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OBS!! 
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Dessa är dock inte obligatoriska för att hänga med i uppsatsen. 
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Abstrakt 

Uppsatsen går ut på att undersöka om det finns skillnader på tekniker som 

används vid mixning av basinstrument i musik avsedd att spelas på dansgolv som t.ex. 

house, trance, hip hop, R n´B, osv. och annan musik som vanligen spelas på radio, 

TV, Mp3-spelare, bärbara datorer osv. som rock, metal, jazz, pop, osv. Musik som är 

dansinriktad och spelas på dansgolv upplevs oftast som starkare i basen, då den också 

har basinstrumenten som den viktigaste för att skapa ett ”groove”. I uppsatsen 

undersöks om det finns någon speciell teknik som vid mixning av sådan musik leder 

till denna basbetoning. 

Resultatet visar att teknikerna som används är oftast de samma, men anpassade till 

uppspelningssystemens möjligheter. Balansen i nivåer mellan de olika 

basinstrumenten och de övriga instrumenten och deras frekvensinnehåll är det som 

leder till upplevelsen att basinstrumenten låter starkare. Alltså ska basinstrumenten 

mixas mycket starkare i förhållande med de andra instrumenten. Detta för att skapa 

trycket. Basbetoningen sker däremot oftast automatiskt av ljudsystemet nattklubbarna, 

då det i förväg är inställt för att lyfta basen. 

Uppsatsens målgrupp är personer som är nybörjare på mixning av musik, speciellt 

dancemusik, samt för dem som har problem i mixningen av bas samt de som vill 

kunna ge sina mixar ett extra tryck i basen.  
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1. Inledning 

Stark bas har visat som en mycket omtyckt egenskap av modern musik, både från 

producentens samt lyssnarens sida. På nästan alla ljudsystem, vilket det är i 

hemanläggningar, nattklubbar, ljudsystem till bilar, datorhögtalare, hörlurar, osv. ser 

man hur tillverkare kämpar med att få ljudsystemen reproducera så häftig bas som 

möjligt. Subbashögtalare ingår nu för tiden nästan i varje ljudanläggning.  

Då bas nu för tiden är mer än en nödvändig del av musiken, så har genrer som 

skapar mest musik avsedd att spelas på klubbar, tagit till sig basen som en viktig del 

av musikens ljudkaraktär. Producenterna vill att basen ska kännas och skapa ihop med 

rytmen det mäktiga ”groovet” som ska göra människorna inte vilja sluta dansa. 

Men att som producent skapa en mix med rätt bas är inte ett lätt uppgift. Förutom 

de tekniska faktorerna som rätt utrustning, och rätt akustik i mixningsmiljön, osv. så 

är det viktigaste konsten att veta hur man ska mixa rätt för att få ett bra resultat som 

oftast betyder en stark men kontrollerad bas. 

Denna uppsats bidrar till en teoretisk vägledning för en rikare kännedom om 

konsten att skapa bättre basfylligare produktioner. 
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2. Bakgrund 

2.1 Redogörelse 

I denna uppsats kommer det att användas två begrepp: dancemusik och annan 

populärmusik.  

Med dancemusik menas den musik som avses att mest spelas på dansklubbar eller 

fester. Dancemusik-genrer är enligt Wikipedias kategorisering house, trance, techno, 

m.m.1  Då jag är lite kritisk mot webbsidor som Wikipedia letade jag på andra 

webbsidor också för att jämföra. All Music Guide´s kategorisering är något 

annorlunda. Istället för trance och techno, så finns hip hop och rave.2 Därför är det 

svårt att definiera exakta genrer. Dock så menar båda musik som är avsedd att spelas 

på dansklubbar med tonvikt på rytm och bas.3 Jag kommer därför använda termen 

dancemusik och mena alla ovanstående genrer som finns under båda webbsidornas 

dancekategori. 

 

       

Fig. 1. Två bilder av Gibsons webbsida från en visuell presentation av två mixar. Den vänstra är av en 

hip-hop låt och den högra av en rock låt. Anmärklig är storleken och närheten av 808 Boom kicken och 

basen i hip-hoplåten i jämförelse med rocklåten.  

