag  den  process  det  inneburit  att  arbeta  efter  projektplanen. 

Processen  beskrivs  kronologiskt  och  i  nästa  kapitel  kommer  jag  att  reflektera  över 

resultaten.

4.1 PRODUKTION

Inspelningen av Wulfgars album gick relativt smärtfritt och snabbt. När bandet kontaktade 

mig hade bandet självt redan spelat in trummorna till samtliga tio spår, så det som återstod 

av den klassiska sättningen var bas, gitarr och sång. Genom att arbeta varje dag mellan 18.00 

och 24.00 höll vi vår deadline – den 25 januari, nästan utan problem.

Men.  Det  finns  ett  dilemma  som  jag  kan  tänka  mig  är  mycket  vanligt  i  studiotekniska 

sammanhang: hur mycket är det upp till inspelningsteknikern att få en artist som inte kan 

spela ordentligt att prestera? Och vad ska man göra när man sitter i den situationen att man 

håller på att spela in en artist som man vet aldrig kommer att kunna lägga en någorlunda bra 

tagning? Det är lätt tänkt att det inte är mitt problem alls, det är inte jag som ska öva, och 

det är definitivt inte jag som ska öva upp den andre. Det är lätt att ta till ett stadietänkande i 

form av att man gör en inspelning som uttrycker var artistens skicklighet - eller oskicklighet - 

ligger för tillfället. Och det är lätt tänkt att det inte är mitt problem alls.

Men det blir mitt problem. Speciellt i ett projekt där det finns ett högre syfte än att spela in 

ett album för enkom underhållningsvärdets skull. Det drabbar studioteknikern om gitarristen 

inte  kan  spela  tydligt  eller  tillsammans  med  andra.  Jag  har  tänkt  mycket  på  det  här 

problemet och kommit fram till att en kompromiss blir det mest etiskt korrekta. Självklart 

måste man ge en artist möjligheten till  omtagningar, och den trygghet det innebär att få 

spela fel, och man bör verkligen planera in tid till omtagningar. Men när man arbetar mot en 

deadline finns det med största sannolikhet inte tid till att göra det som många gånger vore 

bäst för projektet, nämligen att ta en paus och beordra den bristande musikern att öva och 

återta projektet en tid därefter. Med bandet Wulfgar var det lyckligtvis bara en bandmedlem 
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som  var  osäker  i  sin  roll  och  problematisk  att  spela  in.  Olyckligtvis  var  det  den  av 

gitarristerna som spelar melodier som ligger ska ligga i förgrunden.

Resultatet blev just en kompromiss. Gitarristen fick extra tid, extra tålamod från min sida och 

lite extra tid att öva, men tyvärr blev resultatet ändå inte helt perfekt. Det fanns helt enkelt 

inte tid till det.

4.2 POSTPRODUKTION

Efter att inspelningen var klar tog jag en mindre paus på några dagar, och när jag lyssnade 

igenom materialet igen kunde jag konstatera att det lät lite annorlunda än vad jag mindes. 

Gitarrerna lät  inte  så bra som jag hade hoppats  på men elbasen däremot lät  underbar. 

Trummorna lät ok, sången lät jättebra. Jag förstod genast att det mest utmanande kommer 

att bli att mixa gitarrerna.

Det var således dags för den svåra utmaningen att åstadkomma den del av min projektplan 

som jag beskriver som den konventionella mixen. Under min lilla paus hade jag haft tid att 

låta inspelningsprocessen smälta in och det gav mig nya mentala perspektiv på inspelningen 

och hur jag skulle gå vidare. För att kunna göra en gränsöverskridande mix måste jag, som 

tidigare nämnts, veta vad just gränsöverskridande innebär, och jag måste således nu ligga 

innanför de traditionella ramarna för hur man vanligtvis mixar dödsmetall. Det är ingalunda 

en självklarhet hur man gör det eller var de traditionella ramarna ligger.

Så, vad är definitionen av en ”konventionell” mix? Hur låter dödsmetall? Vad är dödsmetall? 

