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Abstract 

This paper is about how students describe multiple mixes using descriptors/words and if 

they can find any big differences in the mixes. The method that was used to test this was 

a listening test. The respondents got a form with two questions per mix, that they would 

answer during the test. They also got a question after listening to all the mixes in 

succession. Most of the respondents wrote a word that would describe the mix, but 

some used more than one word. The respondents also heard differences in the mixes.    
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Inledning 

Denna undersökning handlar om vilka ord/termer som används för att beskriva en musikmix 

och även vilka skillnader som kan höras i en musikmix jämfört med en annan. Det är vanligt 

att musiker använder sig av ord och inte en referensproduktion. En referensproduktion är en 

låt musikern tar med som exempel på hur hen vill att sin låt ska låta.  Även när man ber 

musikern om en referensproduktion, händer det ofta att när man har skickat mixen för att se 

vad de tycker återkommer de till exempel med frågan; kan du göra den lite varmare?  

Idag finns det inget konkret språk för hur musiker/studiotekniker kan beskriva något inom 

ljud.  Johnny Wingstedt beskriver detta som “att prata om ljud är som att dansa om 

arkitektur… det är svårt”.  

 

Vidare forskning inom detta område kommer leda till förståelse för hur studiotekniker kan 

prata om ljud. Även om det är bättre med referensproduktioner kan studiotekniker inte 

undvika att någon i studion använder ord istället för en referensproduktion. Ibland finns det 

ingen specifik referens och musikerna vill att det ska låta ”60-tals-varmt”, och då kommer 

man fram till vad det betyder. Om det istället finns en ordlista/verktygslåda kan båda parter 

enklare komma fram till vad som menas.    

 

Men det finns också intresse inom detta område för de som jobbar med AI, om man har ord 

för olika sound. Sound är det ljudande som förändras under mixning och inte det som ett visst 

instrument tillför. Då blir det lättare för dem att göra presets för AI-program som kan 

användas vid mixning eller mastering, även då dessa presets finns i plugins som används vid 

mixning eller mastering. Men det viktiga är att vi utökar vårt språk som musiker, ingenjörer 

och tekniker. Det är även viktigt att veta om vi som artister, producenter, mixningsingenjörer 

och masteringsingenjörer hör någon skillnad på olika mixar. Om man tar en mix med 

distorsion mot en utan distorsion kommer de flesta att höra skillnad, men om man har en mix 

med distorsion och en med lite mindre distorsion, kan man då höra skillnad? Men även vissa 

stora skillnader kan vara svåra att höra, så som boost eller cut med en EQ. Ofta är små 

förändringar på en mix något som kan höras av en erfaren mixnings- eller masteringsingenjör.      
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Syfte 

 Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur musiker, producenter, 

mixningsingenjörer och masteringsingenjörer beskriver något musikaliskt med ord.  Det är 

betydelsefullt att det finns ett gemensamt språk mellan olika aktörer i musikbranschen; att 

man ökar förståelsen för hur man skildrar något musikaliskt med ord. Detta är också viktigt 

för att mixnings- eller masteringsingenjörer lättare ska kunna översätta från ord till 

inställningar i en plugin. Kan man bara höra stora skillnader mellan 4 musikmixar eller finns 

det möjligheten att höra små skillnader? 

Frågeställningar 

1. Vilka ord använder musikstudenter för att beskriva en musikmix?  

2. Vilka skillnader kan musikstudenter höra mellan 4 olika house-musikmixar?  

Avgränsningar 

Undersökningen kommer att vara avgränsad till sounden varm, hård, ljust och tungt i 

mixningen av ljudexempel. Undersökningen kommer inte att gå igenom hur de olika 

instrumenten förändrar perceptionen av det som hörs utan endast mixningen är i fokus och 

den slutliga mixen. Mixningen avgränsades till att endast använda SAFE plugins (se avsnitt 

ljudexempel) och nivåinställning (se bilaga 2) samt en fx send nivåinställning (se bilaga 1). 

Valet av respondenter har avgränsats till studenter på Högskolan Dalarna som går Ljud och 

musikproduktion år 3. Detta val gjordes då alla har likvärdiga förkunskaper och har en 

grundläggande förståelse för vad det innebär att förändra mixens sound.   

Metod 

Metoden som användes för insamling av data var ett lyssningstest med en tillhörande enkät. 

Ett lyssningstest användes eftersom forskningsfrågorna inte kan besvaras genom att analysera 

eller mäta ljudexempel med verktyg eller programvara. Anledningen till att ett lyssningstest 

med tillhörande enkät valdes över en enkät med tillhörande ljudexempel är för att det krävs en 

bra och kontrollerad testmiljö för att kunna undersöka uppsatsens forskningsfrågor (Bech & 

Zacharov, 2006, S.3-4).  
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Enkät 

Enkäten består av tio frågor var av majoriteten är öppna frågor där respondenten får skriva 

fritt. Detta val gjordes för att författaren inte vill påverka eller styra respondenterna och  

undvika att leda dem till att svara något som författaren av enkäten har skrivit (Berntson et al, 

2016, S.94). Efter genomlyssning av ljudexempel fick respondenterna svara på två frågor. 

