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Sammanfattning 
 
Det blir allt vanligare med digitala instrument inom många musikstilar. Den här publikationen 
undersöker hur nära Rolands digitala trumset TD-30K är att kunna ersätta ett akustiskt trumset, 
precis som keyboarden i princip har ersatt pianot, genom att jämföra två låtar som är inspelade med 
både akustiska och digitala trummor för att kunna peka på tydliga skillnader i både spelkänsla och 
ljudkvalitet. Arbetet innehåller även en detaljerad beskrivning av hur trummorna är inspelade med 
mikrofonval, placering av mikrofonerna, mixningsprocess och utrustning för att ge en tydlig bild av 
hur undersökningen är gjord för att få en så bra bild som möjligt av varför resultatet blev som det 
blev och för undersökningen ska gå att göra om på exakt samma sätt. 
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1. Inledning 
 
Många som börjar spela trummor börjar på ett billigt digitalt trumset för att det är relativt tyst och 
för att det tar lite plats. Men med tiden byter de flesta upp sig till bättre akustiskt trumset för att det 
låter bättre och för att det förväntas att man har ett akustiskt trumset. Det gör att många har en dålig 
bild av digitala trummor för att de bara spelat på billiga digitala trumset. Personligen kommer jag 
från andra hållet. Jag började spela akustiska trummor och har nyligen köpt ett av de bästa digitala 
trumseten på marknaden, ett Roland TD-30K. 
 
Digitala trumset blev populära under 80-talet. Då var det Ddrum och Simmons som var de kända 
märkena som de stora artisterna spelade på. Funktionen de hade då var att framställa elektroniska 
trumljud som var populära under det årtiondet. De hade ingen dynamik och ljuden kom från syntar 
och lät därför inte alls som riktiga trummor gör. Det gjorde att skillnaden mellan riktiga trummor 
och digitala trummor var stora. De kunde inte riktigt ersätta varandra då de lät helt olika. Men sedan 
dess har digitala trummor försökt emulera riktiga trummor mer och mer. Ljuden blev gradvis bättre 
med åren men 1997 släppte Roland sitt trumset TD-10 som hade V-drumspads som är ett nätskinn 
som förbättrade spelkänslan. 1999 kom Yamaha ut med DTX Xtreme2 som hade cymballiknande 
gummipads. 2004 släppte Roland sitt trumset TD-20 som var det första trumsetet att ha 
cymballiknande gummipads och nätskinn. Det gjorde också att det var det första digitala trumsetet 
som började likna akustiska trumset i spelkänsla och de flesta lite dyrare digitala trumset sedan dess 
är baserade på det trumsetet. 
 
Utvecklingen bland digitala trumset har framförallt varit stor de senaste fem åren då de små 
skillnaderna börjar bli mer som akustiska trumset också. Bland annat så påstår Roland att man, på 
TD-30K-modellen, kan spela med vispar och att det har teknik för att motverka att trummorna låter 
som ”kulsprutor” när man spelar snabbt, vilket varit ett problem förut. Dessutom har de 
simuleringar för att placera trummorna i ett rum i modulen för att få ett mer realistiskt ljud, 
trumpads som känner av var på trumman du slår och möjligheter att stämma, dämpa, eq:a1 och 
komprimera trummorna. Det går till och med att skicka ut trummorna på individuella kanaler från 
modulen så en tekniker kan mixa trummorna som ett akustiskt trumset med mikrofoner. 
 
Undersökningen kommer fokusera på skillnaden mellan digitala och akustiska trummor i ett 
rocksammanhang. Idén kom från att keyboards, förstärkarsimuleringar och digitala mixerbord 
börjat användas så mycket med väldigt bra resultat som ofta är bättre än deras analoga 
motsvarigheter. De är ofta lättare att jobba med, mer förutsägbara och tar mindre plats än sina 
analoga motsvarigheter. Det fick mig att undra om digitala trummor är lika utvecklade. För att testa 
det har jag därför spelat in två rocklåtar med både digitala trummor och akustiska trummor. 
 
Rock är en bra musikstil till den här undersökningen för att det typiska trumljudet i sådan musik är 
väldigt ”färgat” av mixningen. Det låter inte helt som akustiska trummor längre för kompressorerna, 
eqn, reverben och de andra effekterna är en stor del av ljudet. Nästan allt i den processen som färgar 
trumljudet går att göra i trummodulen. Det gör att den processen kan bli en del av trummisens ljud. 
Precis som att man väljer skinn och stämmer sina trummor kan man nu också ha ett, näst intill, 
färdigmixat trumljud som man har kontroll över själv istället för att ljudteknikern ska försöka gissa 
sig till hur trummisen vill att trummorna ska låta. Detta kräver dock en del mixkunskaper, men det 
börjar bli mer vanligt att musiker kan mixa lite så det är en bra tillgång för de som kan mixa. Det 
kortar även ner tiden det tar att mixa för att ljudet är mer färdigt.
 

                                                
1 En förkortning för equalizer, vilket är ett verktyg för att ändra hur starkt olika frekvenser låter 
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2. Syfte och Frågeställningar 
 
Är digitala trummor lika bra som akustiska till rock? 
 
- Låter de digitala trummorna lika bra som akustiska? 
Märks det att det inte är akustiska trummor eller låter det som vanligt? Det finns många små 
variationer i ljudet på akustiska trummor som ger liv åt inspelningen. Ett problem med äldre digitala 
trummor är att det inte funnits nog många små variationer så det låter monotont. Ett problem med 
akustiska trummor är dock att det ibland blir för stor skillnad på slagen så det inte låter 
sammanhängande. 
 
- Är spelkänslan annorlunda? 
Spelkänslan kan skilja mycket mellan olika trumset och är lite personlig i tycke och smak. Dock så 
har digitala trummor haft tendenser till att ha för mycket studs i sina pads jämför med hur akustiska 
trumskinn beter sig. 
 
- Kan jag uttrycka mig som jag vill på de digitala trummorna? 
Finns alla ”sounds” som jag försöker använda mig av eller måste jag kompromissa mitt spel för att 
inte alla speltekniker går att använda. 
 
- Missar de några slag, lägger till slag eller registrerar fel dynamik? 
Att digitala trummor inte alltid uppfattar vilka typer av slag jag spelar och inte är ibland ett 
problem. Tillexempel att svaga slag försvinner för att dem inte registreras, att starka slag triggar 
igång någon annan trumma eller cymbal och att en del slag inte registreras när man spelar snabbt. 
 
- Hur passar de in i en mix? 
Smälter trumljudet in i mixen eller sticker det ut? 
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3. Material 
 
3.1 Akustiskt trumset 
 
Trumsetet är ett Gretsch Renown med stommar gjorda av 7 lager nordamerikansk lönn. De har 
Gretschs klassiska 30° fasning som ger ett lite rundare ljud och deras klassiska silvriga lack på 
insidan av stommen. De har även gjutna sarger på pukorna som gör att övertonerna blir med 
kontrollerade och framhäver attacken lite mer. 
 
Virveltrumman är en Mapex Saturn som har en stomme av 4 yttre lager nordamerikansk lönn och 2 
inre lager av valnöt. Det ger en bra kombination av värme och botten från lönnen och en snärtig 
attack från valnöten. 
 
På pukorna sitter det Remo Emperor Clear som slagskinn vilket är ett tvålagers 14mil2 trumskinn 
som är vanligt till rock. Det ger en tydlig botten och en bra attack med en mörk ton som klingar 
ganska länge. Efterklangen är också lite nerkortad med Moongel (dämpning för trummor) för att få 
klangen att passa låtarna så bra som möjligt. 
 
Som underskinn på pukorna sitter det Remo Ambassador Clear som är ett enkellagers 10mil skinn 
som är vanligt underskinn oavsett musikstil för att det går att få trumman att klinga väldigt långt 
eller väldigt kort beroende på hur trumman stäms. 
 
På bastrumman sitter det ett Remo Powerstroke 3 Clear som slagskinn med kevlarförstärkning där 
klubban slår an skinnet. Skinnet är ett enkellagers 10mil skinn med en dämpning som går runt hela 
skinnets insida. Skinnet är ger en bra botten och en tydlig attack tack vare att skinnet är så tunt och 
att dämpningen tar bort mycket efterklang och därmed ger fokus till anslaget. För att korta ner 
efterklangen extra mycket ligger även en helt vanlig huvudkudde inuti bastrumman. 
 