Bredden på varje instrument visualiseras genom bredden på varje bubbla. Höjden på bubblorna 

visarfrekvensomfång,juhögre desto högre frekvenser innehållerinstrumentet och ju lägre, desto lägre 

frekvenser innehåller den.  

 

                                                 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Dance 2007-12-09 
2 http://wc06.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=77:4473 2007-12-09 
3 The Dance Music Manual. Sid.314 
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Dessa genrer har alltså fokusen på bastrumma, syntbas och andra basinstrument 

som man ser på vänstra illustrationen av Fig.1, vilka upplevs som starkast och längst 

fram i ljudbilden. Enligt Gibsons nivåskala från 1 till 5 (med nivå 1 som starkast och 

nivå 5 som svagast), som i Fig.1 representeras genom att placera instrumentet 

(bubblan) längre fram (starkare) eller längre bak (svagare) i ljudbildens rum, befinner 

sig basinstrument oftast i nivå 2, eller ibland också på nivå 1.4 Drum n´bas, big beat, 

nyare RnB och många andra genre kan också ha dessa egenskaper, så inför uppsatsen 

kommer all musik med dessa egenskaper att omfattas under dancekategorin. Alltså 

sådan musik som har bastrumman och basen som de viktigaste elementen i musiken.5 

Som annan musik menas i denna uppsats då musik som inte har bas och 

bastrumma som viktigaste element. Mest kommer jag att undersöka rock, jazz, metal, 

ballader och pop som istället lägger vikten på sång, gitarr, piano, osv. Här upplevs 

bastrumman och basen svagare och längre bak i ljudbilden än de andra instrumenten 

som man ser på högra illustrationen av Fig.1. Enligt Gibsons skala ligger de oftast i 

nivå 3, ibland i nivå 4. 

 

Undantag från denna ”regel” finns, vilket försvårar en kategorisering. Begreppen 

avser alltså det sound musiken har med fokus på basen och inte en specifik genre. 

Dock används begreppet Dance eftersom den innehåller de flesta ”basbaserade” 

genrer som jag har tänkt undersöka. 

Enligt Gibson har olika stilar av musik olika sound, då soundet oftast omfattas 

delvis av frekvens innehållet och dess förhållande till volym. Som man ser på Gibsons 

exempel på frekvenskaraktär i Fig.2, så är bas frekvenserna viktiga för dancemusiken, 

men inte lika viktig för heavy metal och jazz av vad man ser på bild 3. 6 

 

Fig.2. Bilden visar den typiska frekvenskaraktären av t.ex. hip hop, rap och electronica. 

 

                                                 
4  The Art of Mixing, Sid.157 
5 The Dance Music Manual. Sid.325 
6 The Art of Mixing, sid. 202 
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Fig.3. Bilden visar den typiska frekvenskaraktären av heavy metal (vänster) och jazz (höger) 

 

Med ordet ”bas” menas de låga frekvenserna i en låt som innehåller instrument 

som har sina viktiga frekvenser under cirka 300Hz. Där befinner sig bastrumman, 

basgitarr, syntbas och andra basinstrument. Frekvensomfånget på dessa instrument 

kan dock sträcka sig till högre frekvenser, ända upp till 10KHz. Fokusen kommer att 

hamna mestadels på de låga frekvenserna, men de höga frekvenserna kan också vara 

viktiga att nämna i vissa tillfällen. 

Uttryck som ”bra bas”, ”tryck i basen” osv. som dyker upp i uppsatsen, kan 

betraktas som subjektiva utryck. Därför vill jag göra klart att med sådana uttryck 

menas bas som har vissa mallar eller traditioner beroende av musikgenre. Dessa 

mallar har olika egenskaper både inom dancemusikens olika genre som mellan dance 

och övriga musiken. I denna uppsats kommer basen betraktas både beroende av 

musikgenre och oberoende. 

 
Om man anser mixning som en process där flera ljudkällor mixas ihop till en enda 

källa, så kan man påstå att mixningsprocessen är likadan för all musik. I mixningen 

ingår dock också bildandet av rätt ballanser mellan elementen. Detta görs beroende på 

vad han som mixar vill framhäva och hans intentioner. Nu för tiden har vissa 

traditioner skapats i vissa musikgenrer. Enligt Gibson beror detta på att människan har 

genom omständigheterna och tiden vant sig vid att en viss genre låter på ett visst sätt, 

därför det råkade bli så från början. Alltså har det gjort att vissa genrer eller stilar har 

vissa speciella egenskaper som producenten sedan försöker efterlikna.7 

Genom tiden så har nya genrer skapats och många som t.ex. elektronisk musik har 

utvecklats genom teknikens utveckling. dancemusik är en av dem som använder sig 

mest av elektroniska instrument och datorbaserade mixningstekniker då musiken 

oftast programmeras i MIDI. 