Och  framförallt,  hur  mixar  man  vanligtvis  dödsmetall?  Enligt  teorin  jag  presenterade  i 

projektplanen  leder  en  definition  av  dödsmetall  till  att  reproducera  de  aspekter  av 

ljuddesign som begränsar utvecklingen - och möjligheten att se möjligheter - för dödsmetall. 

Jag kan inte gå vidare i mitt arbete om jag inte tar fasta på och synliggör vad det är jag ska 

utveckla. Således måste jag finna detta generaliserbara, den gemensamma nämnaren för hur 

dödsmetall mixas. Och, som jag diskuterade i projektplanen i stycke 3.5; samtidigt som det 

inte är lämpligt att jag gör en subjektiv definition av vad dödsmetall är, tror jag inte heller 

det är möjligt att göra en objektiv definition av vad dödsmetall är – det finns helt enkelt för 
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många subjektiva definitioner för att det ska kunna finnas en enda objektiv.

Under detta stadium av mitt arbete mixade jag mot målet att åstadkomma en mix som var 

”konventionell” i den meningen att den skulle inte skulle få vanliga lyssnare av dödsmetall 

att finna konstigheter. Och det är det, som blir definitionen av vad en konventionell mix är – 

vanliga lyssnare av dödsmetall ska inte anse att materialet är annorlunda, de ska inte höja på 

ögonbrynen.

Samtidigt skulle mixen självfallet vara välljudande, och en sanning som jag i samband med 

det än en gång har fått bekräftad är att det tar tid att åstadkomma kvalitet. Man blir aldrig 

klar med en mix på en dag. Blir man det är man antingen otroligt duktig, otroligt oseriös, 

eller otroligt lyckosam. Jag är ingetdera, således tog det tid att mixa.

Det finns ytterligare sanningar jag blev påmind om under denna tid: man måste ta pauser, 

man måste lyssna på flera olika ställen, man måste lyssna i olika volymer, man hör inte hur 

det låter när man sitter i studion utan man måste lyssna i sitt system hemma, etcetera. Det 

är sannerligen en utmaning att göra en kvalitativ mix. Lyckligtvis finns det en annan sanning 

jag blir påmind om: hårt arbete lönar sig. Mixen blir verkligen bättre för varje tillfälle man 

arbetar med den och efter fem eller sex sådana tillfällen tyckte jag mig nå till en nivå som lät 

professionell.

Hur mycket tid är rimligt att ha till förfogande när man ska mixa ett album? Någon sade en 

vecka per låt, vilket skulle innebära tio veckor i detta fall. Jag hade cirka sex veckor på mig 

och med tanke på att man i en mixningsprocess måste avsätta mycket tid för att öronen och 

sinnet  ska  återhämta  sig  –  det  är  inte  som  att  bygga  ett  hus  där  man  kan  jobba 

åttatimmarsarbetspass – känns det för lite, men kanske inte. Vad är rimligt?

4.3 TVIVLET

Så drabbades jag av tvivel. Veckan innan tvivlet anlände kände jag mig stolt och nöjd med 

hur resultaten lät. Jag tyckte verkligen att jag hade hittat en mix som var både tydlig, mäktig 

och professionell och varken underlig eller utstickande. Jag tyckte det lät bra.
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Och så kom tvivlet, och det var synd, för tiden började lida mot sitt slut. I förra stycket skrev 

jag att jag undrade hur lång tid det tar att mixa ett album och jag lekte med tanken att det 

tar en vecka per låt, det vill säga tio veckor i mitt fall, och jag kom fram till att jag i så fall 

hade fyra veckor för lite. Det kan eventuellt stämma. Jag började tycka att resultaten lät 

konstiga, jag blev förvirrad – och det är mycket möjligt att denna förvirring berodde på att 

jag hade hört materialet alldeles för mycket. Det lät tydligt och på många sätt, enligt min 

subjektiva bedömning, professionellt - men jag tyckte mig sakna det där lilla extra.

Att mixa ett album med tio låtar är inte som att mixa en låt och sen göra det tio gånger till; 

arbetets summa är mer än 1 * 10 eftersom själva albumaspekten i sig tillför extra arbete. I 

gengäld, antar jag, är det som talesättet lyder; resultatet är mer än bara summan av delarna. 

