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Sammanfattning 

 

Jag har gjort att examensarbete som handlar om gitarrens roll i studioinspelningar. Jag 
genomförde arbetet genom att spela in tre låtar och göra två versioner av varje låt där jag 
byter ut alla gitarrspår. Med varje låt jag har gjort en grundversion som efterliknar originalet 
och en alternativ version där jag ändrar på både gitarrsound och gitarrarrangemang. Jag har 
kommit fram till att gitarren spelar en stor roll och att man kan ändra väldigt mycket av 
upplevelsen av en låt genom att byta ut gitarrspåren. Jag har även undersökt hur gitarren 
påverkar de andra instrumenten när man byter ut alla gitarrspår samt hur både sound och 
gitarrarrangemang påverkar låten.  
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Förord 

 

Jag skulle vilja tacka Fredrik Edholm och Sven-Mikael Nyström för att de ville vara med och 
spela trummor och bas på mitt arbete. Jag skulle även vilja tacka David Myhr för att han ville 
vara min handledare.  
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Inledning 
 

Mitt examensarbete handlar om hur gitarren påverkar ljudbilden och upplevelsen av en låt i 
studioinspelningar. Jag har länge funderat på hur mycket jag som gitarrist kan påverka en låt 
med mitt gitarrspel och sound. Det handlar både om att ändra gitarrarrangemang samt att 
pröva olika gitarrmodeller och effekter.  

Jag började spela elgitarr när jag var 14 år efter att ha spelat akustisk gitarr i ett år. En helt ny 
värld öppnade sig för mig. Det var väldigt mycket roligare att spela med dist1 än att spela på 
en nylonsträngad akustisk gitarr. Jag går en utbildning på Musikhögskolan i Piteå som heter 
studiomusikerprogrammet. Den fokuserar - precis som namnet antyder - på musicerande i 
studiomiljö. Redan innan jag började utbildningen var jag intresserad av både ljudteknik, 
sound och produktion. Det är intressen som bara har växt under tiden här på skolan. Därför 
ville jag kombinera mina intressen i mitt examensarbete och göra något som jag och 
förhoppningsvis också andra kan lära sig någonting av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Distorsion. Vanlig effekt på gitarrsound som uppnås med hjälp av pedal eller genom att överstyra förstärkare. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur stor roll gitarren har i en färdig musikproduktion. Jag  
undersöker även hur mycket man kan ändra en låt genom att bara ändra gitarrspåren. Några 
frågor som jag hoppas att få svar på är:  

• Hur stor blir skillnaden på en låt när man byter ut gitarrspåren? 
• Hur mycket måste man ändra för att det ska bli någon skillnad? 
• Måste man mixa om hela låten när man byter ut gitarrspåren?  
• Hur ändras upplevelsen av de andra instrumenten/sången när man byter ut 

gitarrspåren?  

Jag hoppas att få svar på mina frågor och att andra kan dra nytta av svaren som jag får fram. 
Undersökningen är baserad på mina egna tankar och åsikter.  
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Låtval 
 

Till min inspelning valde jag låtar som jag har lyssnat mycket på sedan tidigare. Jag fick tänka 
en del för att komma på hur man skulle göra för att de skulle skilja sig från originalen. Jag 
valde bara gitarrbaserade rocklåtar av den enkla anledningen att mitt musiklyssnande är 
inriktat åt det hållet. Dessutom tyckte jag att det var lämpligt för syftet med mitt arbete 
eftersom låtarna bara innehåller gitarrspår från början och därmed inte kräver några syntar 
eller pianon. Jag har gjort två versioner av varje låt. En grundversion som liknar originalet 
både i sound och gitarrarrangemang och en alternativ version där jag har ändrat på båda dessa 
beståndsdelar.  

”Rosalie” (Thin Lizzy) 

”Rosalie” är en låt skriven av Bob Seger men jag har lyssnat på Thin Lizzys version. Jag kom 
på idén att göra en version av låten baserad på akustisk gitarr med countryfills på elgitarr. 
Eftersom låten går i dur så passar det bra med countryinfluenserna och den går även i ett 
tempo som passar genren.  