Som frontskinn sitter det ett Remo Powerstroke 3 Coated med ett 5” hål i. Det som skiljer det 
skinnet från slagskinnet är att det har en vit coating3 som dämpar skinnet lite extra och mjukar till 
övertonerna. Hålet som är i skinnet dämpar också skinnet lite samtidigt som det gör det lättare att få 
in en mikrofon i trumman och därmed fånga attacken när bastrumsklubban träffar slagskinnet. 
 
På virveln sitter det ett Remo Ambassador Coated som är ett enlagers 10mil skinn. Runt kanten på 
trumman ligger en dämpande ring som tar bort mycket av klangen i trumman och gör att den låter 
fetare än vad den gör utan den dämpande ringen. Den är även väldigt lågt stämd för att göra ljudet 
ännu fetare. Detta i kombination med att det medeltjocka slagskinnet ger trumman en bra attack 
med väldigt ”punchigt” ljud. 
 
Trumset: 
Bastrumma 20”x16” 
Pukor - 10”x7”, 12”x8” och 14”x14” 
Virvel - 14”x5,5” 
Hi-Hat - 14” Sabian AA Medium Hats 
Crashar - 17” och 18” Istanbul Agop Xist och 18” Sabian HHX O-Zone 
Ride - 21” Sabian HH Raw Bell Dry Ride 
Pearl Cowbell 
Ahead 7A aluminiumtrumstockar 
 

                                                
2 1mil = 0,001tum (0,0254mm) 
3 Coating är en ojämn yta på trumskinn som dämpar skinnet lite och gör det lättare att spela med vispar. 
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Mikrofoner: 
Shure Beta52A 
Audix D6 
Shure SM57 
Sennheiser MD421II 
AKG C414 
Audix ADX51 
 
Inspelningsrum 
Trummorna spelades in i J130. Det är inte en jättebra studio för trummor egentligen men den är 
ganska realistisk i hur ett inspelningsrum skulle kunna se ut när man inte har råd att vara i en fin 
studio som kostar 10.000kr/dag. 
 
Inspiration till truminspelningstekniker 
Min största inspiration angående truminspelning är den kanadensiska ljudteknikern Glen Fricker 
som har en serie på Youtube om hur man spelar in trummor till rock och metal. Hans val av 
mikrofoner och hur man placerar dem har varit en stor inspiration för mig. Jag har även kollat på 
många andra videor om hur man spelar in trummor, men där har jag bara tagit intryck av enstaka 
tekniker. 
Under inspelningarna på studiomusikerlinjen här på LTU har jag även pratat mycket med 
ljudteknikerna om hur de brukar spela in trummor och de har gett mig en del tips också. De flesta 
tekniker jag använder mig av är väldigt standardiserade metoder att spela in trummor på. Det enda 
som är speciellt med mitt sätt att spela in trummor på är hur jag placerar mikrofonerna till 
bastrumman. Den tekniken kommer från en inspelning där vi inte kunde få ett bra bastrumsljud och 
jag bara testade massor av konstiga mikrofonplaceringar. 
 
Länk till Glen Frickers Youtubeserie om truminspelning: 
https://www.youtube.com/watch?v=1gcr3c107OM&list=PLXmwQZcfhFf_bCQygGrNhzABD7Cv
D_JlS 
 
3.2 Digitalt trumset 
 
Ett digitalt trumset kan simulera många olika typer av trummor, men jag kommer bara att gå 
igenom vilka ljud jag har använt på min inspelning. 
 
Roland TD-30K 
TD-30 - Ljudmodul 
KD-120BK - Bastrumpad 
PD-125BK - Virvelpad 
PDX-100 - Pukpads (3st) 
VH-11 - Hihatpad 
CY-12C - Crashpad 
CY-13R - Crashpad 
CY-15R - Ridepad 
MDS-50K - Hage 
 
Det digitala trumsetets ljud är simuleringar av riktiga trummor och i ljudmodulen, som producerar 
ljuden, så finns det massor av simuleringar av olika trummor, cymbaler och mikrofonplaceringar. 
Dock kommer den här undersökningen bara gå igenom de ljud som används på inspelningen för att 
fokuset inte ska hamna på kvantiteten av ljud istället för kvaliteten på de ljud jag använt. 
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Ljudval 
Bastrumman är en Fusion Kick. Den passar bra till inspelningen för att den har en tydlig attack och 
botten. Djupet på stommen är normalt då det inte behövs någon mer bas i ljudet och klubban är i trä 
för att attacken skulle bli mer distinkt. Slagskinnet är ett normalstämt och odämpat coatat skinn för 
att mjuka till ljudet i de högsta frekvensera. Bastrumman har även 2 i ”virvelbuzz” och 0 i resonans 
av övriga trumsetet för att det ska låta mer som ett riktigt trumset gör. 
 
Virveln är en solid enlagers lönntrumma med dimensionerna 14”x10” med coatat slagskinn som är 
nerstämt för att få ett fetare och rockigare sound. Att trumman är en solid enlagerstrumma i lönn gör 
att den blir lite fetare än en vanlig lönntrumma också. Trumman är dämpad med två tejpbitar och 
med en mikrofon som är placerad lite närmare mitten för att feta till ljudet ännu mer och höja 
basfrekvenserna. 
 
Pukorna är i storlekarna 10”, 13” och 16” med normalt djup för att de ska skära igenom mixen och 
inte bli för stökiga i mixen, vilket de kan bli med djupare stommar. Skinnen är coatade och 
medelstämning. 10”-pukan är dämpad med en tejpbit och 13” och 16” är dämpade med två tejpbitar 
för att dämpa bort lite klang. 
 
Hihaten är en 14” Sessionhats som är förstorad till en 15” för ett lite mörkare och fetare ljud. 
Riden är en hybrid mellan olika cymbaler. På ”bowen” 20” Customride som är förstorad till 21” 
med standarduppmickning och 0 i sustain, vilket är medellång klang. På klockan och kanten är det 
en 21” Studioride med standarduppmickning och 0 i sustain. Studioriden har en klocka som skär 
igenom en mix utan att ta över den och ett bra crashljud på kanten av cymbalen. Dock skar inte 
”bowen” igenom tillräckligt mycket så då passade customriden bättre till det när den förstorades 
upp till 21” den också. 
 
Crasharna är en 16” Customcrash som är förstorad till storleken 18” och en 18” Customcrash som 
är förstorad till storleken 21”. I modulen finns det inte så stora crashar, så därför blev det bäst ljud 
när två mindre crashar fick bli större i editeringen av ljuden. Båda crasharna har 0 i sustain för att de 
klingade ut mest naturligt då. 
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4. Genomförande 
  
4.1 Låtar 
 
Valet av låtar för jämförelsen behövde komplettera varandra men ändå vara inom rockgenren då det 
är den musiken jag spelar mest. Det är även lättast för mig att upptäcka eventuella svagheter hos de 
digitala trummorna då jag känner mig bekväm inom stilen. Därför valde jag Guns N’ Roses-låtarna 
”You’re Crazy” och ”Mr. Brownstone”. De passade bra till undersökningen då ”You’re Crazy” 
testar om trummorna börjar låta som ”kulsprutor” när man spelar snabbt, vilket är fallet med äldre 
digitala trummor. ”Mr. Brownstone” testar hur bra hihaten beter sig i olika halvöppna lägen då 
verserna bygger på små dynamiska skillnader i hihaten. 
 
Låtarna spelades inte in till klick utan till originalinspelningarna, som sedan ersattes av nyinspelade 
spår bestående av gitarr-, bas-, sång- och perkussionspår, som följde med i tempoändringarna. Detta 
för att Guns N’ Roses själva inte spelat in sina låtar till klick vilket i sin tur gör att de svajar ganska 
mycket i tempo. Det varierande tempot visade sig vara en viktig del av deras ”sound” och när jag 
testade att spela låtarna till klick så lät det väldigt konstigt och annorlunda. 
 
