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Abstract 
 

Med kunskap om mixningsstilar och mixningsideal i musikgenrer som grund, 

undersöker den här forskningen en kategorisering av musik som tar fäste i 

instrumentering. Syftet är att undersöka möjliga mixningsstilar och mixningsideal 

beroende på om instrumenteringen är samplingsbaserad eller livespelad. 

Forskningen ämnar till att kunna presentera hur nutida mixningsteknikers och 

producenters tankevärldar ser ut kring fenomenet. Metoden som använts är en 

kvalitativ datainsamling med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar 

på flera återkommande svar till de två kategorierna, samplingsbaserad musik och 

livespelad musik. Samplingsbaserad musik förväntas låta mer progressivt, innehålla 

mer separation, mer ”high-end” och ”low-end”, generellt starkare och ”dyrare” ideal. 

Medan livespelad musik förväntas låta mer verkligt och har en generellt rakare 

frekvenskurva i sin mix. Diskussionen visar på flera möjliga metoder att kunna 

genomföra liknande forskningar som kan resultera i starkare reliabilitet och validitet. 

Felkällor i den här forskningen tas upp, däribland bristen på respondenter. 
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1 Inledning 

Under kommersiell musiks historia har det skett stor förändring av hur mixningstekniker 

jobbar och förhåller sig till sina projekt. Som mycket annat i branschen går det hand i hand 

med digitaliseringen av musikproduktion och minskad användning av analoga stationära 

musikinspelningsstudios.  Mixningsstilar och ideal som tidigare genomsyrats av geografiska 

samband har istället sammansmälts till ett mer enhetligt sound. Men det finns fortfarande 

klara skillnader i mixningsideal, som nu istället kan förklaras med andra faktorer.  

 

Olika genrer har alltid strävat efter unika arrangemang, kompositioner, instrumenteringar och 

överlag sound, där av genreindelning (stil). Men oklarheter i hur man åstadkommer ett visst 

sound för en viss genre, eller en viss instrumentering, är fortfarande en utmaning för vissa 

mixningstekniker.  

 

Mixningsideal är något som den etablerade mixningsteknikern kanske inte har så mycket i 

åtanke. I stället kan hen ha en given uppfattning om hur viss musik ska låta. Men när den 

oetablerade mixningsteknikern står inför att mixa musik som borde följa ett visst 

mixningsideal, är det risk att hen använder ett arbetssätt vid mixningen som inte passar 

genren. Det kan också vara så att teknikern inte förstår konceptet med att något kan förväntas 

ljuda på ett visst sätt. 

 

Att lämna genrebegreppet och istället undersöka mixningsideal och mixningsstilar i 

förhållande till instrumentering kan möjliggöra en mer användbar utgångspunkt.  Eftersom 

genrebegreppet är så komplext är det svårt att hitta tydliga gällande konventioner. Dock blir 

instrumentering också för brett och innehållsrikt för att hitta klara riktlinjer, eftersom det finns 

obegränsat med möjliga instrumenteringar och obegränsade variationer av ljud som kan 

åstadkommas, varav många ännu ohörda. Med en förenklad utgångspunkt i instrumentering 

kategoriserar jag musiken i två kategorier: samplingsbaserad och livespelad musik. 
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Jag ämnar undersöka hur mixningstekniker och producenter kan förhålla sig till dessa 

kategorier i mixningsprocessen. Vad har färgat deras sätt att mixa musik? Vad har de för olika 

mixningsideal och mixningsstilar beroende på instrumentering? Hur ser mixningstekniker på 

musikens beståndsdelar och vad tänker de på när dessa blir introducerade för dem? 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att ge en djupare insikt i hur det går att förhålla sig till diverse 

mixningsprojekt, både för erfarna och oerfarna musikproducenter och mixningstekniker. 

Studien försöker möjliggöra arbetssätt i mixningsstadiet som baseras på instrumentering. 

 

Syftet har konkretiserats till två frågor. Formuleringarna har som argument att förvänta svar 

på återkommande kännetecken i mixningsstilar och mixningsideal för de två 

instrumenteringskategorierna.  

 

1. Vad kännetecknar mixningsstilar och mixningsideal i samplingsbaserad musik? 

2. Vad kännetecknar mixningsstilar och mixningsideal i livespelad (Icke-

samplingsbaserad) musik? 

 

1.2 Avgränsningar 

Kategorin ”Syntetiserade instrument” undersöks inte då det inte samspelar med syftet för 

uppsatsen. Att blanda in den tredje kategorin skulle bli för komplext i förhållande till 

förutsättningarna och resurserna i ett kandiderande examensarbete.  

 

Uppsatsen ämnar inte kunna generalisera alla mixningsteknikers och producenters 

tankevärldar kring mixningsstilar och mixningsideal. Detta för att det inte ses som möjligt att 

kunna göra den generaliseringen baserat på endast 4 djupintervjuer.   

 

Forskningen har valt att inte undersöka sociologiska förhållanden som mixningstekniker och 

producenter befinner sig i, dvs. ekonomiska, ideologiska, kulturella eller etiska bakgrunder 

och sammanhang. Den sistnämnda avgränsningen motiveras med att forskningen endast ska 

undersöka fenomenet inom området ljud- och musikproduktion, då jag inte erhåller tillräckligt 

med insikt till övriga, eventuellt angränsande områden.   
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1.3 Begrepp 

Nedan förklaras några centrala begrepp som är viktiga för att lättare kunna första studiens 

innehåll. 

1.3.1 Samplings- och loopbaserad musik 

Sampling använder redan färdiginspelade (och ofta processerade) audioklipp, innefattande 

exempelvis midiprogrammerade trummor som använder sig av ett ljudbibliotek, samt ett 

flertal andra instrument som använder sig av olika ljudbibliotek för att instrumentera en 

komposition. Den här sortens instrumentering behöver inte använda sig av färdig 

programmering, utan kan även spelas ”live”. Vidare följer loopar, vilket betyder att en 

specifik loop av audio/sammanställning av audio är återkommande i låtens arrangemang. 

Exempel på genrer med samplingsbaserad musik: Hiphop, EDM (Främst trummor), 

Populärmusik (kan variera starkt, ex. indiepop). 

1.3.2 Livespelad musik 

Den här kategorin refererar till studioproducerad musik där instrumenteringen använder sig av 

realtidsbestämda instrument som är kontinuerligt inspelade under låtens gång, exempelvis 

trummor som spelas av en trummis genom hela låten, där varje anslag skiljer sig från 

föregående. Det studioinspelade instrumentet är det slutgiltiga instrumentet; ljudet är satt 

redan direkt i studiosessionens inspelningsmoment. 

 

Ovanstående definition menar inte att referera till musik som är framförd under en livekonsert 

eller till studioinspelningar som genomförts i en ”one-take” med samtliga instrument spelade 

parallellt.  Exempel på genrer med livespelad musik: Klassisk musik, Jazz, Klassisk rock, 

Indie rock, Rock överlag, Indiepop. 