I den elektroniska världen så brukar bastrumman heta “kickdrum” från engelska 

namnet av ordet spark och trumman. Enklare så använder man bara ordet ”kick”. 

                                                 
7 The Art of Mixing, sid. 49, 156 
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Basinstrumenten i dancemusik brukar mest bestå av synthesizers. Ett annat 

alternativ är samplade basljud, både från syntbasar eller också från inspelade 

basgitarrer. Samma gäller för kicks också, då de skapas av trummaskiner eller 

Samplers. 

 

Dancemusiken är rytm och ”groove”-baserad då den är avsedd för att dansa till, 

och de viktigaste elementen för ett ”groove” är slagverken och basinstrumenten som 

tillsammans skapar det som på engelska många producenter kallar för ”the pump” i 

dansmusik. 

Ett citat av en artikel i tidningen Sound On Sound som heter ”Better Bass” menar 

att: 

”The bass is crucial to the majority of modern music. We all need to make the bas work and, for 

most contemporary styles at least, that we need to make the bass part “pump” and work with the drums 

to establish a compelling groove”
 8
 

 

Alltså är det viktigt för den som producerar dancemusik att veta hur han ska tänka 

och göra för att skapa trycket i basen. 

 

Tackvare teknikens utveckling har det blivit mer och mer amatörer som skapar 

sådan musik då de kan med hjälp av en dator och rätt mjukvara bara, göra en 

fullständig produktion.9 Dock är konsten att skapa en bra mix inte lika enkel. Det som 

gör skillnaden mellan en professionell mix och en amatörmix är ofta tydligast i de 

låga frekvenserna.10 

Enligt artikeln ”Better Bass” är konsten att skapa rätt bas ett mysterium och ett 

stort problem då det är svårt att få kontroll över låga frekvenser eftersom de tar 

mycket plats i en mix då de innehåller mycket energi, likaväl parametrar som akustik i 

mixningsrummet och lyssningsmonitorerna har stort ansvar för resultatet. 

Monitorerna måste vara kapabla att reproducera låga frekvenser rätt. För att få full 

kontroll över hur en mix låter så är det bästa att högtalarna har ett rakt 

frekvensomfång så att det inte finns brister eller oönskade färgningar av ljudet. 

                                                 
8 Sound on Sound, Vol.22, Nr.6, sid.122 
9 Då dancemusik kan skapas bara av olika syntar, samplers och en sequenser som finns i 
mjukvaroformat. Program som Propellerheads Reason och Image Lines Fruity Loops är två av de mest 
kända program som innehåller syntar, trummaskiner, samplers och sequensers som är allt som behövs. 
10 Studio, Nr. 8, 2006, sid. 41 
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Den viktigaste parametern är dock mixningsmiljön. Akustiken i rummet man 

mixar i är viktigt då rummets resonans, av en dåligt akustikreglerat rum, påverkar 

ljudbilden som den uppfattas. Förstärkningar och utsläckningar av olika frekvenser 

sker av de s.k. stående vågor. Stående vågor är vanligare och starkare i låga 

frekvenser.11  

 

2.2 Kunskapsläge 

 
I dagens läge har många professionella producenter skrivit böcker för att med 

deras kunskaper de har fått genom åren hjälpa andra nybörjare producenter. Det finns 

många böcker skrivna om mixning generellt, tekniker, problemlösningar och tankesätt 

i form av handböcker men också i form av intervjuer av olika professionella 

producenter. De flesta handlar om allmänt musik och ofta använder sig av musik som 

Rock, Pop, Ballader eller Jazz, för deras exempel men det kan hända att de nämner 

lite om Dancemusik också. Andra producenter har istället för bara böcker gjort också 

handledningsfilmer (tutorials) som har fördelen att man kan höra på dem olika 

exempel och på effekten av de olika metoderna som rekommenderas. Det finns också 

några producenter som har skrivit om programmering och mixning av elektronisk 

Dancemusik samt om de genrernas egenskaper.  