Första frågan var: hur beskriver du mixen? Andra frågan var: varför valde du att beskriva den 

så? Efter att de lyssnat på alla ljudexempel och svarat på frågorna spelades alla ljudexempel 

upp igen för att de skulle svara på det två sista frågorna. Första frågan var en ja/nej fråga som 

lyder: kan du höra någon stor skillnad mellan de olika mixarna? Om respondenterna svarade 

ja på första frågan fick de svara på fråga nummer två vilken lyder: om ja, vad var det för 

skillnader du hörde i mixarna? Något som man måste tänka på när man har öppna frågor är 

att om frågan inte är tydlig nog kan det sluta med att respondenterna inte vet hur de ska svara 

på den och hoppar över att svara. Det kan också resultera i att du inte får det svar du tänkt dig, 

till exempel att de skriver en mening om något irrelevant, eller att det är för kort och de bara 

använder några få ord.   

Ljudexempel 

Ljudexemplen är producerade och skrivna av författaren. Ljudexemplen har mixats med 

SAFE plugins som är ett system för att extrahera och hämta ljuddeskriptioner från musik (De 

Man et al, 2014, S.1–2). Det finns 4 olika mixar av ljudexempel där alla har mixats med 

endast SAFE plugins och nivåjustering. Termerna/orden som användes för mixarna var varm 

(se bilaga 4), ljus (se bilaga 5), hård (se bilaga 6), tung (se bilaga 7). Mixningen gick till så att 

det finns SAFE Plugins på varje kanal (se bilaga 1). EQ fanns på varje instrumentkanal som är 

inställd på en preset som stämmer överens med termen/ordet som mixen ska associeras med. 

Kompressor finns på piano-kanalen, clap, bussen för clap och hi hats, det två bas-kanalerna 

och lead-synthesizern. Kompressorn är inställd på en preset som har samma namn som termen 

författaren mixar efter. Distorsion användes endast på de två bas-kanalerna och även här har 

det använts en preset som har samma namn som termen författaren mixar efter. Reverb 

användes på varje kanal, men med olika send-nivåer på kanalerna beroende på hur mycket 

reverb det skulle vara på just den kanalen. Kanal-nivåerna och send-nivåerna var desamma på 

alla olika mixar, det var bara presetsen som ändrades (se bilaga 2, se bilaga 3). När man mixar 

med dessa plugins får man tänka på att det finns buggar och det kan ta tid för en plugin att 

ladda. Men om man ska mixa med bara termer är detta det bästa alternativet som finns för 
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öppen användning i forskning. Det finns många bra plugins som man kan köpa och även 

några som är gratis men de är inte gjorda för användning i forskning. Det finns plugin som är 

skapade just för en forskningsartikel eller ett institut som inte allmänheten har tillgång till 

(Cartwright, Pardo, 2013, S.3)      

Lyssningstest 

Lyssningstestet gick till så att respondenterna satt i kontrollrum; kontrollrum 1, eller K1 som 

jag kommer att namnge det framöver i undersökningen. K1 är en av Högskolan Dalarnas 

kontrollrum för studion. Valet av att använda detta rum är för det är akustiskt behandlat på ett 

bra sätt för mixning och referenslyssning. Monitorerna som användes för detta lyssningstest 

var ATC SMC25A Pro. Anledningen till att dessa monitorer valdes är för att författaren har 

mest lyssningstid på dessa monitorer i k1. När man gör ett lyssningstest är det viktigt att man 

är i en bra kontrollerad miljö för att undvika att datan blir olika för att respondenterna var i 

olika lyssningsmiljöer (Berg, 2012, S.206). Ljudexemplet spelades upp av min 

forskningsassistent Viktor Blesin. Detta för att jag inte skulle veta vilka mixar som spelades 

upp. Min assistent valde att namnge mixar med nummer för att göra det så kallat double blind. 

Första ljudexemplet spelades när respondenterna hade lyssnat på ljudexemplet och de fick då 

tid att svara på enkäten. Detta upprepades tre gånger till, eftersom det finns 4 ljudexempel 

totalt. Efter detta skedde så spelades alla ljudexempel upp successivt för att respondenterna 

sedan skulle svara på den sista frågan på enkäten. Man skulle ha kunnat använda enkäter med 

tillhörande ljudexempel om man ville ha många respondenter men då får man inte samma 

data, även om det ska se ut så på enkäten. Lyssningstester har ofta färre respondenter då det 

tar längre tid att göra testet och eftersom det utförs på en specifik plats. Men då blir en relativt 

hög reliabilitet också möjlig, eftersom man kan återskapa samma lyssningstest igen i en 

kontrollerad miljö, och få ett resultat som har högre reliabilitet. Detta skulle inte ha fungerat 

med en enkät med tillhörande ljudexempel då lyssningsmiljöerna ofta är olika (Berg, 2012, 

S.205–206).  