1.3.3 Syntetiserade instrumenteringar 

Syntetiserade instrumenteringar är designade med en programmerad synt, ofta 

midiprogrammerad, och kan även den vara ”livespelad”. Exempel på genrer: EDM, 

populärmusik, hiphop, progressiva genrer överlag (inslag av syntar kan ta plats i mycket av 

moderna musikaliska verk). 
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1.3.4 Mixningsstil 

En mixningsstil är en praxis för tillvägagångsätt/arbetssätt under mixningsmomentet av 

musik. 

1.3.5 Mixningsideal 

Övergripande ljudande referens som är det resultat en mixningstekniker eftersträvar.  

 

OBS. Mixningsstil och mixningsideal går in i varandra en del. Dessa befinner sig i ett 

gemensamt område av musik- och ljudproduktion, vilket kan göra det svårt att skilja dem åt.  

 

Det finns olika uppfattningar om hur man skiljer triggade trummor i den livespelade genren 

från den samplebaserade genren. Jag väljer att använda en viss mån av avvägning i hur 

mycket något i genren är samplat. Alltså, eftersom mycket triggade trummor i ex. rockgenren 

kan stå underlägset i relation mot de livespelade trummorna, en livespelad kick kan ersättas 

helt (Izhaki, 2011:486). Trots det, landar rockgenren ändå under den kategorin livespelad. 

Forskningen fortgår med dessa förutsättningar. 

 

1.3.6 Ljudbeskrivande termer av frekvensspektrumet 

För att förstå den här forskningens ljudbeskrivande termer, hänvisas till De Mans, Brecht & 

Reiss, Joshua D. tabell presenterad i deras forskning Analysis of Peer Reviews in Music 

Production (2016:11-21). 
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2 Tidigare forskning 

Detta kapitel innefattar två forskningar som undersökt hur etablerade mixningstekniker ställer 

volym på leadinstrument i mixar. Avsnittet ämnar till att ge grundläggande insikt i hur genrer 

kan påverka mixningsval av olika element i musiken.  

 

Vid insamlingen av informationen i det här kapitlet har passande kritiska förhållningssätt 

använts. Detta med hänsyn till författare, trovärdighet i påståenden och källor. De två källor 

som använts innehåller liknande (om inte helt densamma) information, vilket jag ser som 

styrkande för dess pålitlighet. 

 

2.2 Mixningsideal för leadinstrument beroende på 

Genre 

I studien Variance in Level Preference of Balance Engineers: A Study of mixing preference & 

variance over times (2010) av Richard King, Brett Leonard och Grzegorz Sikora presenteras 

professionella mixningsteknikers val av nivåinställning för olika leadinstrument beroende på 

genre. Mixarnas rms-nivå är lika starka. Nedan presenteras en tabell över nivåskillnaderna i 

leadinstrumenten i relation till varandra. Se bild 1. 
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Bild 1. Tabellen ovan visar hur rockmusikens leadinstrument generellt ställs in starkare till 

skillnad från jazz och klassisk musik. Jazzen i den här undersökningen visar på en stor 

variationsvidd i nivåinställningar (King, Leonard, Sikora 2010:4) 

 

Senare i en ny studie med samma metod Consistency of Balance Preferences in Three 

Musical Genres (2012), också av Richard King, Brett Leonard och Grzegorz Sikora, 

presenteras olika volyminställningar som professionella mixningstekniker ställt in för tre nya 

musikgenrers leadinstrument. Här argumenterar författarna att instrumenteringen för dessa 

leadinstrument har en påverkan och kan resultera i de skiljande nivåerna (attack-egenskaper, 

LUFS-nivå osv.). Se Bild 2. 
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Bild 2. I tabellen ovan förklaras hur leadinstrumentet skiljer sig starkt i volym 

för populärmusik mot hur leadinstrumenten i jazz och klassisk musik är inställd 

(King, Leonard, Sikora 2012:5).  
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3 Teori 

Detta kapitel innefattar ett flertal kända val av mixningsförhållningssätt. Avsnittet redovisar 

flera framstående faktorer som påverkat mixningstekniker och producenter. Utgångspunkten 

är genrer och eftersträvan i mixningsstilar och mixningsideal. 

 

Vid insamlingen av informationen i det här kapitlet har passande kritiska förhållningssätt 

använts. Detta med hänsyn till författare, trovärdighet i påståenden och källor. Flera av 

källorna som använts har innehållit liknande om (inte helt densamma) information vilket jag 

ser som styrkande för dess pålitlighet. En del av den information som presenteras i 

teoriavsnittet följer inte de kriterierna som ska uppnås för att klassas som vetenskapliga texter. 

Med det sagt har jag ändå valt att använda sådan information då den hjälper förstå hur genrer 

och andra faktorer har påverkat och påverkar mixningsstilar och mixningsideal. 
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3.1 Mixningsstilar inom populärmusik 

Bill Gibson skriver i sin bok The S.M.A.R.T. Guide to Mixing and Mastering Audio 

Recordings (2005) om hur mixningsstilar utvecklats genom historien, med en geografisk 

utgångspunkt. Han visar hur mixningsstilar är bestämda av var de befinner sig geografiskt. 

Senare i boken Mixing Engineers Handbook 3rd Edition (2013), argumenterar författaren 

Bobby Owsinski att just den geografiska påverkan på mixningsstilar går att förklara dels med 

hur olika inflytelserika studios har använt olika hårdvaruinstrument på de olika platserna, och 

dels med olika arbetsprocesser. Owinski presenterar flera mixningsstilar i USA men även i 

Europa, där kanske den främsta stilsättaren har funnits i London. I London finner vi tydliga 

stilsättare inom rockgenren (The Beatles), medan det i andra Europeiska länder handlade 

mycket om traditionell EDM och dess undergenrer. Brytpunkten för mer sammansmältande 

mixningsstilar skedde enligt Owsinski kring 1980, detta beroende på att den frilansande 

mixningsteknikern började bli mer vanlig då. Mer om detta följer nedan.  

 

3.1.1 Geografiskt kopplade stilsättare 

Följande mixningsstilar är presenterade i The S.M.A.R.T. Guide to Mixing and Mastering 

Audio Recordings (2005:80-87) av Bill Gibson och i Mixing Engineers Handbook 3rd Edition 

(2013:2-5) av Bobby Owsinski. 

 

East Coast (New York): Nerskalad instrumentering, mycket punch och ”in your face”, hårt 

komprimerat och limiterat, mastringstekniker strävar efter ”det starkaste” soundet. 

 

West Coast (Los Angeles): Mycket instrumentering och ”layering”, mjukt sound, ”stort” 

sound, skiljer sig än i modern musik från East Coast-stilen. (Återigen, moderniseringen av 

musikproduktion har gett upphov till en blandning av de två stilarna.)  

 

Southern (Nashville): ”Cleana”, öppna mixar, ett enkelt och ”rakt på sak” sound. Men här 

har man med modernisering av musikbranschens praxis även tagit till sig sounds från tung 

R&B, rock & roll och pop-rock.  
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Europa (London): Mycket instrumentering (layering). Intima mixar där rumseffekter jobbar 

mer som tillfälliga kryddsättningar. Vidare följer länder som Tyskland, Italien mm. som är 

väldigt techno-dance- och tranceinfluerade (EDM). Här bygger det mycket på rytmer, vilket 

då blev viktigast för mixningsteknikern att framhäva. 