Alla böckerna har mer eller mindre kapitel som handlar om just bastrumma, 

basgitarr, kick, syntbas och hur de mixas sinsemellan och med resten av elementen, 

samt om basnivån i hela mixen.  

Vanligare är det nu förtiden med tidningar om musikskapande och mixning. Dessa 

brukar ha artiklar som handlar om både omfattande ämnen som mixning generellt 

men också mer koncentrerade på en del i mixningsprocessen. I dessa finns en hel del 

artiklar som skriver om olika mixningstips och problemlösningar för basen i en mix 

samt hur man mixar ihop flera basinstrument. Stor vikt i artiklarna läggs på basen i 

just Dancemusik då det är ett viktigt element i musiken. 

Basen i Dancemusiken är ett ganska efterfrågat ämne och det ser man också i 

olika forum om musik där ämnet dyker upp väldigt ofta och många, både amatörer 

och mer erfarna, kommer med olika tips och mixningsmetoder. 

                                                 
11 Mer om stående vågor och akustik hittar ni på wikipedias sida 
http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5ende_v%C3%A5g 2007-12-07 
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Skrivet finns också i form av ett examensarbete kring basen angående stående 

vågor i mixningsmiljön. 

 

3. Syfte 

Viktigaste syftet är att få kunskap i vad det är som gör att en dancelåt låter som 

den gör i förhållande till en annan låt, då det kommer att ge ett nytt perspektiv på vad 

man ska tänka på när man ska mixa bas i olika genrer men speciellt dansmusik. 

Syftet med undersökningen är att också få en bättre kunskap om olika 

mixningstekniker och problemlösningar som finns för att få en dancelåt, som avses att 

spelas på danceklubbar m.m. att ha bra tryck i basen, då det är något många som 

skapar sådan musik strävar efter. Jag vill undersöka om dancemusik mixas olika än 

övrig populärmusik och om det finns speciella tekniker som används i dancemusik. 

Lika mycket nytta kommer ljudtekniker, som inte har erfarenhet i dancemusik, att 

ha då de stöter på sådan musik för första gången och för den som helt enkelt vill ge ett 

extra tryck i basen. 

Att bestämma vissa mixningstekniker är svårt eftersom mixningssituationerna 

nästan alltid är olika. En teknik som fungerar vid ett tillfälle betyder inte att den 

kommer att fungera vid ett annat. Men enligt många producenter finns det vissa 

tekniker, som om de används på rätt sätt, alltid fungerar. Detta är ett av syftena 

undersökningen har, att samla de gemensamma tekniker som fungerar. 

Syftet med uppsatsen är inte att bedöma vilka metoder fungerar eller inte, eller 

vilka är bättre än andra. Undersökningen sammanfattar metoder, tips och råd som 

erfarna producenter har använt, för att hitta skillnader eller gemensamma tekniker och 

förstå innebörden med dem, för att sedan ge läsaren möjligheten att använda dessa 

tekniker själv i sin mixningssituation när man fått en bättre kunskap om vad målet är. 

Syftet på andra frågan är att undersöka om basbetoningen är något som bara 

upplevs eller om det också kan mätas. Alltså om det är något som syns klart vad det är 

som orsakar basbetoningen, eller om det är något som bara upplevs på grund av t.ex. 

psykoakustiska fenomen eller annat. 
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4. Problemformulering 

Varje mixningssituation skiljer sig beroende på genre, utrustning, inspelning, 

akustik, osv. Dock finns det olika påstående om mixningstekniker som anses ha 

fungerat för många situationer. Dessa vill jag utforska och urskilja just de som angår 

basen i dancemusiken och sedan jämföra de med dem om övrig populärmusik för att 

undersöka vad det är som gör en Dance låt att låta som den gör, alltså upplevas så 

basfyllig. 

Basen upplevs alltså mycket starkare i dancemusik kontra övrig populärmusik där 

basen upplevs svagare. En nybörjare på att skapa och att mixa sådan musik skulle 

först tolka det som att basinstrumenten ska ha mer bas eller mixas lite högre (starkare 

i volym) än resten av instrumenten för att det ska upplevas som starkare. 