Det är krävande att få till en inbördes överensstämmande ljudbild, och man måste återvända 

till  studion gång efter gång för att  ändra saker. Och på något sätt  tror jag nästan att en 

studioteknikers främsta egenskap, som är nästintill viktigare än teknisk kunskap, är tålamod. 

Det är otroligt mentalt krävande att lyssna på samma låtar dag ut och dag in och trots att 

man tar pauser blir man till slut galen när man pillar på gitarrens inställningar för hundrade 

gången, för att man till slut inte kan avgöra vad som är bra eller dåligt längre. Inställningarna 

blir till gråa alternativ, inte längre positiva eller negativa till sin karaktär, inte längre bättre 

eller sämre. Bara alternativ.

Jag lämnade in låten The Death of Yggdrasil till bandet och frågade om de var nöjda. Det var 

de  –  så  jag  kopierade  inställningarna  därifrån  till  de  övriga  andra  nio  låtarna.  Med  lite 

individuella  inställningar  för  varje  låt  utöver detta  lyckades  jag färdigställa  en preliminär 

version av albumet.

Jag lämnade in resultatet, och mycket riktigt visade det sig att jag hade fog för mina tvivel – 

bandet blev inte nöjt. (Egentligen var två av de fem medlemmarna nöjda men de övriga tre 

var inte det och just de medlemmarna var av den mer dominanta sorten.) Det är viktigt att 

komma ihåg syftet med mitt arbete här. Målet var inte att tillfredsställa Wulfgar utan att 

svara på min frågeställning och detta genom att följa projektplanen.
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Jag bestämde mig ändå för att försöka möta Wulfgars önskemål, men jag visste inte riktigt 

hur.  Som jag  sade innan,  så  insåg  jag  precis  efter  inspelningen att  det  tuffaste  i  denna 

mixningsprocess kommer bli  att  bli  nöjd med gitarrerna.  Den nästföljande tiden blev det 

således  mycket  experimentering med en kombination av  ljudverktyg,  dubblering,  diverse 

effekter etcetera på gitarrerna. Jag har länge ansett att en av mina största svagheter har 

varit att mixa just gitarrer och i den tid som följde efter denna kritik fick jag möjlighet att öva 

på det.

Jag gav mig själv ytterligare elva dagar att arbeta med gitarrerna och den konventionella 

mixen, vilket innebar att jag därmed förkortade tiden för produktionsfas två med lika många 

dagar. Detta gav mig ändå lite mer än en månad med den gränsöverskridande mixen, vilket 

jag ansåg tillräckligt.

Till slut fick jag inse att jag trots allt inte hade nog med tid att åstadkomma det som Wulfgar 

ville, och det som satte allra mest käppar i hjulet var just gitarrerna. Jag hade haft tid att 

mixa hela albumet och fått allting att bli bra om gitarrerna inte hade varit så svåra. Och på så 

sätt känns det bra, jag tar denna erfarenhet med mig till nästa gång. Och en annan sak som 

jag tar  med mig är  all  den kunskap som jag förvärvade under min experimentering.  Om 

någon i framtiden ber mig om att få gitarrer att låta bättre kan jag sannolikt det.

Wulfgar  blev  inte  nöjda,  och  ur  aspekten  att  jag  hade  som  ambition  att  producera  ett 

välljudande album blev jag inte heller riktigt nöjd. Jag anser att jag bara nästan kom hela 

vägen fram. Med ytterligare tid och handledning hade jag lyckats. Men ur aspekten att jag 

hade som ambition att producera ett album som ska ligga till grund för en jämförelse mellan 

traditionsenliga tillvägagångssätt och icke traditionsenliga, är jag nöjd. Inga konstigheter.

4.4 GRÄNSÖVERSKRIDANDE LJUDDESIGN

I samband med att jag gick in i den gränsöverskridande fasens del bytte jag arbetsplats, från 

att  ha jobbat i  högskolans studio till  att  arbeta på min egen dator.  Det fanns en mängd 

fördelar med detta, varav den största var att jag satt hemma och mixade i mitt eget system, 

med min egen förstärkare och mina egna högtalare som jag känner oerhört väl. Hemma hör 
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jag verkligen exakt hur det låter.  En annan stor fördel  var att  jag slapp boka högskolans 

studio varje gång jag skulle arbeta – vilket kom att göra allting mycket smidigare.