 

Mer om stilar 

Owsinski presenterar ett nutida synsätt på mixningsstilarna ”The Big Three” (New York, LA 

& London). Han argumenterar för att dessa mer eller mindre kan ses som samma stil. 

Exempelvis Nashville har utvecklats från det mjuka stråkinfluerade soundet till ett mer 

popmusikliknande rytmdrivet sound. Den frilansande mixningsteknikern och moderna 

arbetssätt har resulterat i en användning av nära relaterade om inte helt enkelt likadana 

verktyg. Moderna mixningstekniker har alltså fått ett mer homogent arbetssätt i sina 

mixningsstilar. Men trots dessa påståenden menar Owsinski att det fortfarande går att se 

skillnader med hänsyn till geografi. 

 

3.2 Mixningsideal inom olika genrer  

Följande är presenterat av Izhaki i boken Mixing Audio (2011).   

 

Rock n’ Roll: Loudness, ”analogt sound” med det menar mixningsteknikern att ha som 

utgångspunkt hur en traditionell studiosetup ser ut: fyrbandseqs, kanske som mest en 

kompressor per kanal, inga triggningar (samplingar) osv. (Izhaki, 2011:481). Den här sortens 

arbetssätt går att koppla till hur mixningstekniker och producenter kan välja att använda sig av 

begränsningar i sitt skapande för att åstadkomma ett visst sound, eller utmana sin kreativitet 

(Hugill, 2012:126).  

 

Hip Hop: Rytmen ”beatet” är i fokus tillsammans med sång, medan resterande instrument 

följer efter, men mer subtilt (Izhaki, 2011:488). 
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Techno: Rytmen ”punsch” ligger i fokus, med inslag av punktljud (Izhaki, 2011:502). 

 

DnB: Bas och trummor dominerar med stark loudness. Djupa, ”stora” och breda reverb men 

långt ifrån i framkant, för att åstadkomma ”in the face”-soundet. (Izhaki 2011:516). 

 

3.3 Dokumentarism och hyperrealism 

I sin doktorandavhandling Det Imaginära rummet (2008) presenterar Toivo Burlin en teori 

om ideal i hur interpretationen är av musik. Han pratar om att det finns två ideal att sträva 

efter i nutida musikproduktioner: dokumentarism och hyperrealism.   

 

Dokumentarism förklaras som ett ideal där arbetssättet resulterar i att teknologins enda 

funktion är att återspegla musiken som spelas in med hänsyn till tonsättarens vision, utan att 

färga eller justera ljudet som framförs; det realistiska ljudet frångås inte (Burlin, 2008:114). 

Som exempel nämns att verktyg som editering inte bör användas. Dock är det tydligt att ljudet 

får processeras, vilket är oundvikligt redan i valet av mikrofon/-er och inspelningsteknik. 

Denna processering har endast som funktion att lyfta idealet, inte att närma sig ett nytt (Ibid). 

För att tydliggöra definitionen fortsätter Burlin med att beskriva ett av de viktiga elementen 

för idealet: den akustiska miljön som musiken framförs i. Exempelvis bör klassisk musik 

framförd av en orkester spelas in i en konsertsal eller en kyrka, medan genren jazz bör spelas 

in i en klubbmiljö med publik (Ibid:115). Akustiken är viktig, och den ska vara på riktigt, inte 

läggas till i postproduktion. 

 

Hyperrealism förklaras som en musikalisk-auditiv-akustisk fiktionalitet. Vilket betyder att 

musiken förväntas anta en ny värld, en återgivning som inte är möjlig att framföra i 

verkligheten (Ibid:114). Här är onaturligt exakta editeringar välkomna tillsammans med andra 

processeringar som skapar en ljudbild som skiljer sig starkt från verkligheten (Ibid). Istället 

för att ha som funktion att dokumentera musiken blir idealet en autonom auditiv produkt; det 
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interpreterade ljudet förhåller sig till sin egen värld utan restriktioner från det verkliga 

(Ibid:115).  

 

3.4 Sample- och Loopbaserad musik 

I artikeln Techniques For Mixing Sample-Based Music av Paul “Willie Green” Womack 

(2015) förklaras det att instrumentering med hjälp av sampling kan vara ett bra sätt att 

åstadkomma anslag och färgning av en låt. Men samplingen kan också fungera som 

huvudinstrument i musiken. Womack definierar sampling som en metod som återanvänder 

delar från en redan färdigställd låt, för att antingen samspela med andra element eller helt och 

hållet vara huvudkomponenten i en ny låt. Han kallar processen derivat.1 Vidare argumenterar 

Womack att sampling av en redan färdigmastrad låt kan ge en positiv effekt med hjälp av en 

redan färdig färgning till en ny låt. Men när det kommer till mixningsstadiet följer ofta många 

utmaningar.  

 

3.4.1 Det lägre frekvensomfånget 

Womack beskriver en viss generalisering vad gäller samplebaserad musik, att det ofta 

förväntas ett starkt lägre frekvensregister, exempelvis hip-hop och elektronisk musik. Dessa 

har oftast en fyllig stor kick, bas och olika sorters tunga syntar. Tidigare, i artikeln Respect 

Due: The Urban Mix Engineer (2013), argumenterar han att det är mer komplicerat än så: 

eftersom att det ofta handlar om flera lager av percussiva instrument (så som kickar mm.) som 

samtidigt interagerar med lågfrekventa syntar eller andra basinstrument kan ljudet bli rörigt. 

Här krävs ett passande eq:ande, notchande av problemområden för att sedan kompensera med 

att förstärka andra områden. 

 

Fortsättningsvis presenteras i artikeln Respect Due: The Urban Mix Engineer (2013) en 

infallsvinkel angående independent-artisters utmanande av tidigare konventioner både 

textförfattarmässigt och konceptuellt, och att de förväntar sig detsamma från sina 

                                                

1 Derivat betyder något som är bildat eller härlett ur något annat. 
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mixningstekniker. Han menar att arrangemang utvecklas, kombinationen av syntar, sampling 

och liveinstrument ger nya utmaningar för mixningstekniker. Sounds kan variera från extremt 

klara, tindrande, till smutsiga och ”vintage” mm. Dessa är valda ljudideal, inte några misstag. 

Hip-hop är exempelvis inte bara influerad av olika genrer, utan kan också följa diverse 

riktlinjer inom ljuddesign. 

 

Han nämner även att användningen av sampling i urban musikkultur är ett väldigt brett ämne. 

Men att mixa dessa går att konkretisera. Det är faktiskt mycket närmre mastringsprocesser än 

egentlig mixning. Det kräver minst filter notch eq:s och ofta följt av mid-side och 

multibandsdynamisk processning. Vanligen inom hiphop är vinyler en föredragen 

samplekälla, därmed kan det också behövas restorationstekniker.2 

 

3.4.2 Mixningsstil inom hiphop 

Womack använder sig av Detroit hip-hop- till California-ideal som exempel. Där är hip-

hop:en vanligen hårt komprimerad, med det följer mycket sidechainprocessning och noggrant 

valda attack- och releasetider.  

