
Om man som musiker har fått någon positiv 
erfarenhet från den rådande Covid-pandemin, 
är det väl det faktum att avbokade spelningar 
och turnéer i stället gett oss mer tid till att grotta 
ner oss i våra (hem-) studior. Många av de större 
artisterna ute i världen har fått tid att i lugn och 
ro att snickra färdigt på låtar, som kanske aldrig 
sett dagens ljus annars. Paul McCartney släppte 
sitt tredje – och efterlängtade – soloalbum, och 
Taylor Swift klämde ur sig två album, inspelade 
i isolering under pandemin. Det finns förstås 
många fler exempel.   

För min egen del beslöt jag mig för att nu var 
det rätta tillfället att kika lite på några DAW-
program som jag kanske inte haft tid att sätta 
mig in i lika grundligt tidigare. Om det sam-
tidigt – mer eller mindre av en slump – skulle 
resultera i någon ny låt, är det förstås enbart 
något positivt. Ett program som jag kommit i 
kontakt med lite mer på sistone, och som verk-
ligen väckt min nyfikenhet är Studio One från 
Presonus. Jag tycker vi börjar i den änden…

Presonus
Företaget PreSonus Audio Electronics grunda-
des 1995 av Jim Odom, en Berklee-skolad gitar-
rist, producent, och ljudtekniker, tillsammans 
med kompisen från teknikerutbildningen Brian 
Smith. Deras första produkt, som för övrigt ska-
pades i Jims garage, var DCP8, en digitalstyrd 
8-kanals analog kompressor/limiter/gate med 
både regel- och mute-automation. 

Presonus Firestation som kom redan 2002, 
och efterföljaren FirePod (2004) följdes av 
flera andra ljudkort, men vad mjukvaran 
belangar var det först i och med samarbetet 
med Wolfgang Kundrus och Matthias Juwan 
–  utvecklarna bakom ett projekt som gick 
under namnet Kristal Labs Software – som 
det började röra sig på allvar. Kundrus var 
med på ett tidigt stadium och utvecklade 
Cubase, och låg även bakom Nuendo. Juwan, 
å sin sida hade skrivit specarna för VST3, 
och hade även skapat ljudmotorn för Kristal 
Labs. Med på tåget var ytterligare ett par 
utvecklare från Steinberg, Maik Opperman 
och Eike Jonas. Tillsammans skapade man 
det som blev Studio One, och som i sin första 
version presenterades år 2009. Det var då den 
första DAW som integrerade inspelnings-, 
mixnings-, och masteringsfunktioner i samma 
program. Man var även tidiga med att använda 
drag-och-släpp-funktioner i en massa olika 
sammanhang i programmet. 

Presonus Studio One 5 
Studio One finns i tre olika versioner, gratisver-
sionen Studio One 5 Prime, mellanmodellen 
Artist som kostar 989 kronor och toppmodel-
len Studio One 5 Professional, för 3 999 kronor. 
Tidigare hade mellanmodellen inte stöd för 
AU- och VST-pluggar, men precis som när det 
gäller en massa andra förbättringar som gjorts, 
har man lyssnat en hel del på användarna, så 
nu kan man använda pluggar i både AU- och 
VST2/VST3-formaten även i Studio One 
Artist. Dessutom finns nu även stöd för iPad-
appen Studio One Remote.

TYP Digitalt inspelningsprogram
  
SYSTEMKRAV
WINDOWS Windows 10 (enbart 64-
bit), Intel Core i3/AMD A10 processor 
eller bättre, minimum 4 GB RAM, 8 
GB RAM eller mer rekommenderas, 
Internetuppkoppling (för installation, 
aktivering, samt integrering av Cloud, 
Shop, och Exchange), 40 GB ledigt 
hårddiskutrymme (för Studio One 
Professional), 20 GB (för Studio One Artist)
MAC macOS 10.13 eller senare, 
Intel Core i3 eller bättre, Apple M1-
processor stöds med Rosetta 2, i övrigt 
samma krav som för PC
PLUGINFORMAT VST2, VST 3, och AU
PRIS Professional: 399,95 dollar, 
Artist: 99,95 dollar 
DISTRIBUTÖR Nordic Audio, 
www.nordicaudio.eu

✚ PLUS
•  Bland de mest fullmatade DAW-

programmen
•  Stabilt som få
•  Ett oerhört kraftfullt program
•  Massor av nya funktioner
•  Mixer Scenes
•  Retrospective Recording
•  Clip Gain Envelope
•  Show Page
•  Alla drag-och-släpp-funktioner
 
■ MINUS
•  Gränssnittet kan bli aningen 

överväldigande på liten skärm

46   MUSIKERMAGASINET   NR 8-2021

REKOMMENDERAR

I den underbara skog av kompetenta och mångsidiga DAW-program som 
finns, kan lätt ett och annat bli förbisett. Vi får försöka råda bot på det nu. Vi 
tar en titt på den senaste versionen av Presonus inspelningsprogram Studio 
One 5 Professional.