Svårigheten i att lära sig deras temposvängningar är att det inte finns något system bakom det utan 
att det bara är något som kommit naturligt för dem. Det ledde till att jag fick sitta och gå igenom 
varje takt för sig och analysera hur de spelar på varje ställe i låtarna. Den processen var väldigt 
tidskrävande men inspelningen fångade känslan från originalet mycket bättre och jag blev mycket 
mer medveten om hur jag ville trummorna skulle låta. I och med det så blev det mycket lättare att 
jämföra hur bra de olika trumseten hanterade musiken vilket var viktigt för att få en noggrann och 
rättvis jämförelse. 
 
”You’re Crazy” med akustiskt trumset 
Länk: https://drive.google.com/open?id=1RB9eR9q1tdNQwcsWglD5hzOsCJxo_0bx 
 
”Mr. Brownstone” med akustiskt trumset 
Länk: https://drive.google.com/open?id=1xvb749Y4IjVOo7_glgphAR5ZspZh8Q8c 
 
”You’re Crazy” med digitalt trumset 
Länk: https://drive.google.com/open?id=1fPBSh1r34Mi75_xEKMZ6f5OSd1UFSB_c 
 
”Mr. Brownstone” med digitalt trumset 
Länk: https://drive.google.com/open?id=1xtIkkGf3kRVhOCJM2KTXfmZFwsiVdcnH 
 
4.2 Mikrofonplacering på de akustiska trummorna 
 
4.2.1 Bastrumma 
När jag mickade upp bastrumman ville jag ha en snygg attack men samtidigt en tydlig och 
kontrollerad botten i den. Det sättet jag valde att uppnå det på var genom att rikta en Audix D6 
innanför hålet i bastrumman och rikta den 45° mot kanten där skinnet och stommen möts. Där fick 
jag en ganska stum attack som inte var för mesig men som inte heller tog för mycket plats. Dock 
fanns det inte någon jättebra botten så för att lägga till det satte jag en Shure Beta52A mitt emellan 
mitten och kanten på frontskinnet med en liten vinkel ner mot golvet för lite extra isolering från 
övriga trumsetet. Den fick samma stumma karaktär som D6an men i det låga registret istället för det 
höga. Den gav också en väldigt tydlig subbas med frekvenser som inte stör varandra. 
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4.2.2 Virvel 
Virveln spelades in med en Shure SM57 på topp och en AKG C414 under. SM57:an riktades mot 
mitten av slagskinnet för att få mycket attack och fokus på de lägre frekvenserna. Bakdelen av 
mikrofonen riktades mot hihaten då den tar upp det mesta ljudet framifrån och tar bort ganska 
mycket av ljudet som kommer bakifrån. 
 
Ett vanligt problem när man mickar upp virveltrummor är att det blir ganska mycket hihatljud i 
micken också. Det förstör ofta möjligheterna till att komprimera och eq:a virveln som man vill och 
tvingar en till att kompromissa på virvelljudet. Därför är det viktigt att försöka få bort så mycket 
hihat som möjligt i inspelningsfasen. 
 
Undermicken riktade jag ifrån sejarmattan och mot kanten av underskinnet. Detta för att jag tycker 
att man hör sejarmattan bra ändå och för att få lite mer högfrekvens från underskinnet. Detta för att 
det ofta inte går att få all högfrekvens man vill ifrån överskinnet och då är det bra att kunna 
komplettera med lite extra högfrekvens från underskinnet. 
 
4.2.3 Pukor 
De tre pukorna spelades in med tre stycken Sennheiser MD421II. Det är en standardmikrofon som 
ger mycket attack, lagom botten och lite läckage från övriga trumsetet. Problemet med den 
modellen är att den ibland tar för mycket plats, så om man har ett stort trumset med begränsat 
utrymme för mikrofoner kan det vara svårt att placera den. På hängpukorna sitter mikrofonerna 
riktade mot sargen på trumman för att maximera diskanten så pukorna skär igenom mixen. På 
golvpukan sitter mikrofonen riktad mot mitten för att korta ner klangen på pukan lite och fokusera 
på de lägre frekvenserna så pukan låter så fet som möjligt. 
 
4.2.4 Överhängsmikrofoner 
Överhängsmikrofonerna var två stycken AKG C414 i AB-uppsättning. Mikrofonerna är väldigt 
lämpade för cymbaler då de låter väldigt likt hur det låter i verkligheten medans en del andra 
mikrofoner kan ”färga” ljudet mycket. I ett rocksammanhang är det viktigt att kunna dra upp de 
höga frekvenserna så cymbalerna lägger sig som ett ”luftigt lager” i toppregistret i mixen. Jag valde 
AB-uppsättningen för att kunna rikta mikrofonerna mot cymbalerna och från trummorna. Detta för 
att jag ville ha maximal separation mellan trummor och cymbaler i mixen. Så 
överhängsmikrofonerna fungerade som cymbalmikrofoner på inspelningen. 
 
4.2.5 Hihat 
Som mikrofon till hihaten använde jag en Audix ADX51. Anledningen till att jag valde den 
mikrofonen var att plockar upp de höga frekvenserna i hihaten väldigt bra och för att den fick plats 
vid hihaten utan att vara i vägen. Mikrofonen var placerad vid kanten på hihaten och riktad 
mittemellan klockan och kanten på cymbalen. Det gav hihaten ett ljust skärande ljud utan att 
kompromissa på mellanregistret vilket ledde till att hihaten upplevs som relativt fet på inspelningen. 
 
4.2.6 Ride 
Riden var, även den, uppmickad av en Audix ADX51. Mikrofonen satt dock på undersidan för att 
minimera läck från övriga trumsetet, framförallt för att minimera läcket från andra cymbaler. Den 
var riktad mot klockan av riden för att de mest skärande och vassa frekvenserna i en cymbal finns 
där. I många fall blir ridecymbalen väldigt mjuk på inspelningar, men genom att närmicka den vid 
klockan så fick det en lite mer genomträngande karaktär. 
 
4.2.7 Koklocka 
På en av låtarna använde jag en koklocka och den mickade jag upp med en Shure SM57 med 45 
graders vinkling och ritad mot kanten av koklockan där man slår på den. Den mikrofonen passade 
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bra för att den plockar fram en bra attack i koklockan utan att få med för mycket av de ljusaste 
övertonerna som kan bli jobbigt påträngande men många kondensatormikrofoner. 
 
4.2.8 Trumstockar 
Den akustiska inspelningen är inspelad med Ahead 7A aluminiumtrumstockar med plasthöljen och 
plasttippar. Detta för att jag har haft problem i händerna på grund av att trästockar vibrerar väldigt 
mycket när man spelar hårt vilket har slitit mycket på mina händer. För att motverka detta problem 
spelar jag med Aheads aluminiumstockar som har betydligt mycket mindre med vibrationer vilket 
gör att jag kan spela rock och annan mer aggressiv musik överhuvudtaget. Det ger dock en lite 
dovare ton i trummorna, men framförallt cymbalerna. Ljudet blir också dovare ju äldre plasthöljena 
är, men då den här musikstilen kräver mer aggressivt och distinkt ljud så bytte jag höljena precis 
innan inspelningen. 
 
 
4.3 Digitalt trumset 
 
4.3.1 Bastrumma 
Mikrofonen är placerad lite innanför hålet i frontskinnet med en stormembransmikrofon. 
Placeringen ger lite mer fokus på attacken för att mikrofonen kommer närmare slagskinnet och 
stormembransmikrofonen ger lite mer botten i ljudet vilket är fördelaktigt i det här fallet när 
bastrumman ska ha mycket attack och botten för att låta fet i mixen. 
 
4.3.2 Virvel 
Virveln är en enlagers lönntrumma med dimensionerna 14”x10” med coatat slagskinn som är 
nerstämt för att få ett fetare och rockigare sound. Trumman är dämpad med två tejpbitar och med en 
mikrofon som är placerad lite närmare mitten för att feta till ljudet ännu mer. 
 
4.3.3 Pukor 
Pukorna är i storlekarna 10”, 13” och 16” med normalt djup, coatade skinn och medelstämning. 
10”-pukan är dämpad med en tejpbit och 13” och 16” är dämpade med två tejpbitar. Mikrofonerna 
är placerade med standardavstånd.  
 