 

3.5 Begränsningar som verktyg i mixningsstil 

Under begränsningar ingår mängder av vedertagna faktorer, däribland kunskap 

(teknikkännedom, erfarenheter mm.) och resurser (tid, ekonomiska förutsättningar, 

materiella tillgångar mm.). Under resurser ingår bland annat hur mycket tidskapital 

mixningsstadiet av ett projekt har. Gibson och Maestro presenterar en teori om resurser från 

ett producentperspektiv: De menar att en förbestämd tidsbudget möjliggör ett arbete som 

jobbar sig framåt, progressivt, oavsett olika motgångar i det kreativa. Tidsbegränsningar kan 

mer eller mindre tvinga producenten till olika riktlinjer för att kunna slutföra sitt projekt. 

Tidsbudgeten är alltså ett verktyg för att produkten ska bli färdig (Gibson, Maestro 2005:91). 

 
                                                
2 Med restorationstekniker menas processen att avlägsna ovälkommet brus, klick och brum i audio.  
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I sin bok The Digital Musician (2012), argumenterar Hugill att begränsningar ofta kan ses 

som frigörande i ett skapande; att använda begränsningar i sin process kan möjliggöra idéer 

och inspiration i bl. a uppstarten av sitt projekt. Hugill presenterar begränsningar i material, 

arbetssätt och konventioner (för given genre eller stil). Dessa faktorer går att koppla till val av 

mixningsstil (process).  
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4 Metod 

Metoden som använts är kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer med fyra etablerade 

mixningstekniker och producenter som respondenter, vilka jag anser vara representativa för 

området.  

 

4.1 Kvalitativ metod 

Funktionen av kvalitativa metoder i forskning är att studera mening i människors liv vid 

verkliga förhållanden. Kvalitativa metoder återger människors åsikter och synsätt (vilket är 

viktigt i den här studien), samt täcker in sammanhang och omständigheter för människor. Det 

finns även en strävan efter många källor istället för ett monotont belägg för studien (K. Yin, 

2013:19). Kvalitativ forskning kan ge upphov till utvecklandet av nya begrepp (ex. 

samplingsbaserad och livespelad musik). Om fältet är komplext kan kvalitativ forskning 

passa, eftersom att det ger en djupare insikt i hur valda respondenter för sig i given miljö 

(Ibid:136-139). I kvalitativa intervjuer förväntas ofta öppna frågor, för att ge plats för 

respondentens egna ord och fraseringar, vilket återigen ger en djupare insikt i området. 

Intervjuaren leder inte frågorna. Detta går bra ihop med det kvalitativa kriteriet att försöka 

avbilda en komplex värld (Ibid).  

 

Intervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade, då frågeformulär fanns tillgängliga men 

användes mer som stöd. Detta val av intervju är passande då forskningen inte nödvändigtvis 

utgår från att det undersökta fenomenet är välkänt (vilket är typiskt för helstrukturerade 

intervjuer) (Lantz, 2013:44). Att använda semistrukturerade intervjumetoder möjliggör 

samtidigt en enklare sammanställning i analysavsnittet, då helt öppna intervjuer kan ge allt för 

skilda svar och därmed försvåra jämförandeprocessen (Ibid:43-44). Den semistrukturerade 

intervjun innehåller en kombination av fasta och öppna frågor. Detta gör det möjligt för 

respondenten att ge svar på det som intervjuaren ser som relevant för undersökningen. Den 
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möjliggör också en kvantitativ analys, alltså ex. att intervjuaren kommer kunna ställa upp 

likheter och olikheter hos respondenterna kring problemområdet i analysen (Ibid:47). 

 

4.2 Metodens svagheter 

Det går att se problem med att använda sig av djupintervjuer som metod då studien ämnar 

hitta relativt raka svar till frågeställningarna. Detta eftersom att djupintervjuers främsta 

funktion är att studera respondenternas sammanhang i fenomenet, inte att kunna ge tydliga 

logiska klarheter till raka frågor. Samtidigt utesluts inte möjligheten att hitta tydliga raka svar 

till frågeställningar, då man i analysen aktivt kan fokusera på data som anses vara relevant. 

Istället kanske det t.o.m. uppkomma ny oväntad och gynnsam information som studien inte 

räknat med. 

 

Med ovanstående som resonemang valdes kvalitativa djupintervjuer för att kunna ge en 

djupare insikt i fenomenet, samt möjliggöra oväntade svar som gynnar studien. 

 

4.3 Intervjuteknik 

För att skapa bra förutsättningar för intervjun är det av intresse att välja miljö med omsorg, då 

den fysiska miljön oundvikligt försätter respondenten i en viss sinnesstämning. Även små 

justeringar så som att stänga av mobilen eller dylikt förstärker en respekt till intervjun och 

möjliggör ett starkare fokus. Den intervjuteknik som valts blandar inte in kollegor eller andra 

former av liknande störningsmoment i miljön, detta för att respondenten inte ska bli påverkad 

av sådana faktorer i sina svar (Tedgård, 2010:57-58).  
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Intervjufrågor 

• Vad är din främsta musikgenre? 

• Hur skulle du kategorisera dina olika mixningsprojekt: genre, instrumentering, 

arrangemang? 

• Vad är din inställning vid olika mixningsprojekt beroende på genre, med ett 

mixningsidealperspektiv? Hiphop? Rock? Singer Songwriter? EDM? 

• Vad är din arbetsprocess vid mixning av en singel eller album? Mixningsstil? 

 
 

Motivering 
Intervjufrågorna är ställda så att respondenten ska ha så fria tyglar som möjligt i hur den 

väljer att svara. Detta för att respondentens tankevärld ska avspeglas med autenticitet. 

Bredden i frågorna möjliggör oförutsägbara och oväntade svar som sedan kan tolkas och 

analyseras för att svara forskningens frågeställningar.  

 
Sträva efter objektivitet 

Forskare förväntas använda förnuftet över känslor, vilket följer under en strävan efter 

objektivitet. Den här undersökningen kommer att sträva efter att förhålla sig till 

studieobjekten som ett faktum som är oberoende av intervjuaren (Johannessen, Tufte 

2003:18).  

 

4.4 Etiska överväganden 

En möjlig problematik i min undersökning är att intervjumomentet vilseleder respondenterna, 

eftersom att studiens kategorisering av musik inte presenteras för respondenterna. Istället 

presenteras en mer vedertagen kategorisering, musikgenreindelning. Varför den 

vilseledningen ses som viktig, är för att instrumenteringskategorierna som forskningen 

presenterar kan dra fokus från respondenterna om de inte tycker att den är relevant. Jag 

undviker på så sätt också att respondenterna blir mer intresserade av att diskutera min 

kategorisering, istället för de strukturerade frågorna. Men den sorten vilseledning jag 

genomför är inte en felaktig information, vilket därmed inte blir ett etiskt fel att göra 

(Halvorsen, 1992:157).  