 

Metodkritik  

När man använder sig av en enkät är det viktigt att man har bra frågor som ger de data som du 

är ute efter. Det kan vara svårt ibland att förstå det som någon har skrivit, vilket ofta går att 

lösa genom att ha en extra fråga där man ber respondenten förklara sitt svar, men även då kan 

det vara svårt att förstå vad personen menar. Det är även svårt att ställa följdfrågor. Om det är 
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så att de har skrivit sitt namn kan man fråga dem i efterhand, men om det är anonyma enkäter 

blir det nästintill omöjligt att ställa följdfrågor (Eriksson, 2018, S.121–122). Något som man 

måste tänka på när man gör lyssningstester är att respondenter inte förstår hur de ska lyssna, 

eftersom forskaren inte har förklarat vad respondenten ska lyssna efter. Om det är så att man 

ska testa ett specifikt spektrum måste både monitorerna kunna spela upp det specifika 

spektrumet och respondenterna måste kunna höra det. Om detta är fallet behöver det vara med 

i urvalet av respondenter. Även då finns risken att respondenten är sjuk och därav har sämre 

hörsel. Det kan också vara så att de har en dålig dag och inte tar testet seriöst. Det finns även 

risk att de inte kan höra det som de ska lyssna efter för att utrustningen inte är kapabel, eller 

för att rummet inte är optimalt utformat för att utföra testet (Berg, 2012, S.200, S.205–207).  

Frekvensuppfattning  

Ett problem som kan uppstå när man mixar, eller lyssnar på musik är att frekvensen på olika 

instrument kan försvinna om du har för låg volym när du mixar. Därför är det viktigt att man 

håller volymen på samma nivå när man utför sina lyssningstester. Detta beror på att 

frekvensuppfattningen är beroende av volym. Om man lyssnar på mixen med låg volym får 

man färre låga frekvenser och höga frekvenser, men om man mixar med hög volym får man 

mer låga frekvenser och höga frekvenser. Många tror att det är mid-frekvenserna som gör en 

balanserad mix, eftersom frekvensuppfattningen inte blir lika drastisk som i låga och höga 

frekvenser vid volymskillnad. Om man mixar på hög volym är det mycket möjligt att det inte 

kommer att låta bra på låg volym. Om man vet vilken volym som mixen ska spelas i kan man 

mixa i samma volym, så om det är klubbmusik kan du mixa i högre volym jämfört med om 

det är radiomusik. Det finns en annan anledning till att högre volym är bättre, eftersom vid låg 

volym kommer väggarna att absorbera ljudet och vi kan inte höra rummets klang. Men om 

man mixar med hög volym då hör man rummets klang, vilket ger en skön känsla av att 

musiken är runt om oss (Izhaki, 2018, S.15–16).   
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Teori och tidigare forskning  

Tidigare forskning kommer att bestå av närliggande forskning. Denna rör till viss del området 

för denna undersökning men ofta fokuserar författarna på enskilda mixningsverktyg och inte 

hur en hel mix beskrivs.  Den tidigare forskning som presenteras nedan tilllhandahåller dock 

sammantaget viktiga teoretiska verktyg för denna uppsats. 

 

“Social-EQ: Crowdsourcing an Equalization Descriptor Map” 

Mark Brozier Cartwright och Bryan Padro (2013) som forskar om elektroteknik och 

datavetenskap vid Northwestern University drar slutsatsen att respondenterna som 

medverkande i detta test bedömer varje EQ-kurva relativt till den icke bearbetade ljudfilen, 

istället för att bedöma spektrumet av varje EQ-kurva. De har därför valt att representera EQ-

koncept i termer av relativa förändringar på frekvensbanden över det resulterande spektrumet 

efter EQ:ing. De tio mest vanliga termerna som respondenterna använde var: warm, cold, soft, 

loud, happy, bright, harsh, soothing, heavy, cool (Cartwright, Pardo, 2013, S.3). Nästa 

resultat de fick var de topp tio termer som programmet fick lära sig. Detta var för att besvara 

deras första fråga som var vilka termer som kan användas av en EQ. Där använde de ett 

reglage från – 3 (håller inte med) till 3 (håller med) för att sätta termerna på en skala. 

Termerna var: relaxing, quiet, hot, hard, heavy, smooth, deep, bright, soothing, mellow. Den 

andra frågan var hur säker man är på betydelsen av en term som används vid EQ:ing. De är 

medvetna om att meningen av en term är olika från person till person, så de var ute efter 

termerna som varierade minst mellan personer. För att besvara detta tittade de på den totala 

variationen för den relativa spektrala kurvan inom en term. Topp tio termer blev: tinny, 

pleasing, low, dry, metallic, quiet, deep, hollow, light, warm. Den sista frågan som de ville ha 

svar på var: vilka EQ termer är riktiga ljudsynonymer? För att jämföra olika termer hade de 

ett distansmått som tillät varierande nummer av användares termer. Distansmåttet var ett mått 

som användes i uträkningen av relationerna mellan termer och det mått som kunde hantera 

termer som respondenterna skrivit. Användarnas termer var termer som respondenterna skrev 

in själva och tillhörde inte de termer som forskarna hade skrivit. Men den skulle också tillåta 

multimodala distributioner och ta i åtanke osäkerheten i beskrivningen av termers definition. 