Men att få Pro Tools2 att fungera på min dator skulle visa sig mycket svårare än man kunde 

tro. Jag hade länge haft problem med Pro Tools på min dator och i stället för att installera ett 

annat musikprogram och lägga värdefull tid på att lära mig det, bestämde jag mig för att gå 

till botten med mina problem med Pro Tools. 

Jag  bytte  operativsystem.  Jag  laddade  ner  alternativa  drivrutiner  till  olika  hårdvara.  Jag 

ändrade  inställningar  i  BIOS.  Jag  bytte  operativsystem  igen.  Jag  ändrade  tillbaka 

inställningarna  i  BIOS.  Jag  läste  igenom  alla  poster  på  Digidesigns3 forum  ”Digi  User 

Conference”4 till och med tre år tillbaka i tiden som hade med mina problem att göra. Jag 

testade  olika  versioner  av  Pro  Tools.  Jag  testade  tre  andra  externa  hårddiskar.  Jag 

analyserade latency5 och stängde av olika hårdvaruenheter i Windows systemhanterare. En 

gång  stängde  jag  till  och  med av  alla enheter  som  gick  att  stänga  av.  Jag  inaktiverade 

processorkärnor. Med mera, med mera.

Så till slut, äntligen, vet jag hur jag får Pro Tools att fungera som det ska, och jag lärde mig 

oerhört mycket under felsökningsprocessen! Tack vare ett DOS-baserat utvecklingsverktyg 

från Microsoft till Windows XP som heter RATTV3 (http://www.microsoft.com/) vet jag nu 

hur man ser vilka drivrutiner det är som orsakar så kallade ”latency drop-outs”6.  På DUC:s 

forum läste jag en som skrev:

“I used to play the keyboard. Then I bought Mbox2 with Pro Tools. Now I'm also a computer engineer.”7

2 Ett digitalt ljudbearbetningssystem skapat av företaget Digidesign, för digital ljudredigering. Systemet används 
i stor omfattning för ljud inom film och television och vid musikproduktion.

3 Ett av de ledande företagen inom mjuk- och hårdvara för hårddiskinspelning och ljudbearbetning. Deras mest 
kända produkt är Pro Tools.

4 Digidesigns användarforum, flitigt använt för supportfrågor. Förkortat DUC.

5 Ett datortekniskt uttryck som används för att beskriva den tid det tar från att man skickar en signal till dess att 
den blir mottagen.

6 Överdrivet minskad förmåga från datorn att ta emot eller bearbeta ljudsignaler i realtid

7 http://duc.digidesign.com
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Så kändes det för mig också.

I kölvattnet av dessa problem följde emellertid nya, och jag fick faktiskt aldrig Pro Tools att 

fungera riktigt exakt som det är tänkt. Konsekvensen av mitt problem, rent konkret, innebar 

att jag aldrig kunde utnyttja mer än cirka 70 % av min dators resurser, vilket kändes oerhört 

irriterande eftersom jag ofta på grund av detta låg på gränsen av vad min dator klarade. Med 

ytterligare 30 % hade jag antagligen kunnat göra precis det jag ville. Men detta problem fick 

den positiva bieffekten att jag blev betydligt bättre på att mixa resurssnålt – något som kom 

väl  till  användning  eftersom  projekten  var  relativt  stora  –  så  jag  lyckades  ändå  testa 

alternativa tillvägagångssätt.

I början av denna process att testa alternativa tillvägagångssätt kändes det segt, det kändes 

som om att jag hittade alternativa sätt att närma mig, men som att de fungerade endast 

tveksamt. Målet var ju att finna fruktsamma sätt att mixa på, inte bara alternativa. I denna 

fas  testade  jag  flera  olika  metoder  och  jag  experimenterade  mycket  med  till  exempel 

distorsion på trummor, att ta bort instrument, att duplicera ljudkällor, diverse effekter, med 

mera. Så till slut efter en period av större motgångar än medgångar kändes det som om det 

lossnade – i Wulfgars låt  The Three Norns använde jag mig av en mängd annorlunda knep 

och jag tyckte verkligen att det lät gångbart, om man inte var alltför ickeöppensinnad.