 19 

Studien involverar också respondenterna i hur den insamlade empirin presenteras (resultat och 

analys), på så vis säkerställs att ingen respondent upplever att de kommer till skada 

(anställningsvis, anseende i branschen eller dylikt) (Johannessen, Tufte 2003:151). Vidare 

följs etiska regler från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002), som att informera respondenterna om 

undersökningens syfte och att respondenters uppgifter behandlas konfidentiellt (Ibid) 

(Johannessen, 2013:162). Och som nämnt ovan, efterfrågas restriktioner i 

publiceringsfriheten, då personer jag intervjuar är inom företag, vilket kan innebära bl. a. 

konkurrenskänsligt material (Vetenskapsrådet 2002) (Johannessen, 2013:163).  

 

4.5 Urval 

Respondenterna har egenskaperna etablerade mixningstekniker och producenter. Med hänsyn 

till att den här uppsatsen inte kommer kunna generalisera ett resultat som gäller för samtliga 

inom vald population, ser jag ändå att respondenterna i fråga har rätt egenskaper för att ses 

som representanter (Johannessen, Tufte 2003:143). Urvalsmetoden är ett ickeslumpässigt 

bekvämlighetsurval, då jag har bestämt egenskaperna hos respondenterna för att sedan hämta 

de från mest åtkomliga företag och organisationer. 15 personer och företag efterfrågades i 

förväntan att minst sex personer skulle intervjuas. Antalet sex personer bestämdes för att höja 

validiteten, och säkerställa att empirin som insamlats inte blir beroende av respondenternas 

personliga uppfattningar (Arhne,  Svensson 2015:44). Tyvärr nådde inte antalet respondenter 

upp till förväntat antal, istället intervjuades fyra personer.  

 

Respondenterna är refererade till som R1, R2, R3 och R4. R1 är en svensk man i medelåldern 

som jobbat med musik professionellt i 15 år. R2 är en svensk man i trettioårsåldern som har 

jobbat med musik professionellt i 5 år. R3 är en svensk man i trettioårsåldern som har jobbat 

med musik professionellt i 7 år. R4 är en svensk man i trettioårsåldern som har jobbat med 

musik professionellt i tio år.  
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4.6 Genomförande av Datainsamling och Analys 

Intervjuerna varade mellan 50 till 90 minuter vardera. Tre av intervjuerna genomfördes vid 

fysiska möten, medan en genomfördes över Skype. Samtliga intervjuer spelades in, för att 

sedan transkriberas i efterhand. Transkriberingen granskades sedan för att kunna placera 

passande data i resultatdelen. Sist analyserades resultatdelen med utgångspunkt i 

teoriavsnittet.  
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5 Resultat och analys 

Följande avsnitt är uppdelat i två underkapitel, där resultatet (första kapitlet), är främst en 

översättning från den transkriberade texten från de inspelade intervjuerna. Jag har aktivt valt 

att ta med och utesluta information beroende på relevans.  

 

Analysen resonerar sedan kring och tolkar resultatet från respondenternas svar, samt kopplar 

detta till vad teoriavsnittets insamlade information visade på för att förklara resultatet.  

 

Motiveringen till den valda strukturen är att den läsaren mer metodiskt ska kunna förstå 

avsnittet. En sammansmältning av resultat och analys skulle bli för svår att följa som läsare. 
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5.1 Resultat 

För att förstå följande avsnitts ljudbeskrivande termer hänvisar jag till De Mans, Brech & D. 

Reiss, Joshuas tabell presenterad i Analysis of Peer Reviews in Music Production (2016:11-

21). Se Bilaga 1. 

 

I avsnittet presenteras den empiri som lagt grund för studien. Respondenterna är numrerade 

för att förbli anonyma, i ordningen: R1 (respondent 1), R2 (respondent 2), R3 (respondent 3) 

och R4 (respondent 4). 

 

Respondent 1 

R1 är en inspelnings- och mixningstekniker som jobbar med alla möjliga genrer men mest 

återkommande har varit rock, EDM och klassisk musik.  

 

Rock & klassisk musik går under kategorin livespelad musik, medan EDM går under 

syntprogrammerad och samplingsbaserad musik. 

 

R1 kategoriserar genrerna från ett mixningsperspektiv: rocken är oftast liveinspelad i studion, 

medan han i EDM-genren brukar få en färdig multitrack att mixa ned. Den sistnämnda 

genren, klassisk musik, har kännetecknet att ljudet är bestämt och näst intill färdigt vid 

inspelningsstadiet. Vid mixningsstadiet brukar han mixa ned rock i ett analogt mixerbord. R1 

mixar EDM och klassisk musik ”in the box”. Anledningen till att EDM hamnar ”in the box” 

är att det förväntas ett mer ”edge-igt” och energifyllt sound. Det energifyllda soundet tycker 

R1 att man tappar i ett analogt mixerbord då färgningen ofta resulterar i en mer snällare och 

mjukare ton. Ofta bitreducerar och distar R1 samplade trummorna för att ge mer energi till 

mixen. ”Att försöka ge liv och energi är verkligen normen för EDM. Egentligen att förstöra 

det supercleana soundet är en bra utgångspunkt.” 

 

R1 talar om att trumsamplingar i EDM i regel redan är färdigprocesserade, vilket istället gör 

att man finkänsligt jobbar med ev. kompressorer för att få ex. kick och snare att limma och 

lira rätt med varandra. R1s förklaring till varför samplade trummor saknar energin är att själva 

rummet och läckaget som finns i livespelade trummor inte är där; i det livespelade är hela 

frekvenssprektrumet uppfångat av varje mikrofon. I de samplade är även alla anslag helt 
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skilda från varandra. I motsats väntar livespelade trummor i rockgenren ofta mer uppstädning 

och eliminering av dålig energi. Generellt ser inte R1 någon större skillnad i annan samplad 

instrumentering, till exempel en gitarr. ”Man mixar till att det låter bra.” 

 

Kännetecknande för den samplingsbaserade genren EDM är att det finns friare tyglar och mer 

svängrum för att skapa något eget, unikt och kreativt i musiken. R1 går tillbaka till historiken 

bakom EDM. Han pratar om att man sedan technons ursprungsperiod alltid har strävat efter 

nya och fräscha sounds, vilket också gäller för mixarna. Vidare menar han på att de 

livespelade genrerna har väldigt konventionella ideal; utrymmet för att vara progressiv i hur 

något får klinga är mycket snävare. ”Orkestern ska låta som en orkester låter.”  

 

R1 berättar att det ofta förväntas mer editering i rock och klassisk musik, framförallt i klassisk 

musik då det är en så elitistisk genre - det får inte finnas några fel. Historiskt sätt finns det två 

stora stilsättare inom klassisk musik: det tyska soundet och Hollywoodsoundet. Det 

förstnämnda förväntar sig en mer realistisk och rakare frekvensbalans i återgivningen, mer 

rumsklang och att orkestern ska låta som ett enhetligt instrument. Hollywoodsoundet är 

däremot mer moderniserat, har mer separation mellan olika instrument och en viss 

”hängmatteinställning”3 till eq:n, dvs. fetare botten och starkare high-end. 