Detta är också min hypotes och genom undersökningen vill jag ta reda på om det 

verkligen är så enkelt. Är det bara det som krävs för att få det tryck i basen som krävs 

för en basfylligare produktion eller finns det flera parametrar som måste modifieras, 

som t.ex. förstärkning (eller skärning) av vissa frekvenser, eller användning av någon 

specifik ljudprocessor, osv.? Hur löser man problem som leder till att man inte kan 

mixa basen så att produktionen låter bra (som man vill)? 

 

Genom undersökningen vill jag få svar på de ovanstående funderingarna så att jag 

får en bättre kunskap om hur man skapar en bra mix av en dancelåt. På så sätt har jag 

kommit fram till två omfattande frågor som jag kommer att försöka besvara. 

 

T Finns det skillnader och i så fall vilka, mellan dancemusik och annan populärmusik 

med avseende på mixningen av bas och bastrumma och i så fall hur gör man för att 

skapa den extra basbetoningen i dancemusiken? 

 

T Kan man genom analys med hjälp av en spektrumanalysator upptäcka skillnader 

mellan dancemusik och annan populärmusik med fokus i basfrekvenserna? 

  

Svaret på den senare frågan kan visa om basen är starkare eller bara upplevs som 

starkare i dancemusik och förhållandet mellan frekvenser och amplitud i ljudsignalen. 
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Uppsatsen kommer att fokusera sig på mixningstekniker och inte på 

akustikreglering, lyssningsmonitorer, inspelning eller mastring. Detta för att varje 

område är stort i sig själv. Dock så kommer det att nämnas lite om de olika områdena, 

då de kan ha har direkt koppling till mixningstekniken. 

 

 

5. Metod 

För att kunna besvara min första fråga om mixningstekniker så kommer jag först 

att samla information om olika mixningstekniker oberoende av musikstil. Detta 

kommer att ske främst genom litteraturstudier. Information kommer att sökas i alla 

möjliga källor, som böcker, tidningar, examensarbete men också i undervisnings 

DVD skivor som tipsar om olika mixningstekniker. Sedan ska jag sammanställa de 

och jämföra de olika teknikerna mellan dancemusik och övrig populärmusik. På så 

sätt kommer jag att upptäcka om det finns skillnader på mixningen (i basen). Sedan 

kan jag utskilja de viktigaste teknikerna om just dancemusiken. 

Som komplettering så kommer olika låtar av de två musiktyperna analyseras med 

hjälp av en spektrumanalysator12. Detta för att kunna jämföra och undersöka om det 

finns tydliga skillnader som går att upptäcka på ett enkelt sätt. 

 

5.1 Litteraturundersökning  
 

Valet av materialet gjordes beroende av källans pålitlighet. Alltså bara officiellt 

publicerat material kommer att användas. Tips och råd ges även på forum och olika 

webbsidor, men jag vill att de ska komma ifrån mer erfarna och rutinerade 

producenter eftersom de är mer pålitliga. 

Mängden av material berodde på hur mycket som jag hittade och kunde få tag på 

inom den perioden jag skrev uppsatsen. Material söktes jämt och nytt pålagdes varje 

gång något nytt hittades. Detta ledde till att utformningen av hela uppsatsen ändrades 

lite genom tiden beroende på materialet och de nya omständigheterna.  

 

                                                 
12 Mer om vilken och hur spektrumanalysator som ska användas kommer på senare kapitel. 
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5.1.1 Källamterial 
 

 Böckerna jag valde är The Dance Music Manual som är skriven av Rick 

Snowman en erfaren producent, som tar upp allt man behöver veta för att producera 

elektronisk dancemusik, som programmering, mixning, mastring, musikteori samt 

ljudteori och olika dance-genrers egenskaper och historia. Om elektronisk musik 

fanns också boken som heter Electronica Dance Music Programming Secrets, 2nd 

edition av Roger Brown och Martin Griese. Den hade dock mer om bara 

programmering av musik och mindre om mixning. Den tredje boken heter The Art of 

Mixing och är skriven av David Gibson som pressenterar ett visuellt sätt att tänka på 

när man ska mixa plus olika mixningstips. Fjärde boken heter Behind The Glass och 

är en sammanställning av olika intervjuer på många berömda producenter, och är 

skriven av Howard Massey. Producenterna berättar om olika metoder de använder 

eller har använt när de har producerat olika kända band. Alla förutom en producent 

(som har också producerat Hip-Hop) berättar bara om annan musik än Dancemusik.  