”White Faces” (Roky Erickson) 

”White Faces” är en låt som är skriven av den amerikanska artisten Roky Erickson. Originalet 
har ganska torra och korta gitarrljud så jag bestämde mig för att göra en version med mer 
ringande gitarrer och en ljudbild som har mer effekter i form av reverb. Även i den här låten 
använde jag akustiska gitarrer för att fylla ut ljudbilden.  

”Little Lady” (Status Quo) 

Den sista låten som jag spelade in, "Little Lady", var även den som var svårast att komma på 
en alternativ version av. Eftersom jag hade gjort ganska stora skillnader mellan versionerna på 
de andra två låtarna så bestämde jag mig för att i denna låt inte ändra gitarrarrangemang utan 
endast ändra sound. Jag gjorde en version av låten där jag använde en fuzzpedal istället för 
vanlig dist.  

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Metod 
 

Eftersom jag hade väldigt många gitarrpålägg att göra på låtarna så tyckte jag att det var bäst 
att spela in trummor och bas för sig för att sedan spela in gitarrerna och sången i lugn och ro 
efteråt. Till trum- och basinspelningen använde jag en standarduppmickning2 för att kunna få 
fram ett sound som funkar till de olika versioner som jag hade tänkt göra av låtarna.  

När det kom till inspelningen av gitarrspåren började jag med att spela in en grundversion av 
varje låt som var lik originalet för att ha något att utgå ifrån. När det var klart stängde jag av 
de gitarrspåren i lyssningen och spelade in de alternativa versionerna av låtarna. Jag använde 
min Orange OR 80 2x12 comboförstärkare för alla elgitarrspår förutom solot och introt i 
grundversionen av ”White Faces” samt gitarrerna som spelar introt en oktav ner på 
grundversionen av ”Little Lady”. Där använde jag istället mjukvarupluggar3 för att få fram 
gitarrljudet. Jag använde mig av mjukvarupluggar för att jag ville ha ett sound som skilde sig 
från de gitarrspår som jag redan hade spelat in.  

Sången lade jag sist av allt. Jag sjunger alla lead- och körstämmor själv och i min lyssning 
hade jag den version av varje låt som var tänkt att efterlikna originalet - grundversionen. Till 
samtliga sångspår använde jag en mikrofon av typen Shure SM7.  

Jag valde att begränsa mig till att bara göra två versioner av varje låt för att inte ta mig vatten 
över huvudet. Elgitarren är ett väldigt mångsidigt instrument med väldigt många möjligheter 
att skapa olika sound. Några av de delar som påverkar soundet är: gitarren, effektpedaler, 
förstärkare, mickar för uppmickning av förstärkare och hur man sedan kombinerar dessa 
mickar samt lägger på ytterligare effekter, equalizer och komprimering i mixningsprocessen. 
Det vore en orimlig uppgift inom ramen för detta arbete att jämföra alla kombinationer av alla 
delar i signalkedjan så jag begränsade mig till att undersöka i stora drag hur man kan ändra 
sitt sound och få olika sound och gitarrarrangemang att passa i en låt.  

I följande redogörelse finns ett antal klickbara ljudexempel för att illustrera mer i detalj hur 
vissa av gitarrspåren låter. Alla ljudexempel är med de effekter som jag har lagt till i 
mixningen.  

”Rosalie” 

Jag valde att göra en countryinfluerad version av den här låten. Jag började med att lägga 
akustiska gitarrer för att få en grund (jfr ljudexempel 1).           Jag använde en mikrofon av 
typen AKG C414 för alla akustiska gitarrer. Sedan använde jag min Fender Telecaster och 
MXR’s super comp-pedal för att få till ett countryaktigt ljud till fillsen och solot. Det jag 
upptäckte när jag lade de akustiska gitarrerna var att det var svårt att få till tajmingen i introt. 
Eftersom vi hade spelat in trummorna och basen till en metronom och med grundversionens 
gitarr i medhörningen så blev det svårt att tajma de akustiska gitarrerna i introt till upptakten i 
                                                           
2 Jag använde mikrofoner på kagge, virvel, pukor, hihat samt två "overhead" mikrofoner.  
3 Jag spelade in en helt ren signal direkt från gitarren och använder så kallade "plug-ins" för att simulera en 
förstärkare.  