Jag kommer nu att lämna en teknisk och mer konkret beskrivning av hur jag gick till väga. I 

möjligaste mån har jag försökt använda termer på svenska men i många fall  har det inte 

funnits  vedertagna  eller  lämpliga  begrepp  och  då  har  jag  använt  mig  av  de  engelska 

begreppen. Alla termer som kan tänkas behöva en förklaring står med i ordlistan längst bak, 

innan källförteckningen.

I The Three Norns triggade jag nästan alla trummorna: baskaggen och pukorna och den hårt 

gate:ade virveln samarbetar med en triggad virvel som har rumsklang och chorus på sig. Tack 

vare att alla trummorna är triggade kan man använda mycket starkare kompressorer på dem 

och  resultatet  är  ett  mäktigare  intryck,  dock  med  konsekvensen  att  man  mer  och  mer 

närmar sig ett  intryck som liknar en trummaskins,  vilket enligt  min teori  torde vara helt 
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oacceptabelt i en dödsmetallares ögon. Vidare använder jag mild distorsion på överhängen, 

samtidigt  som  jag  kör  en  rätt  hård  limiter  på  dem.  Distorsionen  på  överhängen  var  en 

slutsats jag drog när jag experimenterade mycket med distorsion på hela trumsetet tidigare; 

det kan låta fruktbart i viss mån med distorsion på ett helt trumset eller bara utvalda delar, 

med de rätta inställningarna, på rätt ställe och rätt tidpunkt. Distorsion på trummor är i sig 

inte alls okonventionellt, men i dödsmetall har jag aldrig hört talas om att det har använts.

Jag använder chorus på elbasen. Just chorus på elbasen är kanske inte det lämpligaste man 

kan göra eftersom det påverkar tydligheten mycket, men i stunder den spelar själv låter det, 

rent subjektivt, läckert! Sången har jag sänkt ett halvt tonsteg ner - det är möjligt eftersom 

sång i dödsmetall för det mesta inte följer någon tonart - samtidigt som jag använder Waves 

insticksmodul  ”ultra  pitch  3-voice”  med  förinställningen  ”quartal  chord”  som  lägger  till 

kvarten  och  oktaven  under.  Resultatet  är  en  sång  som låter  otroligt  elak  men som det 

knappt  går att  höra är onaturlig.  Med andra ord, fruktsamt i  det avseendet att det låter 

bättre utan att sticka ut. Jag är mycket nöjd. I refrängen använder jag dessutom en långsam 

flanger  på  sången,  det  låter  i  mina  öron  alternativt,  annorlunda,  men  jättehäftigt  och 

supersnyggt.

Ett  roligt  experiment  jag  också  gjorde,  var  att  öppna  upp  gitarrernas  wave-filer  i  ett 

autotuning-program, transkribera dem till midi och sedan använda programmet Reason för 

att spela upp dem som ett piano (eller valfritt instrument). Tyvärr fungerade det inte särskilt 

väl eftersom gitarrerna spelar ackord, och således blir det väldigt svårt att programmera de 

algoritmer  som  krävs  för  att  en  dator  ska  kunna  spela  upp  de  rätta,  avsedda  tonerna. 

Resultatet blev en kakofoni av missljud, med bara enstaka toner som träffar rätt. Jag tror 

dock  fortfarande  att  idén  har  potential  och  jag  skulle  gärna  i  framtiden  utforska  vilka 

möjligheter som finns med detta koncept.
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5. REFLEKTION

Till  min förvåning men även fascination inser jag att  den teori  jag presenterade i  början 

faktiskt måste anses felaktig på vissa punkter. Hur? Först och främst var det oerhört svårt att 

finna fruktsamma sätt att ta ljuddesign till en ny nivå – jag känner absolut inte att jag kan 

göra anspråk på att ha lyckats med det. Däremot känner jag att jag kan göra anspråk på att 

förstå varför det är så svårt att vara gränsöverskridande.