4.3.4 Crashar 
Crasharna är en 16” Customcrash som är förstorad till 18” och en 18” Customcrash som är förstorad 
till 21”. Båda crasharna har 0 i sustain. De har också standarduppmickning. 
 
4.3.5 Hihat 
Hihaten är en 14” Sessionhats som är förstorad till en 15” med standarduppmickning. 
 
4.3.6 Ride 
Riden är en hybrid mellan olika cymbaler. På ”bowen” 20” Customride som är förstorad till 21” 
med standarduppmickning och 0 i sustain, vilket är medellång klang. På klockan och kanten är det 
en 21” Studioride med standarduppmickning och 0 i sustain. 
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5. Mixning 
 
5.1 Akustiska trummorna 
 
5.1.1 Bastrumma 
De två mikrofonerna på bastrumman har två olika funktioner för att fånga bastrummans ljud på ett 
naturligt sätt. Audix D6, som är placerad i bastrumman, fångar upp attacken vilket i jag förstärker i 
mixen ännu mer genom att skära allt under 320hz med en low cut med en eq ta ner frekvenserna 
runt 810hz med 8,5db4, höja 1820hz med 5db, 4800hz med 8,5db och 7500hz med 11db. Vid 810hz 
fanns det en stökig frekvens som bara smutsade ner ljudbilden så den behövde skäras bort. Attacken 
vid 1820hz är en frekvens som jag sällan använder mig av för att den inte är så tydlig. Dock så 
passade den bra i det här sammanhanget för att det är en lite skitigare musikstil där ljudbilden inte 
ska vara för tydlig. Attacken vid 4800hz och 7500hz är däremot mer modern och hjälper 
bastrumman att skära igenom ljudbilden. Men för att inspelningen inte ska få ett för modernt sound 
av de frekvenserna är det viktigt att de inte höjs upp för mycket i mixen. 
 
För att höja attacken ännu mer, och dessutom jämna ut slagen, ligger det en kompressor med ration 
5:8:1, 77ms i attacktid och 100ms i releasetid som komprimerar upp till 4db. 77ms i attack är en 
väldigt lång attacktid som ger utrymme för attacken i anslaget att sticka igenom mixen ordentligt 
innan kompressorn börjar jobba helt. 
 
BETA52an plockar upp en bra bas men får mycket läck från övriga delar av trumsetet då den är 
placerad utanför bastrumman. Därför är mikrofonen bara skuren under 40hz, sänkt vid 122hz med 
4,5db och vid 250hz med 4db för att städa upp ljudet från frekvenser som bara stökar till ljudbilden. 
Sedan så fick jag även vända fasen på mikrofonen för att mikrofonerna fasade ut en del frekvenser 
från varandra. Det ligger även en kompressor med 8:0:1 i ratio, 56ms i attacktid och 100ms i 
releasetid som komprimerar upp till 7db för att jämna ut botten mer. Dock så är attacktiden 
fortfarande hög för att få lite extra volym vid själva anslaget. På spåret ligger också en Maxx Bass 
som genererar övertoner som uppfattas som grundtonen av en basfrekvens. Detta för att få mer bas i 
ljudet utan att lägga till mer basfrekvenser som då tar över ljudbilden. 
 
De två spåren summeras på en bus/auxkanal för att kunna ställa volymen på bastrummans två 
mikrofoner med en volymregel. På den kanalen ligger det även en multibandsprocessor för att 
jämna ut attacken. Den komprimerar upp till 6,9db mellan 1279hz och 9508hz med 0,5ms i 
attacktid och 9,98ms i releasetid. Den komprimerar också upp till 12,8db från 9508hz till 20000hz 
med 0,5ms i attacktid 5ms i releasetid. 
 
5.1.2 Virvel 
Min syn på den övre och den undre mikrofonens roll är att helheten av ljudet kommer från den övre 
mikrofonen men att det blir för mycket hihatläckage när man höjer diskanten till önskad nivå. 
Därför använder jag den undre mikrofonen för lite extra högfrekvens så man inte behöver dra upp 
så mycket av de frekvenserna i den övre mikrofonen. 
 
Den första effekten som ligger på den övre virvelmikrofonen är en noisegate som reducerar 
ljudvolymen med 27db när ljudvolymen inte går över thresholden. Noisegaten kunde användas för 
att det inte är några svaga slag som skulle kunna försvinna från inspelningen på grund av att de inte 
brukar gå över thresholden. Därför tar den bara bort läck mellan slagen. Den har 2,8ms lookahead, 
10ms hold och 159,1ms releasetid. Efter noisegaten ligger det en eq som skär allt under 100hz och 
höjer upp vid 4750hz och 7200hz. Den är skuren under 100hz för att det är massor av läckage från 
bastrumman i de frekvenserna och höjningen av diskantfrekvenserna är där för att en dynamisk 
                                                
4 db är en förkortning av decibel vilket är ett logaritmiskt mått för ljudvolym 
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mikrofon, som SM57an, ofta tappar lite av de frekvenserna när man närmickar med den. Efter eq:n 
ligger det en transientdesigner som höjer upp attacken med 1db. Sist i kedjan ligger en kompressor 
med 4:1:1 i ratio, 77ms i attacktid och 100ms i releasetid som tar upp till 6db. Den hjälper till att 
framhäva attacken lite extra i virveln med sin långa attacktid så den tar sig igenom mixen. Den 
jämnar även ut volymen på slagen så att alla slagen hörs ungefär lika mycket. 
 
Undermikrofonen har även den en noisegate med samma inställningar som den till den övre 
mikrofonen. Den är även fasvänd för att den fasade ut frekvenser i den övre mikrofonen annars. 
Sedan ligger det en eq som skär bort alla frekvenser under 1300hz, tar ner runt 3500hz med 3,5db 
och höjer vid 7500hz med 4db. Det gör att undermikrofonen låter väldigt tunn när man sololyssnar 
på den. Men när man blandar den med den övre mikrofonen så ger den lite extra sejarljud och, 
framförallt, lite mer högfrekvens, så att den låter mer som en virvel gör akustiskt. Det ligger även en 
kompressor som med 4:1:1 i ratio, 19ms i attacktid och 100ms i releasetid som tar upp till 5db. Jag 
valde att använda den för att jämna ut ljudvolymen och framhäver inte så mycket attack tack vara 
den korta attacktiden. 
 
De två mikrofonerna skickas också iväg till en egen bus där de summeras till en kanal. Den första 
effekten som ligger på den kanalen är en multibandskompressor som tar upp till 3,7db mellan 
5000hz och 8000hz. Den användes där för att det fanns några slag i inspelningen när de 
frekvenserna stack ut lite för mycket och istället för att eq:a bort det och göra så de andra slagen får 
sämre ljud så la jag en multibandskompressor för att fixa till de slagen. 
 
Efter det ligger en eq som finjusterar lite frekvenser för att virveln ska passa bättre i mixen. Den 
lägger till 1db vid 158hz och tar bort 1,5db vid 395hz och 6100hz. Sist i kedjan ligger det ett gateat 
reverb på 0,615 sekunder för att virveln ska låta lite fetare och för att det ska låta mer 80-tal om 
virvelljudet. Nivåerna på reverbet ställs med en regel för den torra signalen utan reverb och en regel 
med den blöta signalen med reverb. Regeln för den torra signalen är på 0,0 (som är det högsta 
värdet) och regeln för den blöta signalen är på -21db. Den inställningen gör att virveln låter lite 
konstig när man sololyssnar på den men det smälter in ganska bra i helheten. 
 
5.1.3 Pukor 
Då pukor i grunden är av samma instrumenttyp, med tonhöjd som störta skillanden mellan dem, är 
det samma effekter som ligger på de olika spåren fast med små variationer beroende tonhöjd och 
hur länge pukan klingar efter anslaget. Alla spåren har en noisegate först som tar bort allt ljud när 
den inte är aktiv. Den följs av en ”eq”, en kompressor och till sist panorering i stereofältet innan de 
går till en stereobus där kanalerna summeras och finjusteras. Panoreringen görs på en 128-gradig 
skala där 0 är mitten, -64 är fullt till vänster och +63 är fullt till höger. Målet är få samma 
stereobredd som när man lyssnar eller spelar på ett akustiskt trumset då alla trummor inte är 
placerade på samma ställe. 
 