8 
 

trummorna. Det verkar som att det mer ”ringiga” ljudet från akustiska gitarrer ställde till med 
problem. Jag kom aldrig fram till någon perfekt lösning på problemet utan försökte bara att 
spela några tagningar med olika tajming tills det blev hyfsat bra. Till elgitarrerna använde jag 
som sagt min Telecaster med super comp-pedalen. Jag ville få till ett twangigt sound med 
mycket attack och bett och jag tycker att jag lyckades ganska bra (jfr ljudexempel 2).           I 
mixningen lade jag på lite slapback delay4 på elgitarren.  

”White Faces” 

Min tanke från början var att göra en twangig version med surfinfluenser5. Jag ställde in ett 
ljud som skulle passa till den stilen. Men när jag började spela in hörde jag att resultatet inte 
blev som jag hade tänkt. Även om jag hade ett sound som passade till stilen lät det som något 
annat. Jag behöll ljudet som jag hade ställt in och bestämde mig att göra en version med långa 
ringande elgitarrer (jfr ljudexempel 3).           Jag beslöt också att lägga akustiska gitarrer för 
att fylla ut ljudbilden (jfr ljudexempel 4).           Även i den här låten använde jag AKG C414 
för alla akustiska gitarrer och super comp-pedalen på alla elgitarrer utom solot. I den här låten 
använde jag även mjukvaruförstärkare istället för en riktig förstärkare på solot i 
grundversionen men inte i den alternativa versionen. Här är ett exempel på hur det låter (jfr 
ljudexempel 5).           Och här är solot i den alternativa versionen att jämföra med (jfr 
ljudexempel 6). 

”Little Lady” 

Den här låten var svårast av de tre att komma på en alternativ version av. Eftersom jag hade 
gjort ganska stora ändringar i de andra låtarna så valde jag att endast ändra sound och behålla 
gitarrarrangemanget. Detta var ett beslut som jag tog dels för att jag tyckte att det kunde vara 
intressant att ha en låt med bara små skillnader i sound och dels för att jag inte fick några 
idéer om hur jag skulle ändra gitarrarrangemanget. För den alternativa versionen använde jag 
en Electro Harmonix Big Muff pedal. Det enda som jag spelade annorlunda på den alternativa 
versionen var solot och gitarrerna som ligger i bakgrunden på det instrumentala sticket. I den 
alternativa versionen gjorde jag en trestämmig bakgrund med E-bow6 (jfr ljudexempel 7).       
Jag ändrade på bakgrundsgitarrerna i sticket för att jag ville ha ett gitarrsound med mycket 
dist även på de gitarrspåren och det blev för grötigt att spela samma sak som i 
grundversionen. 

 

 

 

                                                           
4 Ett kort eko.  
5 "Twang", "ståltrådsmusik" eller "surfrock" är genrer som var populära i början av 60-talet och frontfigurer 
inom genrerna var bland andra Dick Dale och The Shadows.  
6 En slags elektrisk "stråke" som används istället för plektrum och gör att man kan spela långa uthållna toner.  
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Resultat 
 

Hur stor blir skillnaden på en låt när man byter ut gitarrspåren? 
 

”Rosalie” 

Den här låten kunde jag föreställa mig redan innan jag hade spelat in den hur den skulle bli i 
sin alternativa version. Den stora skillnaden mellan de olika versionerna är att grundkompet i 
den alternativa versionen spelas på akustisk gitarr istället för på elgitarr. Den här låten blev 
väldigt annorlunda redan när jag bytte ut kompgitarrerna. De akustiska gitarrerna lämnar mer 
utrymme och håller sig lite i bakgrunden. Låten fick en mer avskalad känsla och kändes inte 
lika rockig. Det blev en ännu större skillnad mellan versionerna när jag la till gitarrfills i introt 
och verserna. I grundversionen är det bara komp i introt och mellan sångfraserna och jag 
tyckte att det blev lite tomt när det bara var akustiska gitarrer där. Jag tycker att gitarrfillsen  
bidrar till countrykänslan i versionen men även att de fyller ut i ljudbilden och gör att det inte 
känns tomt när inte sången är där.  