Presonus Studio One 5 Professional

En som vi nästan missade…

Text: Gunnar E Olsson

TEST   DAW

Jim Odom med Presonus första produkt, DCP8, 
som han och Brian Smith byggde i Jims garage. 
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Du kan nu spela in, redigera, mixa, mastra, och dela med 
dig av dina alster inifrån ett och samma program.

Idag innehåller Presonus Studio One 5.2 
hela 31 bundlade mjukvaror – instrument, ljud, 
loopar och effektpluggar. Det gör det till ett av 
de mest välmatade musikprogrammen jämte 
Apple Logic Pro. Studio One Professional kan 
spela in musik med 64-bitars upplösning och 
upp till 384 kHz samplingsfrekvens, vilket jag 
faktiskt tror är någon sorts rekord när det gäller 
den här typen av mjukvara.

Presonus var tidiga med att inkludera 
en mängd drag-och-släpp-funktioner i 
programmet. Man kan dra allt till spåren: 
ljud-loopar, mjukvaruinstrument, plugin-
effekter… Du kan också dra f lera mjukva-
ruinstrument till ett och samma spår för att 
skapa riktigt maffiga sound. Detta känns ju 
oerhört bekvämt om man jämför med vissa 
DAW-program, där du måste skapa separata 
MIDI- och ljudspår för alla mjukvarusyntar. 
På samma sätt kan du kopiera hela effektked-
jor från ett spår till ett annat, genom att bara 
dra-och-släppa. 

På det hela taget är Studio One 5 väldigt en-
kelt att jobba i, och där finns plats för alla dina 
musikaliska projekt. Du kan spela in, redigera, 
mixa och mastra i samma program, och med 
några av nyheterna som kommit i femman, har 

man öppnat även för live-musiker, när det nu 
kan bli aktuellt med sådant.

Nyheter i femman
Idag har Presonus Studio One Professional 
hunnit fram till version 5.2, och vi hittar en hel 
del nyheter som utvecklarna lyckats stoppa 
in sedan version 4. I den presenterade man 
nyheter som Chord Track, Chord Selector, 
Arranger Track, Scratch Pads, Impact XT och 
mycket mer, men idag ska det ju handla om 
5:an. Den versionen presenterade en hel del 
nyheter både för de få som hade möjlighet att 
göra live-spelningar, och för den som hellre satt 
på kammaren och plitade noter.

En av de större nyheterna var alltså Show 

Page, där man kunde kombinera förinspelade 
bakgrundsspår med spår för både virtuella in-
strument, pluggar och verkliga instrument för 
live-spel. Det påminner funktionsmässigt om 
MainStage som har funnits ett tag till Logic Pro. 

Efter att Presonus köpt notskrivningspro-
grammet Notion, var det bara en tidsfråga 
innan några av dess funktioner skulle hitta in i 
Studio One. Score View, som lanserades i 5.0, 
har förbättrats steg för steg. I 5.1 tillkom möj-
lighet att printa ut noterna direkt från Studio 
One. Tidigare var man tvungen att gå via not-
skrivningsprogrammet Notion. Notfönstret 
kan även kopplas loss från Arranger-fönstret 
för att på så sätt kunna visa samma notdata både 
som pianorulle och noter samtidigt.

Idag innehåller Presonus Studio One 5.2 hela 31 bundlade mjukvaror.

Har du gott om skärmutrymme kan det vara praktiskt att ha noterna framför sig.



… ju mer jag har lärt mig Presonus Studio One 5, 
desto mer glatt överraskad har jag blivit.
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Du kommer åt det mesta från ett och samma fönster…

… samtidigt kan du separera mixerdelen om du vill få det mer överskådligt.

mixern – volym, pan, mute, solo, insert, et cetera 
– som ett snapshot, och prova olika mixningar 
utan att behöva vara rädd att förlora de gamla 
inställningarna. Hur smidigt som helst! 

Och för den som jobbar med samplings-
bibliotek har nu Studio One ett eget spår för 
alla key switch-artikuleringar. Det tackar vi 
speciellt för!