Det är här det blir intressant. Med hjälp av sociologisk teori som jag presenterade i början av 

arbetet,  synliggjordes  att  det  borde  finnas  begränsningar  i  samtida  ljud-  och 

musikproduktion – med hjälp av sociologiska teorier kunde jag identifiera att här borde i all 

rimlighetens logik finnas potentiella möjligheter till förbättring och utveckling. Ändock, när 

jag mixade med ambitionen att finna just dessa möjligheter till utveckling märkte jag att det 

är otroligt svårt att finna sätt som är fruktbara. Många av mina utförda experiment visade sig 

faktiskt till stor del aldrig kunna ta sig förbi experimentstadiet. De var alltför alternativa för 

att de skulle kunna bli  accepterade av en större publik, eller, och inte minst, av mig. Jag 

experimenterade både länge och väl  med ett flertal låtar innan jag till  slut rönte vad jag 

subjektivt anser är min största framgång i låten The Three Norns. I efterhand kan konstateras 

att  resan  ut  i  det  outforskade  efter  kort  blev  besvärlig  och  att  den  blev  –  ur  ett  rent 

kvantitativt  produktionsperspektiv  -  besvärande  kort.  Jag  ska  förklara  vad  jag  tror  är 

anledningen till det.

När man är gränsöverskridande bryter man ny mark, och beroende på hur man gör det, blir 

resultaten antingen positivt eller negativt laddade – men i endera fall har man passerat en 

gräns, man har brutit mot normen att vara normativ. Det innebär att när man gör saker som 

är gränsöverskridande och låter bra – så har man ändå i princip gått ett steg för långt. Därför 

är det så svårt att finna just  fruktbara  tillvägagångssätt. Konsekvensen därav blir att även 

stilar och metoder som skulle kunna vara potentiellt gångbara och acceptabla troligtvis inte 

kan bli få den genomkraft de behöver för att etablera sig.

Just på grund av det här, är det således tänkbart att den sak som begränsar denna möjlighet 

19



Gränsöverskridande Ljuddesign, Simon Magnesjö

till  potentiella  utveckling  mest,  är  den  vinstintressekoordinerade  marknaden!  Det  är 

tänkbart att ingen aktör som besitter den makt som krävs för att ett gränsöverskridande 

tillvägagångssätt ska lyckas etablera sig och få genomslagskraft är villig att ta den risk det 

innebär att satsa på ett så osäkert kort eftersom det finns pengar att förlora. Marknaden vill 

garanteras  resultat  –  man satsar  inte på grisen i  säcken.  Och därmed tycks det som om 

möjligheten till att utföra gränsöverskridande ljuddesign reduceras till att ske i stugorna – 

eller på sin höjd på akademisk nivå. 

Jag tror, att för att lyckas töja gränserna för vad som är gång- och fruktbart, måste detta ske 

långsamt, just för att det ska kunna vara gångbart! Det innebär inte att det omöjligt att få 

genomslagskraft  för  en  gränsöverskridande  ljuddesign  –  men det  innebär  att  förändring 

måste ske långsamt. Om man passerar den normativa gränsen för vad som anses ok med en 

för  stor  marginal  blir  man  sannolikt  klassad  som  alldeles  för  underlig  för  att  kunna  bli 

accepterad.

Det intressanta blir  således insikten att gränsöverskridande ljuddesign verkligen  är möjlig 

men nästan bara rent konceptuellt; det finns möjligheter som inte ses, det finns potential till 

förbättring och utveckling – men gränsöverskridande ljuddesign har mycket svårt att vara 

fruktbar eftersom begränsningarna ligger i publiken! Det tycks som om ljud- och musikdesign 

måste utvecklas långsamt och nästintill  evolutionärt,  ett  steg i  taget  på grund av att  ett 

gigantiskt kliv aldrig eller nästan aldrig kan bli accepterat av den stora massan. Och med den 

insikten följer den paradoxala insikten att den teori jag presenterade i början ändå i stor mån 

måste anses korrekt, men med korrigeringen att det inte är i ljud- och musikdesign i sig som 

de  allra  största  utvecklingsmöjligheterna  och  förbättringspotentialerna  finns  -  utan  i 

betraktarnas öron, i dig och mig. I oss!
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ORDLISTA

Auto-tune: Ett ljudtekniskt verktyg som används för att korrigera en (falsk) ton till närmsta 

avsedda tonhöjd.