 

Respondent 2  
R2 är främst en musikproducent inom genren modern hiphop. Här ingår trap och alternativ 

RnB, så som ex. Drake-stilen med flera.  

 

Han talar om att mixningsprocessen ofta går hand i hand med komponering och 

instrumentering av låten; man gör lite allt i ett. När han använder sig av samplingar i sina 

trumkomp ”layras” allt från kickar till virvlar och andra samplade instrument som exempelvis 

en orgel eller sångloop. Var del får representera ett visst område av frekvensspektrumet. För 

R2 är mixningen av samplade trummor egentligen detsamma som valet av en viss sampling 

som passar låten. Exempelvis ska kicksamplingen redan ha en bra grund i sin klang, varpå 

processningen är en smakfull justering till att han tycker det låter rätt.  ”Man mixar inte efter 

regler, utan man mixar med örat.” 

                                                
3 Med hängmatteinställning menas en EQ som ser ut som en hängmatta eftersom att lägre och högre 

frekvensinformationen är förstärkt i relation till mellanregistret. 
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R2 talar om hur trummorna i de genrer han jobbar inom är viktiga i sina produktioner. Han 

lägger mycket fokus på hur rytmen känns: exempelvis är drake-soundet väldigt svängigt och 

gungigt, medan trap-genren har mer av ett tungt och drivande sound. Han förklarar att det ofta 

förväntas ett mer bottentungt och hårt sound till sina mixar för dessa genrer. Generellt 

upplever R2 att inga strikta konventioner gäller under dessa genrer. Liksom R1 nämnt, är 

svängrum ett faktum. Det problematiska fenomenet att samplingar ofta redan är mastrade 

undviker R2 genom att sampla äldre låtar, eftersom ”The Loudness War” inte hade tagit form 

när de producerades. Samtidigt är samplingarna han använder åtminstone något 

komprimerade, vilket resulterar i att han sällan behöver komprimera för att åstadkomma mer 

närhet eller kontroll över dynamiken.  

 

Respondent 3 
R3 är främst en producent, som även agerar inspelningstekniker och mixningstekniker. Hans 

främsta genre är Indiepop men andra återkommande kunder har resulterat i mycket RnB.  

 

R3 upplever att många nutida artister rör sig väldigt flitigt mellan olika genrebegrepp, vilket 

ibland gör det svårt att få klarhet i kundens efterfrågan. Men överlag vill han förklara att det 

starkaste skiljetecknet mellan RnB (samplingsbaserad) och indiepop (livespelad) är att det i 

indiepopen förväntas ett mycket ”lortigare” sound, exempelvis mindre separation. R3 tycker 

att man i RnB strävar efter en tydligare separation. Samtidigt väntas ofta en viss nedsmutsning 

av de ”supercleana” ljuden. Han använder saturation, distortion, och försöker överlag 

åstadkomma mer aggressivitet. Som exempel på olikheter i separation nämner R3 hur man i 

indiepopen låter gitarrer och bas flyta ihop, medan man i RnB kan skilja rytminstrumentet och 

basen helt från varandra i mixen.  

 

När det gäller röst mixar man gärna sången mycket starkare och ”cleanare” i RnB. Men även 

den kan man dista lite bara för att åstadkomma ännu mer energi. I indiepop ligger sången 

längre bak i mixen.  

 

R3 anser att man har lite friare tyglar vid mixningsprocessen i indiepopen. Han säger att 

ljudbilden i RnB ofta förväntas ha en tight och fet botten, stark sång och överlag mer 

”loudness”. Själva mixningsprocessen tycker inte R3 skiljer sig så mycket mellan genrerna. 
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Däremot gällande instrumenteringen finns det i indiepopen en konvention att ha en 

färdigbestämd backline, medan RnB kan innehålla lite alla möjliga instrumenteringar.  

 

När det kommer till livespelade trummor är dessa mycket mer tidskrävande att jobba med 

jämfört med samplade. Men detta gäller endast om man inte försöker att få samplade trummor 

att låta livespelade.  

 

R3 delar upp samplingar i två kategorier. I den ena kategorin försöker man återskapa 

realistiska ljud, till exempel akustiska trummor som triggas av de livespelade. Den andra 

kategorin rör sig mer åt en progressiv ljuddesign. Den förstnämnda kategorin förväntas klinga 

verkligt, medan den andra tillåts klinga progressivt och nytt efter mixning.  

 

Respondent 4 
R4 är en mixningstekniker som anser att hans främsta genre är alternativ rock, men de mest 

återkommande kunderna är svensk indieinfluerad pop (livespelad) och hiphop 

(samplingsbaserad).  

 

Enligt R4 har rocken ett starkt krav på autenticitet. Detta, menar han, är något som kommer 

från undergroundkänslan, att bandet gör allt själv. R4 talar om att främsta skiljetecknen 

mellan pop och hiphop är att i pop accepteras generellt mindre bas och high end. Inom 

hiphopen förväntas oftast nästan för mycket bas och highend -kunden vill åt ett ytterst dyrt 

sound. Det här förklarar R4 med att hiphopmusiken tidigare har varit underground och billigt 

producerat, men nu när resurserna gör det möjligt i samspel med hur man följer det 

amerikanska idealen vill alla åt det ”dyrare” idealet.  

 

Pop väntar ofta en mer utsvävande balans. Ett exempel är att poplåtar kan erhålla lo-fi 

element men fortfarande låta dyra. Han förklarar det som att poplåtar kan ha flera olika 

kostymer med mindre begränsningar medan hiphopen är mer konventionell. ”Det ska låta 

fläsk om hiphop.” 

 

R4 pratar om hur det främsta skiljetecknet vid mixningsprocessen är trummorna, där 

livespelade trummor väntar mer uppstädning medan samplade handlar mer om att få allt att 

limma och lira rätt. Detta kan åstadkommas genom att smakfullt jobba med EQ och 

kompressorer. R4 tycker att I hiphopen är producenten ofta väldigt klar i hur han vill att det 
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ska låta medan popen väntar att få ett nyare öra och sound till låten. För övrigt kan man säga 

att i indiepopen tillåts rytminstrumenten vara mer grötigare. Han pratar om hur indiepopen 

väntar ett lättare sound och att han vanligen placerar kicken över basen istället för tvärt om. 

 

Vidare menar R4 att samplade rytminstrument kan vara så ljuddesignade att det lämnar det 

verkliga rumsklang-frekvensåtergivningen utan att det behöver låta konstigt. Man tillåts göra 

mer förändringar i mixen som går ifrån det verkliga ljudet. Man kan då ”städa” hårdare. En 

sampling kan ha massor av funktioner, exempelvis att ge anslag till något rytminstrument, 

eller att helt vara fokuspunkten i stycket.  
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5.2 Analys 

Följande avsnitt är analysen av resultatet som försöker förklara och förstå respondenternas 

svar med hjälp av teoriavsnittet. För att påminna om undersökningens frågeställningar: 

1. Vad kännetecknar mixningsstilar och mixningsideal i samplingsbaserad musik? 

2. Vad kännetecknar mixningsstilar och mixningsideal i livespelad (Icke-

samplingsbaserad) musik? 