”White Faces” 

Även i den här låten blev det väldigt stor skillnad mellan de olika versionerna. Även om den 
alternativa versionen inte blev som jag först hade tänkt att den skulle bli så är jag nöjd med 
resultatet. Jag tycker att låten fick en mer mystisk känsla i den alternativa versionen. Den 
känns mystisk framförallt för att elgitarrerna spelar långa ringande toner och jag tycker även 
att det blev ett skönare sväng i låten när jag lade till de akustiska gitarrerna. Jag spelade ett 
annorlunda komp på de akustiska gitarrerna jämfört med elgitarrerna och det var till största 
delen ändringen i spelsätt som gjorde att det blev ett skönare sväng. Jag tycker att den 
alternativa versionen passar till låtens text som är något svårtolkad och mystisk. Jag lade på 
lite delay och hade mer reverb på gitarrerna i den alternativa versionen och det bidrar mycket 
till ljudbilden i helhet genom att fylla ut mer och skapa djup.  

”Little Lady” 

Den här låten är olik de andra två på det sättet att de två versionerna inte skiljer sig åt i 
gitarrarrangemang utan endast i fråga om sound. Den enda stora skillnaden i 
gitarrarrangemang återfinns på solot och i bakgrundsgitarrerna på sticket. I den alternativa 
versionen valde jag att spela ett mer aggressivt solo som även är mindre melodiöst än i 
grundversionen. I sticket ville jag hitta på något annat i den alternativa versionen än de 
gitarrer som ligger i bakgrunden och plockar i grundversionen (jfr ljudexempel 8).           Jag 
spelade in tre stämmor med E-bow och det fick sticket i den alternativa versionen att skilja sig 
från det i grundversionen. Skillnaden i sound fick jag till genom att använda en fuzzpedal i 
den alternativa versionen. Skillnaden blir ganska stor dels på grund av att jag använde mer 
dist i den alternativa versionen och dels för att disten i en fuzzpedal skiljer sig ganska mycket 
från disten i min förstärkare. Det är en mjukare dist men samtidigt tar den större plats i 
ljudbilden.  
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Hur mycket måste man ändra för att det ska bli någon skillnad? 
 

Jag testade att ändra både gitarrarrangemang och sound i ”Rosalie” och ”White Faces”, men 
även att endast ändra sound i ”Little Lady”. Det blev helt klart mest skillnad i de två låtar där 
jag både ändrade sound och gitarrarrangemang. I "Rosalie" och "White Faces" ändrade jag 
både sound och gitarrarrangemang och det blev en väldigt stor skillnad. Men det var intressant 
att se hur mycket skillnad det gör för en låt att spela likadant fast med ett annat sound. I den 
alternativa versionen av ”Little Lady” använde jag en fuzzpedal istället för förstärkardisten. 
Fuzzpedalen fick låten att låta lite mer modernt och jag valde även att mixa gitarrerna i den 
alternativa versionen lite torrare än i grundversionen. Jag kom fram till att även skillnader i 
enbart sound spelar roll men att man får en mycket tydligare skillnad i känslan på låten när 
man ändrar mer än bara soundet.  

 

Måste man mixa om hela låten när man byter ut gitarrspåren? 
 

Jag valde att behålla samma mix på trummor, bas och sång när jag gjorde de olika versionerna 
av låtarna. Jag blev dock väldigt förvånad av att det fungerade så bra att inte ändra någonting i 
trum-, bas- och sångmixen mellan de olika versionerna. Det blev inga större frekvensmässiga 
krockar mellan instrumenten som jag från början trodde att det skulle bli. Ifall jag hade gjort 
olika mixar så hade det varit möjligt att få trummor och bas att passa genren lite bättre. Jag 
bestämde mig dock för att behålla samma trum-, bas- och sångmix för att jag tyckte att det var 
mer intressant att testa hur låten ändrades när det enda jag bytte ut var gitarrerna, men också 
för att kunna höra hur gitarren påverkar de andra instrumenten i en mix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Hur ändras upplevelsen av de andra instrumenten/sången när man byter ut 
gitarrspåren? 
 