Vi kanske borde nämna Retrospective 
Recording också? Det är en funktion som 
börjar spela in det du spelar på ditt keyboard, 
så snart du har ställt ett spår i inspelningsläge, 
redan innan du spelar in.

Ja, vi kan nästan fortsätta och rada upp in-
tressanta nyheter och förbättringar tills korna 
kommer hem. Enbart den senaste uppdate-
ringen till 5.2, innehöll ett trettiotal sådana.

Och så det där med pluggar…
Studio One 5 har medfört förbättringar i alla 
pluggar. De flesta har fått nya gränssnitt, en del 
har fått något som Presonus kallar State Space 
Modeling Drive stage (en analogliknande 
overdrive-effekt), och de dynamiska pluggarna 
har fått side-chainfunktioner.

Dessutom har Presonus nu samlat ihop fem 
av de mest populära effekterna i ett paket som 
man kallar Analog Effects Collection, och 
om du är registrerad användare Studio One 
kan du ladda ner dessa effekter så du även kan 
använda dem i andra DAW-program. Det är 
ju annars ofta ett aber med ”native” effekter 
som du använt i ett program, att du inte kan 
använda dem i andra. Presonus tar nu ett steg 
på vägen mot att åtgärda det problemet, och det 
är ju verkligen berömvärt. De fem pluggar som 
erbjuds är Analog Chorus, Analog Delay, Red 
Light Distortion, Rotor och Tricomp.

För övrigt erbjuder Presonus ett tämli-
gen komplett utbud av pluggar. Här finns 
alla typer av effekter, som reverb, delayer, 
filter, kompressorer, och så vidare… Och på 
instrumentsidan finns riktigt trevliga syntar 
som Mojito och Mai Tai (fråga mig inte var 
namnen kommer från). Du får även samplern 
Sample One XT, och Presence XT – en riktigt 
habil sample-player – och naturligtvis följer 
ett bra bibliotek med på köpet. Min personliga 
favorit bland pluggarna var dock Ampire. 
Den innehåller fem klassiska förstärkar-
emuleringar (fyra gitarr och en bas), 16 olika 
högtalarlådor, och 13 gitarrpedaler. Och på 
plussidan får vi notera att även Ampire är 
en av de effekter som kan användas i andra 
DAW-program som stödjer AU, A AX, eller 
VST 3-formaten.

En av flera anledningar till att jag blev lite ex-
tra imponerad av Ampire var att jag precis hade 
laddat ner en demo från en annan utvecklare, 
som hävdade att man äntligen lyckats emulera 
en klassisk Vox AC30 Twin till perfektion. När 
jag jämförde den med Ampires version lät den 
sistnämnda så mycket mer som en riktig Vox. 
Lycka!

I version 5.2 tillkom dessutom möjligheten 
att skriva och redigera trumnoter. Man kan 
dock fortfarande inte lägga till gitarrackord. 
Det borde var ett logiskt steg för en kommande 
uppdatering, eftersom man nu inkluderat tabu-
latur i Score View. 

Integreringen av Melodyne-funktionerna 
har också blivit alltmer avancerad. Nu ingår 
Melodyne Essential i Studio One Professional.

Fler heta nyheter
Clip Gain Envelopes innebär att man kan gå 
in i ljudklippen och ställa nivåer i detaljnivå, 

och detta alltså före alla effekter. Du kan fixa 
till små oregelbundenheter i attack, ta bort el-
ler dämpa  andningsljud och liknande. Ett 
ljudklipp där du redigerat gain envelopen 
behåller de justeringarna även om du flyttar 

klippet, kopierar det, och så vidare. Och du 
ser dina envelope-justeringar direkt i våg-
formen. I version 5.1 la man dessutom till en 
bypass-funktion, om du tillfälligt vill köra ett 
ljudklipp som det var från början. Oerhört 
smidigt!

En oberoende lyssningsbuss är också något 
som jag tror många har önskat sig. Du kan nu 
använda den för kontrollrumslyssningen, och 
till exempel ”sola” olika instrument, utan att 
störa dina musiker ute i studion.  

En funktion som ligger i samma härad är 
de nya Aux channels. De är till för att du på 

ett enkelt sätta ska kunna koppla in externa 
hårdvarusyntar och liknande och få upp dem 
i mixern i Studio One. 