 

5.2.1 Mixning av samplingsbaserad musik 

Mixningsteknikerna och producenterna visar på flertal olika tankar kring att mixa samplade 

instrument, men även många återkommande uppfattningar. Först ut är det mest diskuterade 

elementet: samplade trummor.  

Här visar alla respondenter kunskap om att trummorna vanligen redan är färdigprocesserade. 

Medan R2 förhåller sig till det redan i kompositionsstadiet, menar de andra att man måste 

kompensera i mixen för en energiförlust. R1 & R3 talar om att de ofta implementerar 

distortion eller åtminstone saturation för att ge energi och aggressiviteten i trummorna. Medan 

R2 & R4 menar på att dem ”gör det som behövs”, det finns inga skrivna regler eller 

konventioner som dem följer.  

 

R2 förklarar att han alltid layrar trummorna i sina produktioner. Womack (2013:2) förklarar 

att detta kan ses som genrepraxis för hiphop, vilket kan tolkas som en teknik att ge energi till 

de redan processerade samplingarna. R2 talar mycket om trummorna och rytmen, vilket 

Izhaki (2011:488) klargör är en fokuspunkt för hiphop-genren. Även i Gibsons (2005:80-87) 

och Owsinskis (2013:2-5) presentation av EDM-genren förklaras trummorna som det mest 

vitala elementet i musiken. Detta går att tolka som att samplingsbaserad musik ofta landar i att 

rytmen och trummorna är viktiga att framhäva. Då samtliga respondenter också använder sig 

av tekniker för att ge kraft och energi till sina trummor blir just det också ett resultat av den 

konventionen. En tydlig skillnad mellan resultatet (där restorationprocessning inte nämns) och 

Womacks (2015:4) resonemang om hur mixningsprocessen av samplade instrument ofta 

resulterar i restorationprocessning, visar på ytterligare argument till hur mixning av 
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samplingsbaserad musik inte nödvändigtvis behöver förhålla sig till strikta konventioner. 

Återkommande kommentarer kring konventioner återspeglar ett lättsamt förhållningssätt; om 

något låter bra så låter det bra.  

 

En ytterligare skillnad finns mot Womacks (2013:2) resonemang att mixningsprocessen av 

samplade instrument närmar sig mer masteringsprocesser än egentlig mixning, eftersom ingen 

respondent nämner detta i sina svar.  

 

Vidare EQ:ar och komprimerar alla respondenter samplingarna försiktigt och återhållsamt. 

Komprimeringens funktion förklarades återkommande som att få samplingarna att ”limma” 

rätt. R2 var starkt emot att komprimera för hårt, han vill behålla så mycket dynamik som 

möjligt. Liksom Womack resonerat menar respondenterna generellt att det återkommande 

ljudidealet är strävan efter ett starkt och bottentungt sound. R3 menar att även den 

samplingsbaserade rnb-musiken ska ha mycket ”loudness”. Här ser vi likheter med vad 

Richard King, Brett Leonard och Grzegorz Sikora visat i sina forskningar.  

 

Vidare för hur andra samplade instrument behandlas i mixen tycker R2 att en föredragen 

samplingskälla är äldre LP-skivor, detta stämmer överens med vad Womack har nämnt. R2 

motiverar valet av samplingskälla med att ”The Loudness War” inte tagit fart ännu. Han 

behåller då mycket av dynamiken, vilket blir en teknik för att minimera det problemet som R1 

& R3 ser med att använda helt färdigprocesserade samplingar.  

 

R1, R2 och R3 menar att mindre konventionella restriktioner finns i hur slutresultatet klingar. 

Man behöver inte försöka återge ett realistiskt sound i en sampling, det kan t.o.m. vara 

åtråvärt att komma åt ett nytt, progressivt och fräschare sound för instrumenteringen. Detta 

går att förklara som en renodlad Hyperrealism som ideal (Burlin 2008:114-115), då 

mixningsteknikern aktivt tar avstånd från restriktioner som förhåller sig till det realistiska. 

Generellt menar samtliga respondenter att livespelade instrument resulterar i- eller eftersträvar 

en starkare separation i mixen. R1 & R3 talar om hur sång ofta mixas starkt med en ”in your 

face”-känsla. Samtliga menar också på att frekvensspektrumet ofta resulterar i en 

”hängmatta”, samtidigt som hela frekvensspektrumet ska vara representerat.  
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5.2.2 Mixning av livespelad musik 

Inga av R2s tankar följer nedan då han inte jobbar med den sorten musik.  

 

Först ut är livespelade trummor. Resterande respondenter visar på flera återkommande tankar. 

Frekvensspektrumet kräver mycket uppstädning, eftersom att det finns för mycket ”dålig 

energi”. Detta går att förklaras med att i akustiska truminspelningar fångar varje 

trummikrofon hela frekvensspektrumet. Angående trummor pratar R4 om hur distributionen 

av bottenregistret skiljer sig, att det förväntas ett mer ”lättare” sound. Baskaggen kanske 

placeras över basinstrumentet och att det överlag accepteras mer midrangeinformation. Det 

realistiska soundet är mer välkommet. Vilket påminner om Dokumentarismen som Burlin 

(2008:114) pratar om. Men skillnader ses i uppstädningsprocesseringen som respondenterna 

nämnt, vilket inte helt samspelar med Burlins ännu mer realistiska ideal som innebär att 

undvika påtagliga förändringar i mixningsstadiet.  

 

R1 visar på samma strategi som presenterat av Izhaki (2011:481), att mixa livespelade 

trummor genom ett analogt mixerbord, vilket förklaras av Izhaki med att man vill 

åstadkomma ett mer traditionellt rock-sound. Med det menas att det finns ett 

konventionelldrivet mixningsideal. R3 visar på att tidsbudgeten för projektet är beroende på 

om han använder sig av samplade trummor eller livespelade. Dettta sammanfaller med hur 

tidsbudget förutsätter ett projekts genomförande förklarat i Gibsons och Maestros (2005:91) 

teori. Det finns tydliga idéer om att den livespelade musiken har en strävan efter ett realistiskt 

mixningsideal.  

 

R1 pratar en del om klassisk musik och om hur den genomsyrats av geografiska 

mixningsideal liksom Gibson (2005:80-87) och Izhaki (2013:2-5) argumenterat. Där den 

tyska genren av klassisk musik som R1 utövar har en väldigt naturlig och rak frekvenskurva. 

Mindre separation, mindre botten och highend, vilket starkt går att koppla till 

dokumentarismen som ideal (Burlin 2018:114). R1 menar samtidigt att motsatsen till ideal är 

Hollywoodsoundet. Vidare pratar R1 om hur han ser skillnader i hur ljuden sätts och bestäms 

vid inspelningskällan, men även att editeringen är en stor skillnad. Han säger att det ofta 

förväntas mycket mer editering. Angående detta tillägger R3 att det är den mest tidskrävande 
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aspekten i livespelade trummor. R4 vill inte generalisera den punkten, för han editerar bara 

om det behövs, oavsett om det är livespelat eller samplat.  