Första pukan har en noisegate med 3,6ms lookahead, 3ms attacktid, 40ms hold och 365,8ms 
releasetid. ”Eq:n" har en lowcut5 vid 148hz för att ta bort lågfrekvent läckage, en höjning med 1db 
vid 184hz för att förstärka grundtonen, sänkning med 9db vid 340hz för att ta bort en ful överton 
som tar fokus från grundtonen och en till sänkning vid 670db på 3,5db som också stökade till ljudet. 
Den har också två höjningar i diskanten. En vid 4150hz och en vid 7500hz som båda är med 5,5db. 
Kompressorn har 2:0:1 i ratio, 0ms i attacktid och 1000ms i releasetid. Den komprimerar upp till 
13db och är där för att jämna ut slagens volym då pukspår ofta innehåller för mycket dynamik för 
rockmixar som ska vara väldigt kompakta. Panoreringen är -30. 
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Den andra pukans noisegate har 3,6ms lookahead, 3ms attacktid, 40ms hold och 489,1ms releasetid. 
Eq:n har en lowcut vid 106hz, en höjning av 130hz med 1db, sänkning av 270hz med 9db, 
ytterligare en sänkning vid 670hz med 3,5db, en höjning vid 4150hz med 5,5db och en till höjning 
vid 7500hz med 5,5db. Kompressorn har en 4:2:1 ratio med 16,5ms i attacktid och 57ms i releasetid 
och komprimerar upp till 5db. Den längre attacktiden är för att den andra pukan inte har lika mycket 
attack som den första och för att få dem att låta mer lika så ökade jag attacktiden på puka två. 
Panoreringen är 0. 
 
Den tredje, och sista, pukans noisegate hade 3,6ms lookahead, 3ms attacktid, 40ms hold och 
680,6ms i releasetid. Eq:n har en lowcut vid 79hz, en höjning vid 110hz med 2db, en sänkning vid 
220hz med 7,5db, en till sänkning vid 670hz med 3,5db, en höjning vid 4150hz med 7,5db och en 
till höjning vid 7500hz med 9,5db. Kompressorn har 4:2:1 i ratio, 16,5ms i attacktid och 57ms i 
releasetid och komprimerar upp till 7,5db. Även den här pukan kunde inte matcha den första pukan 
i attack och behövde lite hjälp av kompressorn för att få en bra attack så den sticker ut lagom 
mycket i mixen. Panoreringen är +30 
. 
På summeringsbussen6 för pukorna ligger bara en multibandskompressor som jämnar ut attacken i 
pukorna så de inte sticker ut för mycket någon gång. Den komprimerar upp till 8db mellan 3917hz 
och 7939hz och upp till 8db mellan 7939hz och 20000hz. 
 
5.1.4 Överhäng 
Till den här inspelningen är överhänget bara cymbalmikrofoner och ska inte ta upp trummorna. Det 
är en vanlig metod när man spelar in rock för att få mer separation mellan trummor och cymbaler 
vilket ger mer kontroll över de olika delarna av trumsetet i mixningsprocessen. I vanliga fall 
behöver man inte jobba så mycket med de enskilda spåren. Istället brukar man skicka dem till en 
summeringsbuss så båda spåren får samma behandling. Dock så märkte jag att det högra spåret 
saknade lite högfrekvens jämfört med det vänstra spåret så jag la till 4db från 3600hz till 20000hz 
för att göra dem mer lika. Jag panorerade också ut dem med -45 och +45 innan jag skickade dem till 
summeringsbussen. 
 
På summeringsbussen ligger en eq som skär allting under 215hz för att inte överhänget ska fasa ut 
några frekvenser i trummorna. Fasen var rättvänd, men det finns alltid lite fasfel när man har två 
mikrofoner eller fler. Därför skar jag bort de frekvenserna. Jag sänkte alla frekvenser under 790hz 
med 5,5db också för att ge mer plats åt de högre frekvenserna som är de viktiga i 
överhäng/cymbalmikrofoner. Dock är frekvenserna fortfarande en del av ljudbilden och är därför 
inte helt bortskurna. 
 
Efter eq:n ligger en kompressor med 2:2:1 i ratio, 26ms i attacktid och 100ms i releasetid som 
komprimerar upp till 3db. Detta för att plocka ner de starkaste volymerna lite så cymbalerna smälter 
in i mixen bättre. Det ligger även en multibandskompressor efter det som komprimerar upp till 8db 
mellan 2706hz och 10151hz för att de frekvenserna kan bli lite vassa ibland och skära i öronen om 
man inte komprimerar dem med en mutibandskompressor. 
 
Sist i kedjan ligger en bandsimulering för att plocka bort lite transienter, lägga till lite dist, ta bort 
lite högfrekvens och andra saker som händer när man spelar in på band. Det gör att cymbalerna 
upplevs som ännu mjukare och passar ännu bättre in i mixen. 
 
5.1.5 Hihat 
En av de cymbalerna man spelar mest på är hihaten och det är därför viktigt att den går att styra 
ordentligt i volym. Därför brukar man närmicka den med en egen mikrofon. Eq:n på 
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hihatmikrofonen börjar med en lowcut som skär allt under 220hz, sänker allt under 690hz med 9db, 
sänker vid 2500hz med 2db och sänker allt ovanför 2850hz med 9,5db. Mikrofonen är också 
fasvänd för att så frekvenser ska fasas ut mellan överhängsmikrofonerna och hihatmikrofonen. Det 
ligger också en kompressor på hihaten med 3:3:1 i ratio, 16,5ms i attacktid och 50ms i releasetid 
som komprimerar upp till 0,5db. 
Mikrofonen är även panorerad med -13. 
 
5.1.6 Ride 
Precis som med hihaten så är riden en viktig del av mycket musik och behöver ofta en egen 
mikrofon så det går att kontrollera den bättre i mixningprocessen. Dock så är det mikrofon som 
många inte använder, men då de låtarna jag ska spela in har mycket ridespel och att de digitala 
trummorna har en separat utgång för ridecymbalen mickade jag upp riden med en egen mikrofon. 
I eq:n skärs allt under 360hz bort med en lowcut, allt under 1240hz sänks med 10db, allt ovanför 
6200hz höjs med 2,5db och vid 7900hz höjs allt med ytterligare 2db. Mikrofonen är också fasvänd 
för att den ska fasa bort frekvenser med överhänget. Därefter följer en kompressor som 
komprimerar upp till 2db med en ratio på 3:3:1, 16,5ms i attacktid och 48ms i releasetid. 
Kompressorn tar bort de värsta transienterna och plockar fram det lite mer skramliga i riden för att 
ge distorsion till inspelningen också.   
 
Efter det kommer en multibandskompressor som tar bort jobbiga och skarpa frekvenser i riden. 
Mellan 1596hz och 10151hz så tar multibandskompressorn bort upp till 11,2db och från 10151hz 
till 20000hz tar den bort upp till 8db. Sedan ligger det, liksom på överhängsmikrofonerna, en 
bandsimulering som tar bort lite transienter, lägger till lite dist, ta bort lite högfrekvens och andra 
saker som händer när man spelar in på band. Den hjälper till att, tillsammans med kompressorn, 
skita ner riden ännu lite mer. Riden är panorerad +14 och är även manuellt utklippt så mikrofonen 
bara låter när riden spelas på för att det läcker in mycket från övriga trumsetet i den mikrofonen 
som bara skitar ner inspelningen i onödan annars. 
 
5.1.7 Koklocka 
Koklockan används på inspelningen av Mr. Brownstone och har väldigt få effekter. Eq:n har en 
lowcut som skär bort alla frekvenser under 295hz. Den sänker även 3,5db vid 940hz, 8,5db på allt 
ovanför 7500hz och 1db extra vid 7900hz. Efter eq:n ligger en kompressor med en ratio på 3:9:1, 
attacktid på 26,2ms och releasetid på 160ms som komprimerar upp till 3db. Den är även panorerad 
+20 då den var placerad ovanför den tredje pukan på inspelningen. 
 