Extended Mixer Scenes innebär att du på 
ett enkelt sätt kan spara alla inställningarna i 



Undervisningsvideor i mängd
Magnus Willén från den svenska distributören 
Nordic Audio har gjort några videor där han 
går igenom grunderna i Studio One 5 på ett 
pedagogiskt vis. I del 2 visar han på ett mycket 
pedagogiskt vis hur man använder några av de 
hetaste nyheterna. Rekommenderas varmt! 
Dessutom finns massor av instruktionsvideor 
från både Presonus och andra ljudmänniskor, 
där man går igenom i princip samtliga funktio-
ner i programmet. Jag har faktiskt aldrig stött på 
ett DAW-program som begåvats med så många 
olika instruktionsvideor som just Presonus 
Studio One. Ladda gärna ner 30-dagarsdemon, 
så kan ni prova alla funktioner på egen hand!

En annan bra extern kraft man kan ha an-
vändning för är den lilla gratis-appen Studio 
One Remote som finns att ladda ner för både 
iPad, Microsoft Surface och Android-plattor. 
Med den kan du styra en massa funktioner 
i Studio One på lagom distans från surrande 
fläktar i din dator. Utmärkt!

Intryck
Jag måste erkänna detta en gång för alla; jag 
är verkligen en nybörjare på Studio One 5. 
Jag inser att ett sådant här test bara kan skrapa 
lite på ytan av allt det fantastiska som man 
kan åstadkomma med ett program som det 
här. Som testare åt MM har jag hunnit nosa 
på så gott som samtliga inspelningsprogram 
som funnits på marknaden. En del har passat 
mitt arbetssätt bättre än andra, några har jag 
bara inte blivit vän med. Under många år har 
Logic Pro varit mitt förstahandsval – jag har 
lätt kunnat flytta över skisser, som jag gjort i 
Garage Band, från paddan och finslipat dem 
i Logic. 
Men ju mer jag har lärt mig Presonus Studio One 
5, desto mer glatt överraskad har jag blivit. Gång 
på gång har jag hittat nya funktioner, som jag inte 
sett hos mina ordinarie DAW-program, och ofta 
kommer jag på mig med att tänka: ”Men varför i 
all sin dar har inte nån annat tänk på detta?” eller 
”Så där kan man ju också göra, det är ju faktiskt 
mycket smartare!” Studio One 5 Professional 
är ett oerhört fullmatat program, och det känns 
även oerhört genomarbetat och stabilt. 

De funktioner som jag blivit mest förtjust i 
är utan tvekan alla drag-och-släpp-funktioner, 
Mixer Scenes, där man kan spara  ett antal 
olika mixer-snapshots, att Studio One nu kan 
synkas till SMPTE- eller MIDI-timecode, att 
man enkelt kan skapa Multi-instrument med 
lager av, att man nu fått både notskrift och ta-
bulatur, Retrospective Recording, där Studio 
One kan spela in det du spelar på ditt keyboard 
innan du trycker på record –  och förstås 
även, Show Page –  om nu live-spelningar 
kan bli aktuella nån gång. Direktexport till 
Sound Cloud, att det stödjer både AU- och 
VST-pluggar, VCA-faders, och de inbyggda 
masteringsfunktionerna, är förstås även de 
riktigt användbara funktioner. Och bland de 

senaste nyheterna är ju Clip Gain Envelope en 
gudagåva, liksom aux channels, de avancerade 
time stretch-funktionerna… Nej, jag måste ge 
mig där!

Sammanfattning
Ett riktigt bra musikprogram har blivit ännu 
bättre. Du kan nu spela in, redigera, mixa, 

mastra, och dela med dig av dina alster inifrån 
ett och samma program. Med den nya funk-
tionen Show Page kan du dessutom ta med dig 
dina alster när du (så småningom) tänker spela 
live inför publik. Studio One 5 Professional är 

dessutom fullmatat med både plugin-effekter 
och mjukvaruinstrument. Och det är heller 
inget problem om du hellre vill använda dina 
gamla mjukvarusyntar. Studio One stödjer 
både AU- och VST 3-pluggar.

Ett stabilt bygge med lättarbetat och genom-
tänkt gränssnitt. Det märks att det har anor från 
både Nuendo och Cubase, men det är verkli-

gen inget plagiat. Snarare tvärtom! Presonus 
utvecklare har sannerligen gjort ett gott jobb 
med att gå sin egen väg, och det har resulterat 
i en mängd väldigt smarta lösningar och funk-
tioner. Rekommenderas å det varmaste!  —
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Mojito är en av de mjukvaruinstrument som erbjuds. Där finns även en sampler och en 
sample-spelare.

Ampire innehåller några riktigt bra förstärkar-emuleringar, och massvis med effektpedaler.

Ett riktigt bra musikprogram har blivit ännu bättre.