Multimodala distributioner är en sannolikhetsfördelning med mer än 2 toppar och en 

sannolikhetsfördelning är en statisk funktion som tar upp sannolikheten av olika slutresultat i 

ett experiment. De modifierade varje termdefinition som en sannolikhetsfördelning över 
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användare-termerna och jämförde sedan beskrivningarna med en approximation av den 

symmetriska KL-divergensen. Symmetriska KL-divergensen mäter distansen mellan 2 

distributioner, men det är inte ett distansmått. Detta är för att det inte är ett metriskt mått 

(Cartwright, Pardo, 2013, S.3–6). 

  

“An Investigation of Musical Timbre: Uncovering Salient Semantic 

Descriptors and Perceptual Dimensions” 

Georgios Papadelis, Konstantinos Pastiadis från Aristotle University of Thessaloniki, Joshua 

D Reiss, Asteris Zacharakis från Queen Mary University of London har gjort en studie (2011) 

där respondenter har använt termer från forskarna, eller termer som de skrivit själva för att 

beskriva ett ljudexempel. Musikalisk klanguppfattning har varit ett studerat ämne sedan 1800-

talet. Hermann von Helmholtz var en av de som forskade om perceptionen av ljud och akustik 

på 1860-talet i Tyskland. Under det senaste årtiondet har flera studier om musikalisk 

klangfärg försökt att få fram perceptuella dimensioner och deras semantiska föreningar. 

Studier av J.M Grey, Carol Krumhansl och Stephen McAdams har kommit fram till 3 eller 4 

perceptuella dimensioner (se bilaga 1) för att modellera klangfärg av monofoniska akustiska 

instrument. Perceptuella dimensioner är tre funktioner pitch, timbre, styrka. Perceptuella 

dimensioner är då saker som vi hör och kan förändras beroende på psykoakustiska fenomen. 

Pyskoakustiska fenomen är något som lurar örat till exempel när man hör en överton som inte 

existerar eller när man hör en nod i rummet. Bara 37% av respondenterna använde sig av en 

egenskriven term, vilket gav dem 36 extra termer. Men bara nio av dem var använda mer än 

en gång och bara fyra användes av mer än en respondent. Glesheten av egenskrivna termer 

från respondenter visar på att de 30 termer som de kom med var tillräckligt bra för att 

beskriva de musikaliska klangfärger som användes i detta test. De termer som blev indelade i 

samma kluster var soft, light, warm, smooth, rounded, rich, full, thick, deep, dense. I kluster 1 

och i kluster 2 var det bright, brilliant och i kluster 3 var det shrill, sharp, rough, harsh, dirty, 

messy, dry (Papadelis et al, 2011, S.3).          
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“Semantic Description of Timbral Transformations in Music 

Production” 

Brecht De Man, György Fazekas, Joshua D Reiss, Thomas Wilmering, från Queen Mary 

University of London, Ryan Stables, Sean Enderby från Birmingham City University har gjort 

en studie (2016) där respondenter har fått använda termer för att beskriva ett ljudexempel.   

Distorsion har en tendens att inte gruppera termer som subtle, rasp och growl med fuzz, harsh. 

Termer för EQ:ing grupperas oftast med termer som har samma spektrala energi. Reverbs 

termer grupperades ofta beroende på tid och beskrivning av rummet. Termer som soft, damp 

och natural hamnar i samma grupp. Termerna hall, room hamnar i samma grupp, men inte 

samma grupp som damp. I en grupp av semantiskt beskrivna ljudtransformationer finns det 

termer så som piano, soft, sharp, tinny och thick liknande termer fanns genom olika typer av 

bearbetning. Resultatet visar även att EQ:ing och komprimering har flera gemensamma 

termer, medan reverb och distorsion har olika termer (De Man et al, 2016, S.4 ).  

 

Klangfärgstermer som språk 

Klangfärgstermer finns även i musikers och studioteknikers språk när de kommunicerar. Men 

eftersom många av termerna betyder olika från person till person kan det vara svårt att 

använda dem när man kommunicerar. Med en EQ kan man göra ett ljud tunnare genom att 

skära i 100 Hz till 500 Hz och man kan genom att öka emellan 200 Hz – 600 Hz göra det 

varmare, men även om man skär mellan 3 kHz och 7 kHz kan man få det att låta varmt. I ett 

lyssningstest där musiker fick betygsätta olika ljud med hjälp av adjektiv, kom de fram till att 

bright, percussive, gentle, harsh och warm var adjektiven som respondenterna föredrog. 