5.1.8 Reverb 
Alla instrumenten på inspelningen har ett gemensamt reverb som de skickas till för att skapa 
illusionen om att de är inspelade samtidigt i samma rum. Reverbet är en simulering av en mellanstor 
konsertlokal som har 1,8sek i Decay Time, vilket är tiden det tar för reverbet att klinga ut, och 
88,9ms i Pre Delay, vilket är tiden mellan att ljudet från den torra signalen låter tills att reverbet 
börjar reagera på det. I reverbet ligger det även en eq som gradvis sänker reverbets volym ju högre 
frekvenser det är så att de ger mer fokus åt de mörkare frekvenserna och mindre utrymme för de 
ljusa. Det ger ett väldigt neutralt ljud som gör att det inte märks så mycket utan bara smälter in i 
mixen och gör mixen större. Men det är inte det jag är ute efter den här gången då låtarna är 80-
talslåtar och på den tiden hördes effekterna mycket tydligare och blev en del utav soundet. Därför 
har jag även lagt på en eq på reverbbussen för att lyfta fram de högre frekvenserna lite mer och låta 
reverbet bli en större del av ljudbilden. I eq:n har jag skurit allt under 118hz för att de frekvenserna 
som är där under inte tillför något till mixen utan bara stökar till.  
 
Det ligger även en sänkning av 320hz med 2db för att det är ett frekvensområde som det ofta blir 
väldigt stökigt i och därför behöver inte reverbet ta så mycket plats just där. Till sist så ligger det en 
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höjning med 7db på av allt ovanför 4750hz för att få fram lite mer övertoner i reverbet vilket i sin 
tur gör att man märker av reverbet mer och får mer 80-talskänsla på mixen. 
 
I reverbet finns det också tre reglar för att kunna kontrollera mängden reverb och karaktären på det. 
Den första regeln är för direktljudet och den är helt nerdragen för att reverbet ligger på en bus och 
inte behöver ha något direktljud i signalen då det redan kommer från den kanalen som ljudet 
skickades ifrån. Men om reverbet ligger direkt på kanalen som ursprungsljudet kommer ifrån är den 
bra för att kunna sälla mängden torr signal mot reverbet så inte hela kanalen blir reverb. Den andra 
regeln styr mängden tidiga reflektioner vilket kan störa ut tydligheten i ursprungsljudet om den 
mixas för högt.  
Dock är det en del av 80-talsljudet så därför är regeln på -3,5 i volym. Den sista regeln är för det 
vanliga reverbet och den är på maxvolymen 0,0 för att den har den efterklangen som man vill ha 
från ett reverb. 
 
Från varje kanal kan man ställa hur mycket som ska skickas till reverbet. Mina inställningar var 
såhär: 
Bastrumma -0,1db 
Virvel -2,2db 
Pukor +1,4db 
Överhäng -3,7db 
Hihat -8,2db 
Ride -8,4db 
Koklocka -2,2db 
Tanken kring de volymerna är att effekten ger mer till trummorna som ofta är lite torrare än vad 
cymbalerna är och därför behöver inte cymbalerna lika mycket hjälp att få lagom mycket efterklang 
i mixen. 
 
5.1.9 Sidechain 
Sidechain är en utmärkt metod för att få trummorna att sticka igenom i mixen utan att man behöver 
sänka de andra instrumenten. Den fungerar på så sätt att man lägger en kompressor på ett spår som 
reagerar på vad ett annat spår gör istället för sitt eget. Detta resulterar i att spåren kan ge plats åt 
varandra när det behövs, och sedan går ljudet tillbaka till sin vanliga volym efter det vilket gör att 
mixen uppfattas som mer kompakt och att alla instrument hörs bättre än när man inte använder 
sidechain. Det är dock viktigt att alla inställningar är noggrant inställda då målet är att 
”sidechainen” inte ska uppfattas. Kompressorn får inte ta bort för mycket volym eller ha fel 
releasetid för då märks den av och förstör mixen istället. Det är därför viktigt att ställa thresholden 
och ration rätt så den inte komprimerar bort för mycket. Dessutom är det viktigt att releasetiden 
motsvarar efterklangen av det instrumentet man hämtar signalen ifrån för annars kan kompressorn 
också märkas för mycket. 
För att kunna ”sidechaina” alla de instrument jag ville utan att det skulle äta upp all processorkraft i 
datorn så skickade jag alla gitarrer, förutom sologitarren, och alla perkussionspår till en 
summeringsbus där jag la på en sidechainkompressor för bastrumman, en för virveltrumman och en 
multibandssidechainkompressor för sången. Sidechainkompressorn för bastrumman har en ratio på 
3:1:1, attacktid på 1ms och releasetid på 54ms.  
 
 
5.2 Digitala Trummorna 
 
Trummorna som finns i modulen är redan fixade så att det inte finns några jobbiga biljud som man 
måste ta bort. Effekterna är därför bara till för att forma ljuden så de blir exakt som man vill. De 
flesta effekterna är i modulen vilket gör att de blir en del av ljudet. Dock så är några effekter 
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tillagda i mixningsprogrammet vilket står i en egen kategori under rubriken ” 5.2.8 Effekter i 
mixningsprogrammet”. Men annars är alla effekter i modulen. 
 
5.2.1 Bastrumma  
Ljudet var lite för snällt och fint från början, så i eq:n är allt under 125hz höjt med 2db för att få lite 
mer botten och tryck i ljudet. Vid 125hz ligger en sänkning med 4db för att få bort de första 
övertonerna som ofta stökar till ljudet lite för mycket. Det ger ljudet mer fokus och tydlighet. Allt 
från 4000hz och uppåt är höjt med 9db för att få ett starkt klick så bastrumman hörs bra i mixen. 
Kompressorn har en ratio på 8:1:1 en threshold på -18, 20ms i attacktid, 10ms i hold, 30ms 
releasetid och +3db i gain för att få tillbaks den volymen man komprimerat bort. Attacktiden gör att 
bastrummans anslag att sticker igenom lite extra i mixen och den höga ration jämnar ut volymen så 
bastrumman ligger jämnt och fin i mixen. 
 
5.2.2 Virvel 
I grunden var virvelns ljud lite för ljust så för att få den lite mer fet så är allt under 250hz höjt med 
3db i eq:n. Det ger en mer framträdande grundton vilket gör att trummans karaktär uppfattas som 
fetare, större och mörkare. Den är även sänkt med 4db vid 1250hz för att få bort lite mer av den 
ljusa karaktären och framhäva det mörka. Allt ovanför 6300hz är höjt med 8db för att få en 
tydligare attack och för att matcha de andra instrumenten i mixen 
 
Kompressorn har en ratio på 8:1:1, en threshold på -12, 35ms i attacktid, 20ms i hold, 69ms i 
releasetid och +3db i gain. Attacktiden är så hög då det var svårt att få fram en tydlig attack i en så 
fet virvel. Det ligger en transientdesigner i mixningsprogrammet som höjer attacken med ytterligare 
6db då virvel inte ville höras tillräckligt bra i mixen annars. Det ligger även ett gateat reverb i 
mixingsprogrammet som med 0,0 i torr signal och -21,0 i blöt signal. Med reverbet blev virveln 
ännu fetare utan att få för mycket bas vilket den hade blivit om man la till med lågfrekvens med en 
eq. 
 
5.2.3 Pukor 
Pukorna är ganska lika inställda för att de inte ska skilja sig för mycket i ljudbilden. Eq-
inställningarna är lite olika mellan pukorna. Puka ett har 3db extra på alla frekvenser ovanför 
4000hz för att få lite mer attack. Puka två har 4db på alla frekvenser ovanför 4000hz för att den 
hade lite mindre attack från början än vad puka ett hade. Puka tre har bara 1db extra på alla 
frekvenser ovanför 4000hz för att den hade så mycket attack från början. Den hade dock lite för 
mycket bas i sig så alla frekvenser under 160hz är sänkt med 3db för att tämja basen lite.  
 
Kompressorinställningarna är samma på alla tre pukorna. Ration är 4:1:1, thresholden är -12, 
attacktiden är 30ms, hold 30ms, releasetiden 50ms och gainen +3. Pukorna är inte lika 
komprimerade som bastrumman och virveln för att öppna upp för möjligheten att ha mer dynamik i 
fillen. Men den lilla kompressionen som är hjälper till att jämna ut pukorna lite i volym så de inte 
blir för dynamiska. 
 