Baskagge: Den vanligtvis största trumman i ett trumset. Slås på med foten - om det inte är i 

en militärparad.

Chorus: En ljudteknisk effekt som utförs genom att man blandar flera identiska ljudsignaler 

med olika tidsförskjutningar och upp- och nedgående tonhöjder.

Digidesign: Ett av de ledande företagen inom mjuk- och hårdvara för hårddiskinspelning och 
ljudbearbetning. Deras mest kända produkt är Pro Tools som lanserades 1991.

Digi User Conference: Digidesigns användarforum, flitigt använt för supportfrågor. Förkortat 
DUC.

Distorsion: Förvrängning av en signal då den passerar det system som används; avvikelsen på 
utsignalens  vågform  i  jämförelse  med  insignalens  vågform  när  den  har  överförts  av 
apparatens överföringsfunktion.

Equalizer: Ett ljudtekniskt verktyg med vars hjälp man höjer eller sänker signalstyrkan i ett 

utvalt frekvensområde.

Flanger: En ljudteknisk effekt som uppstår när två identiska signaler spelas upp samtidigt 

men med olika hastigheter  så att  ljuden får  en varierande fasförskjutning mot varandra. 

Fungerar på samma sätt som chorus men med skillnaden att flanger utförs långsammare.

Gate: Ett ljudtekniskt verktyg som används för att helt eller delvis släppa igenom eller tysta 

ner en ljudsignal som understiger en valbar amplitud.

Habitus: Ett givet sätt att tycka, tänka, tala och agera. Jag beskriver habitus närmare på sidan 

5.

Idealtyp: En hypotetiskt konstruerad modell, skapad för att åstadkomma en så ”renodlad” 

version som möjligt av något, till  exempel ett socialt förhållande (till  exempel ojämlikhet) 

eller  social  företeelse  (till  exempel  rasism  eller  grupptillhörighet)  eller  social  enhet  (till 

exempel en rasist eller, för all del, en hårdrockare).

Internalisation: Införlivning av den omgivande miljöns tankar, värderingar och reaktionssätt i 

den egna personen.

Kompressor: Ett ljudtekniskt verktyg för att amplitudmässigt minska en signals maxstyrka till 
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ett utvalt värde. En kompressor jämnar ut signaldynamiken.

Latency: Ett datortekniskt uttryck som används för att beskriva den tid det tar från att man 

skickar en signal till dess att den blir mottagen.

Limiter: Ett ljudtekniskt verktyg som används för att förhindra en given signal att överstiga 

ett  visst  värde.  En limiter  är  egentligen en kompressor  där  definitionen vanligtvis  är  att 

ration är ställd till 10:1 eller mer.

Mix:  Produkten  av  att  man  har  blandat  och  lagt  effekter  och  använt  verktyg  på  flera 

samtidiga ljudsignaler.

Mixa: Den process det innebär att blanda och lägga effekter och använda verktyg på flera 

samtidiga ljudsignaler.

Pro  Tools:  Ett digitalt  ljudbearbetningssystem,  skapat  av  företaget  Digidesign,  för  digital 
ljudredigering. Systemet används i stor omfattning för ljud inom film och television och vid 
musikproduktion.

Puka: Ett slagverksinstrument med bestämd tonhöjd. Ingår nästan alltid i den uppsättning 

som ingår i ett västerländskt trumset.

Reason:  En programvara  för  musikframställning  utvecklat  av  det  svenska  företaget 

Propellerhead Software.

Socialisation:  Den  process  genom  vilken  individen  införlivar  omgivningens  normer  och 

kultur. Åstadkoms genom kontakt med gruppens medlemmar och till stor del omedvetet.

Trigga: Ett begrepp inom ljudteknik som innebär att man spelar upp ett i förväg utvalt ljud 

då en ljudsignal  överskrider ett  givet värde. Används ofta för att byta ut inspelningar av 

slaginstrument, vanligtvis baskaggar.

Virveltrumma: Det centrala slagverksinstrumentet i ett trumset.

Wave-fil: Ett filformat från Microsoft och IBM som används för att lagra ljuddata.

Överhäng: Kallas de mikrofoner som vanligtvis hänger ovanför trumsetet vid inspelning eller 

mixning.
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