Adjektiven som respondenterna minst föredrog om var nasal, ringing, metalic, wooden, och 

evolving. Respondenterna var även tillfrågade att sätta ett betyg på hur säkra de var på det 

adjektiv de hade satt på ett visst ljud. Det som fick lägst betyg var evolving medan clear, 

percussive, ringing och bright fick de högsta betygen. Medan det finns resultat och idéer som 

pekar mot vilka akustiska aspekter i olika instrument som bidrar till deras upplevda klangfärg, 

är sådana skillnader alltför små för att förklara hur en erfaren lyssnare kan höra skillnaden i 

klangfärg mellan violiner av olika tillverkare (Howard & Angus, 2017, S.258–259).   
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Den märkbara skillnaden 

Med detta menas möjligheten att bedöma två ljud som är nästan identiska förutom en akustik 

förändring som är mätt genom lyssningstestresultaten. Dessa resultat är rapporterade som den 

märkbara skillnaden. Den märkbara skillnaden är hur mycket som behöver förändras för att 

det ska märkas hos genomsnitt 50% av respondenterna i ett lyssningstest. Den märkbara 

skillnaden går att hitta genom att spela upp ett stimuli efter ett annat och fråga respondenterna 

om de kan höra någon skillnad. Om stimuli spelades upp samtidigt skulle respondenterna 

lättare kunna hitta skillnader. När man spelar upp stimuli samtidigt finns det en möjlighet att 

respondenter skulle kunna höra skillnader i en sinustons frekvens (Howard & Angus, 2017, 

S.141–143).   

Klangfärg 

Klangfärg är ett fenomen där två ljudkällor har samma tonart och styrka men det går 

fortfarande att särskilja dessa två ljudkällor. När man tittar på noter som spelas på ett 

instrument är klangfärg det som kan förändras utan att tonarten eller styrkan förändras, så som 

de spektrala aspekterna (Howard & Angus, 2017, S.238). Klangfärg är ett komplext fenomen 

som innehåller alla aspekter av det som bygger upp ett ljud, men den viktigaste aspekten är 

lyssnarens upplevelse av ljudet (Mathews, 1999, S.86). Det finns exempel där toner som 

spelas i de höga tonarterna har en annan klangfärg än de som spelas i de lägre tonarterna. 

Även höjningen och sänkningen i styrkan av ett instruments volym kan förändra klangfärgen. 

Det finns ingen precis definition av vad klangfärg är (Pine & William, 2019, S.1).    

 

Urskilja mixar  

Det flesta av oss har inte en standard för hur saker ska låta i vår hjärna. Detta gör att en mix 

bara är bättre eller sämre än den senaste mixen som du lyssnade på. Samma mix kan låta ljus i 

jämförelse med en musikmix, men den kan låta dov i jämfört med en annan mix. Våra öron 

har lätt för att bli vana vid olika soniska egenskaper om vi lyssnar på dem en längre tid. När 

mixar är spelade efter varandra är det lättare att urskilja de olika soniska egenskaperna. Det 

finns ett oändligt antal saker att lyssna efter när man ska analysera en mix. Hur instrumenten 

är panorerade, vilken efterklangstid reverbet har, hur mycket kompression det finns, vad det 

är för skillnad mellan frekvensspektrumet på de olika instrumenten (Izhaki, 2018, S.11, S.26).  
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Etiska överväganden 

Under undersökningens gång har alla etiska regler följts. Respondenterna fick möjligheten att 

avsluta testet när de ville. Inga personuppgifter har hanterats och alla respondenter har varit 

anonyma. All data som har samlats in kommer endast att användas i denna undersökning 

(Vetenskapsrådet 2002).  
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Resultat och analys 

Resultatet från enkätfråga ett 

Här kommer resultaten från enkätfråga ett, där respondenterna fick beskriva en mix med ett 

ord eller några ord.   

respondent mix 1 tung mix 2 varm 

1 studsig, klar, glad, glad, fyllig 

2 tunn, lekig mysig, lekig 

3 dämpad, tät, rigisteromfatig balanserad, öppen 

4 företagsmusik smått irriterande 

5 mjuk, chill lite irriterande 

6 lite snabbt, ganska tungt  låg, tyngre  

7 varm, punchy väl balanserad 

8 rund, avskalad klar 

9 lågt toppregister saknar botten 

10 värme, kompression burkig, vass 

11 tom, instängd  
12 digital, analog karaktär kall 

13 luftig lättare, lätt 

14 fyllig, balanserad platt, ringande 

 

respondent mix 3 ljust mix 4 hård 

1 distad, aggressiv, mörk, fyllig distad, techno, tunn 

2 halv grötig, grynig grynig låt 

3 obalanserad, ljudbilds tät obalanserad, midig 

4 80-tal, space musik dist, omixad 

5 ilsken. distad irriterande, distad 

6 mycket låg, tung, jobbig tung, störande 

7 bred, mono fattig bred, midig 

8 rymdlig rymlig, tunn 

9 mycket 1000-20000hz, distad saknar botten, skarpa highs 

10 basig, distad vass, hård 

11 distorsion, fyllig burkig, vass 

12 analog, varm kall 

13 hårdare, mer edge hård 

14 framåt, aggressiv Platt, torr 

 

Analys av enkätfråga ett  

Resultatet på mixarna visar att respondenterna hade svårt att beskriva en mix med bara ett ord, 

ofta användes flera ord för att beskriva någonting i mixens sound. I Cartwright och Padros 

studie ”Social-EQ: crowdsourcing an equalization descriptor map” (2013, S.3–6) använder sig 
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respondenterna av en term när de ska beskriva en viss inställning på EQ: n. Om man tittar på 

mix 1 och 2 kan man se att vissa termer överlappar och används i båda mixarna. Ibland var 

det samma respondent och ibland var det olika respondenter. Om man tittar på respondent 2 

har han valt termen ”lekig” på både mix 1 och 2. Respondent 2 skrev på mix 1 ”tunn, lekig”. 