Överlag tycker jag inte att gitarrerna påverkar de andra instrumenten särskilt mycket. Den 
största skillnaden är att ljudnivåerna på gitarrspåren upplevs annorlunda på grund av att 
frekvensinnehållet i gitarrspåren skiljer sig mellan de olika versionerna. Detta påverkar främst 
gitarrspåren men även i viss grad de andra instrumenten. Jag försökte mixa låtarna så att 
gitarrerna skulle upplevas som lika starka i alla versioner.  

”Rosalie” 

I ”Rosalie” blir det mycket mer plats i ljudbilden när jag ersatte de distade elgitarrerna med 
akustiska gitarrer. Detta gör att trummorna blir tydligare och att sången kommer fram bättre. 
Sångspåren i den här låten känns lite för rockiga i den alternativa versionen och den versionen 
skulle nog ha låtit bättre med nya sångspår som passar genren bättre.  

”White Faces” 

Ett intressant fenomen som jag upptäckte var att när jag lyssnar på den alternativa versionen 
av ”White Faces” upplever jag att trummorna låter luftigare än i grundversionen. Jag upplever 
även att det är mer reverb på hela mixen även fast jag vet att det bara är gitarrerna som har 
mer reverb i den alternativa versionen. Det känns även som att hela mixen sitter ihop bättre i 
den alternativa versionen.  

”Little Lady” 

I ”Little Lady” var det svårt att hitta en bra ljudnivå för gitarrerna i den alternativa versionen. 
Det beror på att de gitarrerna både har mer dist och samtidigt inte är lika tydliga i det höga 
mellanregistret. Detta gör att gitarrerna inte tränger igenom lika mycket i mixen och att de 
konkurrerar mer om platsen i ljudbilden med de andra instrumenten.  
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Diskussion 
 

Resultatet som jag fick fram av mitt arbete var att det går att ändra mycket av hur man 
upplever en låt genom att byta ut gitarrerna. I två av låtarna som jag spelade in lyckades jag 
ändra genre på låten helt och hållet. Det berodde nog mest på hur jag valde att arrangera 
gitarrerna och soundet blev anpassat efter det spelsätt som jag använde. Det blev även en viss 
skillnad i "Little Lady" fast jag inte ändrade genre eller gitarrarrangemang i den låten. "White 
Faces" är den låt jag blev mest nöjd med den alternativa versionen av. Den låten fick ett lyft 
och en helt ny känsla när jag bytte ut gitarrerna. Det var intressant att se hur låtarna ändrades 
när jag bytte ut gitarrspåren och resultatet blev bättre än vad jag trodde på förhand att det 
skulle bli. Jag hade väntat mig att det skulle bli svårt att få låtarna att låta trovärdigt i de 
alternativa versionerna men det blev inget problem alls. Jag kunde ha gjort olika mixar till de 
olika versionerna av låtarna men jag valde att inte göra det för att jag tyckte att det var 
intressantare att ha kvar samma mix. Jag ångrade i efterhand att jag inte använde några 
rumsmickar till trummorna. Jag kände när jag mixade låtarna att jag saknade möjlighet att 
addera mer rumsklang (ambience). Fredrik och Sven-Mikael som spelade trummor och bas på 
inspelningen fick bara höra originalversionerna på låtarna och jag berättade inte för dem på 
vilket sätt som jag skulle ändra låtarna. Om jag hade valt att mixa om låtarna tror jag att jag 
hade kunnat få en ännu tydligare ändring av soundet i de olika versionerna. Om jag hade haft 
mer tid och varit en skickligare sångare skulle jag nog ha lagt separata sångspår för de olika 
versionerna för att få sången att passa genren bättre.  
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