5.2.4 Hihat 
Grundljudet i hihaten var jag nöjd med. Låtarna krävde dock lite mer högfrekvens så allt ovanför 
4000hz är höjt med 6db för att passa bättre in i mixen. Kompressorn komprimerar bara lite grand 
för att lämna utrymme för stor dynamik då volymen på hihaten kan göra mycket för känslan på 
olika komp. Kompressorn har därför en ratio på 1:7:1, threshold på -9, 40ms i attacktid, 200ms i 
hold, 1200ms i releasetid och +1db i gain.  
 
5.2.5 Ride 
Riden hade även den ett väldigt bra grundljud med saknade också högfrekvens. Därför är allt över 
4000hz höjt med 6db med hjälp av en eq. Kompressorn har en ratio på 2:5:1, threshold på -6, 10ms 
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i attacktid, 30ms i hold, 100 i releasetid och +2db i gain. Precis som med hihaten så jobbar 
kompressorn väldigt lite för att lämna mycket utrymme för dynamiska skillnader då ridens volym 
kan ha stor inverkan på hur kompen uppfattas. 
 
5.2.6 Överhäng/carshar 
Överhängsmikrofonerna tar bara upp crasharna eftersom digitaltrumsetet ger helt isolerade spår i 
och med att hela processen är digital. Så det är bara de två crasharna som låter i 
överhängskanalerna. De lät dock lite olika varandra och behövde därför behandlas olika med 
effekterna. Men eq:n används för att forma ljudet för att passa låten och för att matcha crasharna så 
de låter mer lika varandra. Kompressorns jobb är att inte färga ljudet för mycket utan bara tämja de 
starkaste slagen och minska dynamiken litegrann. 
 
Crash ett har en sänkning på 6db vid 4000hz för att den var för påträngande i det frekvensområdet 
och en höjning med 2db av allt ovanför den frekvensen. Kompressorn har en ratio på 1:7:1, 
threshold på -6, 30ms i attacktid, 30ms i hold, 100ms i releasetid och +1db i gain. 
 
Crash två har en sänkning med 5db vid 4000hz och en höjning med 4db på allt ovanför. 
Kompressorn har en ratio på 2:5:1, en threshold på -6, 30ms i attacktid, 30ms i hold, 100ms i 
releasetid och +1db i gain. 
 
5.2.7 Rumsljud och reverb 
Modulens simulerade rumsljud och reverb används lite i mixen för att det ska låta mer som att 
trummorna är inspelade i ett riktigt rum. Inställningarna för rumsljudet är: 
”Type - Concert Hall, Room Size - Huge, Room Shape - 60, Wall Type - Curtain, Mic Position - 
Mid och Level – 50”. Det ger rummet ett väldigt mjukt ljud med lång efterklang vilket gör att det 
inte tar fokus från närmikrofonerna då det inte tar fokuset från attacken på samma sätt som ett 
mindre rum med hårdare väggar hade gjort. 
 
Det ligger även lite reverb i rumsljudet för att förlänga efterklangen lite extra. Inställningarna för 
reverbet är: 
”Reverb Time - 1,4sek, Hi Damp Freq - 9000hz, Hi Damp - 80%, Mid Freq - 9600hz, Mid Gain - -
3db, Low Cut Freq - 500hz och Level – 30”. Inställningarna är standardinställningarna som är i TD-
30-modulen. De ligger med väldigt svagt bara och lät bra från början så jag ändrade inte något av 
den anledningen. 
 
5.2.8 Effekter i mixningsprogrammet 
De digitala trummorna går till samma trumreverb som de akustiska trummorna. Det ger trummorna 
en fylligare klang och göra att de passar bättre i mixen. De använder sig också av samma 
sidechaininställningar på bastrumma och virvel som de akustiska trummorna för att de ska sticka 
igenom mixen bättre.  
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6. Diskussion 
 
Det jag känner att undersökningen har gett mig en väldigt mycket större inblick i hur man kan 
använda digitala trummor nu, hur det såg ut förut och att tekniken bara blir bättre och bättre för 
varje år som går vilket gör att jag tror att det kommer bli allt vanligare med digitala trummor, precis 
som att keyborden i många falla har ersatt pianot för att det nästan låter lika bra som ett riktigt piano 
plus att det går att göra så mycket mer med det. Men jag har även upptäckt de bristerna som digitala 
trumseten har att övervinna innan det kan bli riktigt stort. Fast med den takten det utvecklas i nu så 
är det nog inte jättemånga år kvar innan de problemen är lösta. Det är något jag verkligen ser fram 
emot och hoppas att jag får möjligheten att experimentera mycket med det. 
 
Resultatet av inspelningen blev mer tydligt än vad jag kunde föreställa mig från början. 
Inspelningen med de akustiska trummorna blev i slutänden bäst trots att de inte är bäst på allt. 
Ljudet från de akustiska trummorna är mycket fylligare och har mer liv/variationer i anslagen vilket 
motverkar känslan av monotona och upprepande ljud som de digitala trummorna led av till viss del. 
De digitala trummorna har dock blivit väldigt mycket bättre på den punkten mot vad de var för tio 
år sedan, men de är fortfarande ganska långt ifrån de akustiska trummorna inom det området. Jag 
upplevde inte heller att de akustiska trummorna blev för dynamiska så att de blev svåra att hantera i 
inspelningen. 
 
En fördel med de digitala trummorna är dock det att de inte påverkas något utav rummet de spelas 
in i för att de simulerar rumsljud i modulen vilket gör att det går att spela in med dem i princip 
överallt. Akustiska trummor påverkas däremot mycket av rumsklangen vilket gör dem svårare att 
spela in. Det krävs också många bra och dyra mikrofoner, preamps och mikrofonstativ för att kunna 
spela in akustiska trummor. Det gör de digitala trummorna mycket smidigare att spela in då det bara 
är att koppla in dem i teleingångarna med telekablar på ljudkortet och ställa in lite nivåer. Sedan var 
det bara att spela in. Detta ser jag skulle lämpa sig för demoinspelningar och andra inspelningar 
som inte ska släppas offentligt utan bara användas som mall för en riktig inspelning, en konsert eller 
liknande. Men när det kommer till riktiga inspelningar är de akustiska överlägsna. 
 
Spelkänslan är väldigt annorlunda mellan de olika trumseten men båda är bra av olika anledningar. 
De digitala trummorna är väldigt bekväma att spela på för att padsen är så små vilket gör att 
trumsetet blir väldigt litet och lätt att spela på för att man inte behöver flytta armarna så stora 
avstånd. Man skulle kunna tro att de små padsen gör det svårare att träffa rätt men då avstånden var 
så små så underlättade det precisionen väldigt mycket. Dessutom så har man inte så stor träffyta på 
ett akustiskt trumset då det finns en ”sweetspot” som trumman låter bäst på och den är ganska liten. 
Så om man är van vid att ha små träffytor när man spelar akustiska trummor så borde det inte vara 
så svårt att spela på ett digitalt trumset med lite mindre pads. 
 
Det är också väldigt bekvämt att kunna spela med aningen lättare anslag på de digitala trummarna 
och fortfarande få ut de ljudet man vill ha, då det går att ställa in anslagskänsligheten. Det gör också 
att man kan spela betydligt längre tid på de digitala trummorna utan att bli trött i händerna då 
påfrestningarna på kroppen är betydligt mindre. De akustiska trummorna är dock bekväma för att 
man har mer kontroll över hur slagen kommer bli när man spelar för att man får ett helt annat svar 
från trummorna som ger mer känsla i varje slag. De är även mycket mer känsliga för hur du träffar 
trummorna eller cymbalerna med trumstocken och gör skillnad på vad det är du spelar med får 
något. Det ger mycket större variationsmöjligheter då man kan byta trumstockar och få ett väldigt 
annorlunda ljud. Det kan till exempel vara att du spelar med rods, vispar, mjuka klubbor, 
trumstockar med rund tip, trumstockar med oval tip, lätta trumstockar, tunga trumstockar eller till 
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och med trumstockar av olika träslag som lönn, ek och hickory. Detta ger stora möjligheter att 
påverka sitt ljud genom att byta ut det man slår an trummorna och, framförallt, cymbalerna med. 
På de digitala trummorna är det bara trumstockar eller vispar som går att välja på och om man väljer 
vispar är det bara några få ljud man har att välja på. Det gör att de digitala trummorna får stora 
begränsningar i hur man kan uttrycka sig på dem vilket inte är så bra om man gillar att använda 
olika trumstockar, klubbor och sånt för att uttrycka sitt spel. 
 