Respondentens förklaring till detta var ”smal stereobild, skalan leaden spelade var lekfull. 

Inte jättemycket rumsklang.”.  På mix 2 skrev respondenten termerna ”mysig, lekig”. 

Respondenten förklarade dessa termer genom att skriva ”Kändes att det fanns ett rum 

musiken fanns i. Samma lekfulla skala. Gav mysig känsla.”. Men om man tittar på vad 

respondent 2 skrev på mix 3 och 4 är det helt det motsatta mot vad hen skrev på mix 1 och 2: 

för mix 3 skrev hen: ”halvgrötig, grynig”, och för mix 4: ”grynig låt”.  

 

Termerna som nämndes i tidigare forskning är på engelska medan termer som skrevs av 

respondenterna i denna undersöknings är på svenska. Därför valde författaren att översätta 

dessa termer i analysen. Respondenterna i Cartwright och Padros studie ”Social-EQ: 

crowdsourcing an equalization descriptor map” (2013, S.3-6) skrev dessa termer: varm, kall, 

mjuk, starkt, glad, ljus, hård, lungande, tung, cool, avslappnande, tyst, varm, hård, tung, 

mjuk, djup, ljus, lungnande, lugn, metalisk, behaglig, låg, torr, metalisk, tyst, djup, ihålig, 

ljus, varm. Respondenterna i Cartwright och Padros (2013) studie använde sig av vissa termer 

som förekom i denna undersökning så som varm, glad, dämpad, mjuk, mysig, låg, kall, torr, 

hård. Om man kollar på ”An Investigation of Musical Timbre: Uncovering Salient Semantic 

Descriptors and Perceptual Dimensions” (2011, S.3) kan man se att termer som användes i 

deras studie även finns med i denna undersökning. I ”Semantic Description of Timbral 

Transformations in Music Production” (2016) finns det även där ett fåtal termer som stämmer 

överens med termerna som respondenterna i denna undersökning skrev. Om man tittar på 

detta resultat kan man se att det finns en grundad kunskap inom området för att beskriva en 

mix, men inte tillräckligt med kunskap för att man konkret ska kunna säga att en term 

representerar exakt denna typ av mix.  

 

Resultatet från enkätfråga två 

Här kommer resultaten från enkätfråga två, där respondenterna fick jämföra de olika 

musikmixarna med varandra efter att ha lyssnat på dem successivt.  
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Respondent 1: Den första kändes glad och klar, den andra kändes också glad men mer fyllig. 

Den tredje är mer distad och mörk än den andra och den fjärde är ännu mer distad men 

tunnare. 

  

Respondent 2: Andra är kallare än första mer ljusa frekvenser. Första är lite mer instängd. 

Tredje har mer dist ”saturation” i bas. Fjärde har mindre bas, men ändå dist. 

   

Respondent 3: Olika instrument tog mer plats i olika mixar beroende på volym och 

frekvensbalans sinsemellan. 

   

Respondent 4: Mix 1 är mer len i soundet, men lägst volym eller gain. Mix 2 har högre gain 

och highs är framhävda. Mix 3 har clip-gain och basen är mer framhävd. Mix 4 lik mix 3 men 

med mindre bas.  

   

Respondent 5: Volymskillnader och skillnader i distorsion. 

 

Respondent 6: Mix 2 var väl snabbare än mix 1. Mix 3 är längre och tyngre mix 1 och mix 2. 

Mix 4 är längre än mix 3 men mix 3 är tyngre än mix 4. Mix 4 hörs högre frekvenser tydligare 

än de andra mixar. Mix 3 låter för snabbare än mix 4.  

 

Respondent 7: Framförallt skillnaden i stereobredd. De två första är mycket mer centrerade i 

mitten. Sedan är det stora skillnader i nivåer mellan instrumenten i varje mix. Sedan kan jag 

inbilla mig men att clap i mix 4 har ett kort reverb? Men framför allt de två första skillnaderna 

jag tog upp. 

   

Respondent 8: Mix 1 känns lugnare än resterande mixar. Mix 2 känns som betydligt klarare 

än de andra. Mix 3 känns som mer explosiv och kraftfull än övriga mixar. Mix 4 känns som 

denna är en mix mellan mix 1 och mix 3. 