 

En av de viktigaste tidningarna som användes är av en svensk firma nämnd IDG 

som har en av de största tidningarna inom musikproduktionsbranschen i Sverige 

nämnd Studio. Den andra är en av de mest kända engelska tidningarna inom 

ljudteknik heter Sound on Sound. Mycket fanns i en engelsk, mer elektroniskt (genre) 

inriktad tidning som heter Computer Music, dock så var bara de fem sista numren 

tillgängliga. Ett nummer av en grekisk tidning om musikskapande som heter Sound 

Maker hade en artikel om mixning av just bas. 

Jag fann en DVD-skiva som heter Mix It Like A Record och är publicerad av John 

Kagi´s KÄGI Media och producenten Charles Dye, som vill, genom ljud och bild, 

göra en undervisning med tips och råd om mixning. Den handlade om Rock musik 

och Ballader. 
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5.2 Spektrumanalys 
 

Till den andra frågan har tio låtar analyseras, fem inom dancegenren, och fem av 

övriga genrer. Dessa är av olika genre inom de två kategorierna. De tio låtarna har 

valts med anledning av artisternas och låtarnas popularitet då läsaren kan koppla de 

till hur musiken låter då det leder till en bättre uppfattning. Låtarna är både nya och 

gamla och är ganska kända för de flesta människorna. 

Låtarna som analyserades inom Dancemusiken är: Botten Anna – BassHunter 

(Trance), Call On Me – Eric Prydz (House), Slow Wind – R.Kelly Ft. Akon & Sean 

Paul (R n’ B), Still D.R.E – Dr. Dre (Hip Hop), High School Jamaican Boa – Tiga 

(Electro). 

Låtarna som analyserades inom de övriga genrer är: The Zephyr Song – Red Hot 

Chili Peppers (Rock), A Man and a Woman – Max Greger & Sein Orchester (Jazz/Big 

Band), Enter Sandman – Metallica (Metal), Wicked Game – Chris Isaak (Ballad), 

Tired of Being Sorry – Enrique Iglesias (Pop). 

 

De två spektrumanalysatorerna som användes var i mjukvara och heter Frequal-

izer av Roger Nichols Digital och den andra som användes för medel och maxvärden 

heter Spectrum Analyzer Pro 4.2 av P.A.S. Products. 
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6. Resultat 

Resultatet som följer är en sammanställning av olika metoder, tips och råd jag har 

hittat i det källmaterialet och har framställt det exakt som producenterna har 

presenterat de. De flesta teknikerna har nämnts av många olika producenter och ett 

fåtal bara en gång. De flesta producenterna förklarar varför och hur teknikerna 

fungerar. 

Sammanställningen har delats upp i två delar. Den första är om annan 

populärmusik (än dancemusik), som oftast innefattar inspelade basinstrument, då 

genrerna oftast är rock, jazz, ballader, blues, metall, osv. som är mer av det vanligaste 

sätt att mixa. Den andra delen är dancemusik, som nästan alltid handlar om 

programmerad musik.  

Sedan är dessa två indelade i olika underrubriker beroende på teknikernas 

tillvägagångssätt. I slutet av den delen finns ett kapitel där skillnaderna mellan dance 

och övrig populärmusik presenteras kort i en tabell. 

I sista delen av kapitlet Resultat pressenteras undersökningens resultat av de tio 

låtar som analyserades med hjälp av spektrumanalysatorn.  

 

6.1. Mixningsmetoder för allmän populärmusik 

6.1.1. Frekvensuppdelning 

Först måste man bestämma hur man ska dela upp basområderna. Ska basgitarren 

eller bastrumman ligga under i frekvens eller över. Överkommelsen beror på genre, 

smak och musikerns önskemål.13 

I genre som Reggae, Blues, Jazz brukar det vara basgitarren som ligger vid botten 

och bastrumman ovanför. Detta för att basgitarren har en viktigare roll i musiken än 

bastrumman.14 

I genre som Metal, vissa Ballader och Pop brukar bastrumman ligga vid botten.  