En annan nackdel med de digitala trummorna är att de ibland inte uppfattar vad man spelar och låter 
på ett helt annat sätt. Ibland kan vissa starka slag bli alldeles för svaga och ibland kan vissa slag bli 
väldigt starka. Det är väldigt sällan det händer, men när det händer kan det förstöra oerhört mycket. 
Till exempel om man kompar lite tyst i bakgrunden och sången eller något annat instrument ska ha 
fokus så kan det bli väldigt konstigt om ett virvelslag som skulle varit svagt sticker iväg och blir 
jättestarkt. Det kommer inte uppskattas alls av dem man spelar med. Trummorna kan även reagera 
på starka ljud från andra instrument och vibrationer från golvet vilket kan göra att någon del av 
trumsetet börjar låta utan att man varit i närheten av att spela på det. Det är situationer som man 
aldrig behöver tänka på en enda gång om man spelar akustiska trummor. Men med lite justeringar 
av thresholden på alla pads så kan man ta sig runt problemet ganska enkelt. 
 
Ett annat väldigt stort problem med digitaltrummorna är virveln och hihaten. De är helt klart de 
svaga länkarna på trumsetet. Det är ett ganska stort problem då de är två av de instrumenten man 
spelar på mest i de flesta musikstilar tillsammans med bastrumman. Virvelns problem är egentligen 
värst då den lider extremt mycket av något som kallas ”hotspotting”. Det har att göra med tekniken 
som används för att läsa av slagen som spelas på trumman. På den här trumman är det en triggerkon 
som sitter precis i mitten av trumman och läser av vibrationerna i nätskinnet som man spelar på. 
Fördelen med att ha konen i mitten är att det går att läsa av hur nära kanten man spelar vilket 
påverkar ljudet som modulen producerar. Nackdelen är att den läser av slag som spelas i mitten av 
trumman, som då är på konen eller väldigt nära, som mycket starkare slag än vad de egentligen är. 
Det problemet gör att det är svårt att spela som man vill dynamiskt på virveln och gör det till ett 
störningsmoment som man måste tänka på och anpassa sig till hela tiden när man spelar och det gör 
det svårt att känna sig helt fri när man spelar. Det andra problemet är hihaten. Problemet är att 
höjden på det övre hihatlocket är svår att få rätt när man spelar halvöppen hihat för att cymbalen 
gungar för mycket när man slår på den vilket gör att den läser av fel hela tiden om man inte spelar 
jättelöst på den. Men när man spelar löst på den ändrar även ljudet sig och det är inte alltid det 
soundet man är ute efter. Den har inte lika stora problem som virveln men det är ändå väldigt 
störande och något man måste tänka på och anpassa sig till. Detta är väldigt tydligt i låten 
Mr.Brownstone där verserna är uppbyggda på halvöppet hihatspel men jag fick kompromissa 
ordentligt och spela stängd hihat där istället för att det inte skulle låta allt för konstigt.  
 
Den skillnaden som egentligen är viktigast är hur trummorna passar in i en mix eller en helhet med 
andra instrument. Det har ju mycket att göra med hur trumsetet låter men också hur det känns för 
den som spelar på det då det ofta märks om trummisen gillar att spela just då eller inte. De akustiska 
trummorna låter ju, som tidigare nämnt, bäst och det speglar sig även i mixen då flödet i spelet är 
bättre, ljudet är bättre och att det, med hjälp av de små dynamiska skillnaderna som är möjliga att 
göra på de akustiska trummorna, känns som att trumspelet hela tiden leder någon vart och fyller en 
funktion med att utveckla låten man spelar och göra den mer intressant att lyssna på. Trumljudet är 
också väldigt behagligt att lyssna på och det finns någon värme i det som gör att det känns rätt på 
något sätt. Det kan dock vara så att jag är van vid att lyssna på akustiska trummor och att jag därför 
föredrar det för att det är något jag känner igen ljudet från och därför föredrar. Problemet med de 
akustiska trummorna i en mix är dock att det tar ett litet tag att få trummorna att smälta in så bra i 
mixen. Det är ganska många effekter som måste läggas på innan man får det ”bra” trumljudet. Det 
är också väldigt svårt att återskapa ett bra trumljud då små skillnader i mikrofonplaceringar kan 



 

 18 

göra stora skillnader på ljudet och det är inte alltid man har tiden att finjustera mikrofonerna så att 
det låter perfekt. 
 
De digitala trummorna passar in i mixen helt okej men bristen på nyanser gör att de lägger utanpå 
mixen lite mer och smälter inte in på samma sätt som de akustiska trummorna gör. Det gör att 
trummorna låter mer som att de spelar rätt slag i rätt följd men inte så mycket mer än det, även fast 
jag vet att jag försökte uttrycka samma musikaliska framåttänk som på de akustiska inspelningarna. 
Fördelarna med digitaltrummorna är dock att det inte finns något läckage mellan trummorna. 
Pukspåren är helt fria från cymbaler och behöver därför inte någon gate och virvelspåret är helt fritt 
från hihatläck. Det gör att trummorna låter mer klart och tydligt. Det gör också att mixprocessen är 
mycket lättare och smidigare än med akustiska trummor för att man inte behöver sitta och rensa bort 
onödigt läckage, kompromissa med hur mycket högfrekvens man drar upp i trummikrofonerna eller 
hur mycket man komprimerar någon närmikrofon för att undvika onödigt mycket läckage. Det tar 
ganska mycket tid i vanliga fall när man spelar in akustiska trummor och med digitala trummor tog 
det ingen tid alls. 
 
Det är också väldigt skönt att man, på digitala trummor, kan höja virveln utan att hihaten följer med, 
vilket händer med akustiska trummor på grund av hihatläckaget i virvelmikrofonen. De virtuella 
mikrofonplaceringarna är också exakt samma hela tiden vilket är bra om man vill återskapa ett ljud 
man haft förut. Allt sånt gör att de digitala trummorna är väldigt smidiga och konstant i sina ljud. 
Tyvärr är ljudkvaliteten inte riktigt på samma nivå som de akustiska trummorna än. Men det finns 
bra användningsråden för de digitala trummorna och det händer nya saker hela tiden med 
trumprogram till datorn som man kan koppla in digitaltrummorna i. De är väldigt nära akustiska 
trummor nu så jag tror att utvecklingen kommer fortsätta och snart vara ikapp akustiska trummor. 
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7. Referenser 
 
Den kanadensiske ljudteknikern Glenn Fricker har varit en stor inspiration till val av mikrofoner 
och hur man placerar dem för att få det trumljudet jag eftersträvar. Han inriktar sig mest på 
musikstilarna rock och metal vilket gör att hans tekniker och idéer passar bra till de inspelningarna 
jag har gjort. Han har en youtubekanal som jag har kollat på och där finns det en serie som visar hur 
han spelar in akustiska trummor vilket hjälpt mig att komma närmare det trumljudet jag vill ha på 
mina inspelningar. 
Länk till serien för truminspelning: 
https://www.youtube.com/watch?v=1gcr3c107OM&list=PLXmwQZcfhFf_bCQygGrNhzABD7Cv
D_JlS 
 
En annan person som jag har följt för att få bättre koll på digitala trummor är kanalen 65Drums som 
även den finns på youtube och drivs av en kille som heter Justin. Den kanalen fokuserar bara på 
digitala trummor. Han har ett Roland TD-30K han också och har lagt ut väldigt utförliga klipp där 
han går igenom dess funktioner. Han testar dock många andra trumset också och är väl informerad 
om de flesta digitala trumseten på marknaden. Dock så är han bara helt okej på att spela vilket gör 
att jag inte tycker att han är en tillräckligt trovärdig källa för att referera till något specifikt, men han 
är ändå den bästa källan jag har hittat då det inte finns så många som lägger upp material om 
digitala trummor. 
Länk till han kanal: https://www.youtube.com/channel/UCUBcHXf3KHCQmilm34aoWzg 