  

Respondent 9: Mix 1 hörs knappt syntarna. Mix 2 så framhävs pianot mer än det andra 

mixarna. Mix 3 är dominerad utav syntarna, kan inte höra piano i denna mix. Mix 4 känns 

som den framhäver alla instrument fast melodislingan är dominerande. 
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Respondent 10: Mixarna emellan verkar ha olika mängd distorsion och olika styrka på 

kompression. 1 och 2 var mindre aggressiva än 3 och 4. 

 

Respondent 11:  1 & 2 liknar varandra. Det stora skillnaderna som skiljer åt är att 2 har reverb 

och är snäppet vassare. 1an har mer bas. 3 & 4 liknar varandra pga paden i bakgrunden. 3an är 

mycket mer distad och instängd. 4an har också dist men inte lika mycket. Den har även reverb 

på sig och är mycket vassare. 

   

Respondent 12: Skillnad i volymen samt typen och mängden dist. Samt lite skillnad i 

balansen frekvensmässigt. 

 

Respondent 13: Mix 1 mer basig. Mix 2 lättare på bassidan. Mix 3 distad signal. Mix 4 distad 

signal mindre bas.  

  

Respondent 14: De olika instrumenten träder fram i olika mängd. Upplever även att de har 

boostats olika i frekvensregistret. Vilket gör mix 2–3 varmare och fylligare där de andra 

upplevs plattare och samlare.   

 

Analys av enkätfråga två  

Resultaten pekar mot att det var svårt att höra skillnader mellan vissa mixar. Detta beror på att 

den märkbara skillnaden är mindre mellan mix 1 och 2, detsamma gäller för mix 3 och 4. Men 

tittar man på mix 3 och 2 är det en större märkbar skillnad (Howard, Angus, 2017, S.141–

143). Många av respondenterna påpekade skillnaden i distorsion av mix 3 och 4 men 

respondenterna var inte lika överens om skillnaderna mellan mix 1 och 2. Respondent 14 

skrev ”[…] att de olika instrumenten träder fram i olika mängd. Upplever även att de har 

boostats olika i frekvensregistret, men detta skrev även respondent 12: ”skillnad i volymen 

samt typen och mängden dist. Samt lite skillnad i balansen frekvensmässigt”. Respondent 12 

tog även upp distorsion som en stor skillnad mellan mixarna. Det gjorde även respondent 1, 2, 

4, 10, 11, 13. Även här har vissa respondenter valt att använda termer när de jämför en mix 

mot en annan. Många av respondenterna har valt att jämföra mixarna som var nyligen spelade 

under lyssningstestet, alltså mix 1 med 2 och 3 med 4, men ibland var det personer som 

jämförde mix 2 med mix 3. Detta kan bero på att det är lättare att jämföra saker vi just hörde 
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jämfört med saker som vi hörde för en låt sedan (Izhaki, 2018, S.11). Det fanns även 

respondenter som inte jämförde en mix mot en annan utan istället skrev något som kunde 

höras i alla mixar eller var väldigt generellt. Som respondent 5 skrev: ”volymskillnader och 

skillnader i distorsion.”. Detta svar kan tydas som att respondenten inte jämförde mix 1 mot 

mix 2, men det är mycket möjligt att respondenten gjorde det och valde att inte skriva det. 

Svaren som författaren fick på denna fråga pekar mot att respondenterna kan hitta större 

skillnader mellan olika mixar. Men bara ett fåtal saker stack ut hos flera respondenter och det 

finns ingen tydlig bild på de hörbara skillnaderna mellan mixarna.  
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Diskussion 

Om man tittar på termerna som respondenterna har skrivit kan man se att på vissa mixar 

använder respondenterna samma termer; den vanligaste är ”distad/distorsion”. Detta pekar 

mot att det är lättare att beskriva en mix om något element sticker ut väldigt mycket, vilket är 

något man får förvänta sig. Om man till exempel har för mycket av reverb kommer det hamna 

i fokus hos lyssnaren. Det finns flera termer som upprepas av respondenterna på samma mix 

vilket är intressant eftersom detta betyder att de har samma förståelse för vad denna term 

betyder, eller så är det så att det var något som stack ut som hade attributen av termen. Om 

man tar termen vass som användes av respondent 9 och 10 på mix 4 så finns det möjlighet att 

de menar samma sak. Men eftersom detta är så subjektivt kan respondent 9 mena att pianot är 

vasst och respondent 10 kan mena att synten är vass, vilket gör att mixen anses vass av båda, 

men av olika anledningar. Respondent 12 skrev på mix 1: digital, analog karaktär, vilket är 

två termer som enligt mig motsäger varandra. Denna studie har inte försökt att hitta vad en 

varm mix är utan mer vilka termer/ord som används vid beskrivning av en mix. När man väl 

har en lista med termer/ord som beskriver en mix är då man kan börja hitta vilka inställningar 

det är som uppnår det resultat som man vill ha med mixen.          