Men det finns inget standard i vilket ska ligga var. Oftast är det smak samt det som 

låter bättre som bestämmer. 

 

                                                 
13 The Art of Mixing, sid. 282 
14 The Art of Mixing, sid. 116 
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Första regeln för basfrekvenser under 300Hz är att de ska ej panoreras. Detta 

gäller både basgitarr och bastrumma. På så sätt ger de maximal kraft och låter bättre, 

än ett panorerat eller stereo basljud som kan skapa obalanserat ljudbild eller oönskade 

utsläckningar eller förstärkningar. 

 

6.1.2. Nivåbalans 

Nästa viktiga sak att tänka på är ljudnivån för bastrumman och basgitarren. 

Genren, instrumenteringen och tempot är oftast det som bestämmer nivån. 

Gibson delar i sin bok upp nivåerna i fem steg. Steg ett är då ett instrument 

upplevs som starkast och närmast i ljudbilden, nivå fem då det upplevs svagast och 

längre ifrån.15 

 

Bastrumma 

Enligt Gibsons nivåskala16: 

Nivå 1. I nivå ett brukar det aldrig ligga någon bastrumma. 

Nivå 2. I nivå två kan det hända att bastrumman ligger i heavy metal, ballader, blues 

och reggae. 

Nivå 3. I denna nivå är det vanligaste att bastrumman ligger i de flesta genrerna, 

som rock, blues, jazz, country, m.m. 

Nivå 4. Här kan bastrumman hamna i jazz, new age och i ballader. 

Nivå 5. Så svagt är det storbands-genren som brukar ha nivån. 

 

Oftast ju mer intressant och frekvensrik (komplex) bastrumman är, ju starkare 

brukar den mixas. Ju långsammare tempo desto starkare kan den mixas.17 

 

Basgitarr 

Enligt Gibsons nivåskala18: 

Nivå 1. Det brukar aldrig ligga basgitarr i denna nivå. 

                                                 
15 The Art of Mixing, sid. 157-158, 167-172 
16 The Art of Mixing, sid. 157, 167-170 
17 The Art of Mixing, sid. 170 
18 The Art of Mixing, sid. 157, 170-172 
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Nivå 2. I reggae och blues kan det hända att basen ligger i denna nivå. Detta är 

oftast när basgitarren är ett lead instrument. Det kan hända att basgitarren ligger här i 

jazz om den är en bandlös.  

Nivå 3. Denna nivå är den vanligaste för basgitarren i de flesta genrerna.  

Nivå 4. Så lågt hamnar basgitarren i rock and roll och i storband, speciellt om det är 

en kontrabas. 

Nivå 5. Basgitarren brukar aldrig hamna så lågt. 

 

Oftast är det så att ju fattigare instrumenteringen är desto högre kan man lägga 

basgitarren och motsatsen gäller eftersom den då kan maskera andra viktiga 

instrument.19 

 

6.1.3. Kompression 

Bastrumma 

Bastrumman komprimeras också. Komprimeringen ger bastrumman mer attack 

och liksom med basgitarren så är det bra att den är stabil (botten) och har samma nivå 

genom hela låten.  

Vissa kan vilja hålla kvar livekänslan och väljer att inte komprimera. Om de gör 

det, blir det ändå lite komprimering och oftast om trummissen inte är så stadig på 

spelandet.20 

Vill man behålla bastrummans naturliga attack så ställer man in en inte så snabb 

attacktid, mellan 5:1 och 10:1. Ju hårdare musik desto högre förhållande kan 

användas. 

 

Basgitarr 

Basgitarren komprimeras alltid och i många fall riktigt hårt.21 Detta för att det ska 

låta mer stadigt vid de låga frekvenserna. En basgitarr som komprimeras får också 

mer attack och mer närhet.22 

Beroende på vilket sound man vill ha på basgitarren så ställer man in 

kompressionsparametrarna. T.ex. i en reggaebas vill man ha mindre attack i men mer 

                                                 
19 The Art of Mixing, sid. 172 
20 Behind the Glass, sid. 116 
21 Studio, 2006, Nr.4, sid, 36 
22 The Art of Mixing, sid.186 
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längd och värme. Detta skapas med attacktiden inställd på noll. Ifrån en kontrabas vill 

man höra fingrarna, alltså ska det vara en ganska kort attacktid. Ratio ligger oftast 

mellan 3:1 och 10:1 och för Releasetiden börjar man med ett mellanvärde och justerar 

sedan beroende på önskade resultat.23 

 

För att få bastrumman att sitta bra med basgitarren kan man skicka båda 

signalerna till ett gruppspår där de komprimeras tillsammans av en och samma 

kompressor. För att detta ska fungera är det viktigt att ställa nivåerna rätt 

(balanserade) och att inte ett av de två instrumenten är komprimerade i förväg. 