 

Vidare ses skillnader i hur starkt och ”fläskigt” det ska låta. R1, R3 och R4 menar att 

livespelade instrumenteringar accepterar en mer snällare och lättare mix. R4 går in på hur 

rockgenren gärna vill åstadkomma ett smutsigt underground-sound som ger intryck av att det 

är hemmagjort, alltså mindre separation, mer distorsion och mindre elitistiska editeringar. 

Detta håller inte R1 med om när det kommer till den klassiska musiken, eftersom R1 anser att 

den genren förväntar sig onaturligt perfekt och elitistiskt sound från editeringen.  

 

R1 ser att det finns starkare konventioner till hur livespelade instrument ska låta jämfört med 

samplingsbaserade instrumenteringar. Det ska låta verkligt. R4 håller med på den punkten när 

det kommer till indierocken, men han ser också att samplingsbaserade producenter ogärna vill 

att han ändrar grundljudet för mycket vid mixningen. R3 håller med R4 på den punkten, men 

menar också att indiepopen fortfarande är mer konventionellt lagd till soundet, exempelvis att 

en elgitarr ska låta som en elgitarr låter. R1, R3 och R4 går alla in på hur producenten 

egentligen är den som bestämmer hur soundet ska vara för olika instrument, och där menar 

alla på att den livespelade genren vill åt ett bestämt ideal. Till exempel indiepopen/rockens 

The Beatles-ideal som nämnt i Gibsons presentation av mixningstilar. Generellt menar 

samtliga att en naturlig rumsklang, ett smutsigt och realistiskt sound med en rakare 

frekvensåtergivning (Mindre bas och highend), är åtråvärt i livespelade genrer.  
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6 Diskussion 

Resultatet och analysen visar på att det finns tydliga idéer och tankar kring hur en 

mixningstekniker eller producent kan ta sig an en specifik kategori av instrumentering.  

 

Livespelad musik ska erhålla verklighetskänslan, ett riktigt rum, mindre separation. 

Samplingsbaserad musik har friare tyglar och svängrum för hur det får klinga. Att det 

progressiva soundet till specifika instrument är mer välkomnat än avfärdat i samplingsbaserad 

musik, medan hela mixens frekvensspektrum har mer svängrum för den livespelade musiken 

än den samplingsbaserade musiken.  

 

Livespelad musik strävar generellt efter ett ”lofi-igt”, smutsigare, mixningsideal, medan 

samplingsbaserade musiken ofta blir ”clean-are” men mixas gärna på ett sätt för att närma sig 

något mer smutsigt och hårt ideal.  

 

Samplingsbaserad musik resulterar i mer loudness, och får en generell hängmatta till 

frekvensspektrumet i mixarna, medan livespelade landar oftast i mer midrangeinformation 

och ett rakare frekvensspektrum. 

 

Det går att se ett mönster i vad för teknik man kan välja att använda i sin mixningsstil. Att 

livespelad musik kan passa bättre att mixa ”out the box”, medan samplingsbaserad in the box. 

Men den slutsatsen går att diskutera, eftersom att några resultat visade på raka motsatsen.  

 

Den tidigare forskningen visar på flera olika faktorer som spelar in i val av mixningsstil eller 

mixningsideal. Där de flesta behandlar populärmusikens område. Det går att se mönster i hur 

genrer spelar in, men mindre ingående om hur instrumenteringen i sig förhåller sig till 

mixningen. Womack (2013) presenterar dock en viss insikt i hur en mixningstekniker kan 

välja att processera samplingar, vilket går att använda för att förklara hur livespelade 

instrumenteringar inte nödvändigtvis borde behandlas.  
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Förväntningar på empirin som samlats in var av hög grad, eftersom att forskningen sökte  svar 

som behandlar just instrumenteringsdelen av låtar, vilket det inte fanns mycket tidigare 

forskning och teori om. Forskningen hittade flera återkommande tankar hos respondenterna 

som anspelar på ett antal genrer. Genrerna har sedan tolkats som olika former av 

instrumenteringskategorier. Slutsatsen visar på ett användbart material som går att använda 

som riktlinje för hur en mixningstekniker kan förhålla sig till instrumentering. Som 

mixningstekniker själv, upplever jag att min tankevärld kring att mixa olika sorter musik har 

förändrats. Jag upplever att nu kan jag ta mig an ett mixningsprojekt med klarheter i vad jag 

bör sträva efter och hur jag bör gå till väga för att åstadkomma ett passande resultat. Jag kan 

nu dra slutsatser i ett tidigare stadium under ett projekt. Jag tror och hoppas att detta gäller för 

andra inom området.  

 

Eftersom att forskningen inte ämnat till att generalisera svaren som regler eller kunna verifiera 

eller falsifiera fenomenets innehåll blev funktionen också ett möjliggörande av vidare 

diskussioner kring ämnet och en god utgångspunkt för fortsatt forskning.  

 

6.1 Felkällor 

Studien problematiseras med bland annat antalet respondenter. Då som nämnt i 

metodavsnittet efterlängtas åtminstone sex olika respondenter. Detta försvårar slutsatserna 

kring hur man ska mixa nämnda kategorier av instrumentering. Men i övrigt var det väldigt 

utförliga intervjuer vilket har möjliggjort ett mer djupgående resultat som också har 

eftersträvats: hur ser respondenternas tankevärldar ser ut kring fenomenet. 

 

Sedan är det svårt att övertäcka all musik som antingen är samplingsbaserad eller livespelad, 

pga. som tidigare nämnt i inledningsavsnittet, finns obegränsat med olika sorter musik, i och 

med det också obegränsat med olika sorter instrumenteringar. Detta har forskningen försökt 

undkomma genom att avhandla dagens musik (nutidsproducerad, 2016), men trots det så blev 

det svårt att kunna presentera självklara mixningsstilar och mixningsideal i analysen. 

 

Vidare går det att diskutera vad som ska gå att generalisera som samplingsbaserad och 

livespelad musik, eftersom många genrer innehåller inslag av båda världar.  
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns flertal passande metoder för hur man forskar i musik beroende på fenomen, vilket 

blir intressant för om den här forskningen skulle genomföras på ett annat sätt. Kanske 

lyssningstest skulle kunna vara passande för att se hur upplevda kvalitén av musiken är, 

beroende på mixningsideal med utgångspunkt i en indelning av musik (genre, instrumentering 

eller annat).  

 

För vidare forskning kan det också vara intressant att undersöka den tredje kategorin av 

instrumentering, syntbaserad musik. Vad för tydliga likheter och skiljaktigheter finns det i den 

kategorin med ställning mot livespelad och samplingsbaserad musik? 

 

Sist eftersom att det var ett återkommande ämne för respondenterna att tala om, att undersöka 

hur maktbalansen eller arbetsmiljön hos mixningsteknikern och producenten ser ut?  
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7.1 Bilaga 1 - Spectral descriptors in mixing 

engineering literature. 

 