 

Om man tittar på resultaten från fråga 2 på enkäten kan man se att respondenterna har valt att 

jämföra vissa mixar med varandra, till exempel respondent 11 jämför 1 och 2 med varandra 

och 3 och 4 med varandra. Detta kan bero på att instruktionerna de fick inte var tydliga nog 

med det kan också bero på att vi har lättare att jämföra saker som är snarlika på något sätt än 

att jämföra saker som är olika. Även respondent 10 jämförde mix 1 och 2 med varandra och 3 

och 4, utan att få instruktioner innan. Respondent 6 har upplevt en annan tidsuppfattning och 

bpm på musik då hen pratar om att mix 1 är snabbare än mix 2 och att mix 3 är längre än mix 

1. Hen påpekar även att mix 2 är längre än mix 4. Det känns väldigt konstigt att någon har fått 

känslan av att en mix är längre jämfört med en annan mix. Det kan vara så att det finns någon 

psykoakustisk förklarning på varför hen upplever en mix som längre. Det är svårt att veta om 

det är ett fenomen eller om det är hen som har en dålig tidsuppfattning.   

 

Om jag skulle göra denna undersökning igen är det en del saker som jag skulle göra 

annorlunda. Det första är att jag skulle ha gjort om lyssningstestet så att det genomfördes med 
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WAET, för då kan man ha det upplagt på så sätt att det är ett ABX-test först där de får lyssna 

på 2 av mixarna och en av dem är X. A är en mix sedan är B en mix och X är antigen A eller 

B och man ska då jämföra dem mot X och välja den som låter som X.  Detta är för att se om 

de kan höra någon skillnad på de olika mixarna på ett bättre sätt än vad som gjordes i denna 

undersökning. Att låta respondenter skriva fritt kan vara något som man vill göra men man 

måste vara medveten om att det finns de som inte helt och hållet kommer att förstå vad du vill 

veta. Man kan nog lösa detta genom att ha en referensproduktion där du ger dem ett svar. 

Problemet med detta är att du då kan påverka resultatet åt ett negativt håll. Men det är nog 

bättre att de får lyssna på en mix och välja mellan olika förutbestämda termer. Då kan man 

välja termer som man har ett hum om hur man ska mixa i förhållande till. Även när man har 

förutbestämda termer kan de ha olika betydelser för olika personer. Att ha en fråga där de får 

förklara valet av just den termen, kan vara bra för att underlätta förståelsen av deras mening 

med termen. När man väl har det kan man även se om folk tänker på samma sätt. Detta gäller 

när de har valt samma termer men även när de kanske inte gjorde det, men förklarar dem på 

ett likadant vis. Detta kan tyda på att flera termer betyder samma sak, till exempel att ett visst 

sound kan betyda både hård och varm för en person, men också att respondenten inte har full 

kunskap om vad som anses vara vad.  

 

Vid mixning av ljudexempel kan det vara viktigt att se till att kompressorn inte ökar volymen 

på instrumentet. Respondenter har påpekat att det förekommit volymskillnader mellan  

instrumenten. Om man innan lyssningstestet säger till dem att de inte ska fokusera på 

volymskillnaden kan man kanske undgå svar som rör detta. De olika instrumenten träder fram 

i olika styrka. Detta är något som respondenterna inte nödvändigtvis skulle fokusera på när de 

skulle jämföra mixar, men det är svårt att släppa något när man väl har hört det.  

 

Om man vill få svar på mer specifika delar av sin mix krävs det nog att man mixar själv och 

inte via presets eftersom om någon mix har för mycket av till exempel reverb kommer svaren 

luta mer mot att fokusera på detta. Utifall du vill ha svar på helheten av en mix behöver du 

förmodligen mixa själv och se till att det inte blir för mycket av något så det tar upp all plats i 

mixen. Jag hade nämligen inte själv mixat med så mycket distorsion om jag hade mixat 

houselåten själv. Det kan förvisso vara värt att se om man kan mixa med presets, men det 

kommer inte alltid låta bra. Om man ska göra detta igen ska man nog välja att mixa själv med 

de verktyg som man själv är bekväm med.  Något som tidigare forskning tar upp är att när de 
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använder sig av en typ av plugin till exempel EQ, kompressor eller reverb har de bara ett spår 

med till exempel ett piano eller gitarr på. Att göra sin studie på det sättet kan även underlätta 

då det inte finns så många element att hålla koll på som respondent i ett lyssningstest. Men 

om man vill veta hur en hel mix beskrivs går det inte att undvika flera element. Om denna 

studie skulle göras om skulle jag använda mig av alla instrumenten separat först. Sedan på 

slutet skulle respondenterna få lyssna på mixen i sin helhet och då kan man se om svaren 

ändrades mot var till exempel pianot beskrivits när det var ensamt, jämfört med när hela 

mixen spelas upp. Om man vill forska vidare på detta ämne kan man ta de termer som 

respondenterna skrev och antigen mixa något själv i en helt annan genre eller mixa med 

SAFE-plugins, men att man då har en helt annan genre. Detta för att se om det var 

genrespecifika termer som används eller om dessa passar in på flera olika genrer som är 

mixade som mina ljudexempel. Det går även att mixa mot andra termer än vad som gjorts i 

denna undersökning, för att se om folk använder nya ord för att beskriva en musikmix eller 

om samma ord används.     
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