Antingen ska ingen ha komprimeras i förväg eller båda två. Det kan låta konstigt när 

bastrumman och gitarren hamnar på samma slag, men det räddar ifrån överslag i 

volymen. Detta är den viktigaste punkten och man måste lyssna sig fram.24 

 

6.1.4. Sidechain 

Med sidechain kan man undvika att få basgitarren att krocka med bastrumman, 

eller andra viktiga instrument krockar med mindre viktiga, då signalen från det viktiga 

instrumentet styr nivån på de mindre viktiga. Detta görs genom att lägga en 

kompressor på den mindre viktiga spåret och styra den med signalen från det viktiga 

instrumentet som skickas in till sidechain-ingången på kompressorn. Det är inte alla 

kompressorer som har denna funktion.25  

 

6.1.5. EQ-inställningar 

Ett vanligt misstag som många, speciellt amatörer, gör är att de förstärker 

frekvenser för mycket tills originalljudet manipuleras och förstörs. Det är istället 

bättre att sänka de frekvenser som är mindre viktiga och sedan höja volymen. Då 

förstärks de som man vill automatiskt. Vill man alltså höja på basen så kanske det är 

bättre att sänka i diskanten istället och höja den totala volymen.26 

 

                                                 
23 The Art of Mixing, sid.106 
    Sound Maker, 2006, Nr.42, sid. 68 
24 Sound Maker, 2007, Nr.42, sid. 68 
25 Sound Maker, 2007, Nr.42, sid. 68 
    Studio, 2006, Nr.4, sid. 35 
26 Behind the Glass, sid.209 
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Generellt så kan man, i mixning av musik som avses spelas på radio, TV, Mp3, 

bärbara datorer osv, som inte kan reproducera låga frekvenser lika bra, förstärka mer 

runt 80Hz och skära bort allt under 50Hz då det som uppfattas som låg bas ligger runt 

80Hz.27 

 

Basgitarr 

EQ-inställningarna beror på musikens genre och överkommelsen om 

frekvensdelningen med bastrumman. 

Basen ”lever” runt 200Hz med grundton runt 100Hz28. Många förstärker runt 

60Hz och 100Hz29, andra runt 80Hz och 120Hz för att ge varme och 800Hz för att 

betona noterna. Andra sänker istället lite mellan 100-300Hz och höjer vid 40Hz för att 

ge en fast botten.30 Att hitta frekvensen på låtens grundton och höja den och oktaven 

över den är också en rekommendation. Vissa rekommenderar ett brett Q-värde på EQ-

n och andra ett smalt vid låga frekvenser. 

För att ge närhet och klarhet höjer många också runt 1,5-3kHz.31 

 

Bastrumma 

Bastrumman ”lever” runt 60-100Hz.32 Vissa höjer runt 100Hz33 och andra runt 

40Hz eller 60Hz. En sänkning mellan 100Hz och 300Hz eller höjning över 450Hz 

görs för att ge rum åt basgitarren.34  För att ge klarhet så höjer några runt 1,5kHz och 

andra uppe vid 5-6kHz.35 

Generellt så anser man att mellan cirka 300Hz och 800Hz, så ligger frekvenser 

som, om de är för stärka, kan göra att mixen blir jobbig att lyssna på. Anledningen är 

att de innehåller mycket ”åååå” och ”oooo” ljud. Därför rekommenderas att man 

sänker lite (eller åtminstone lyssnar så att det inte är för starkt) mellan 300Hz och 

800Hz i basgitarren men speciellt på bastrumman då den också släpper fram 

basgitarren som ligger vid dessa frekvenser.36 

                                                 
27 SoundOnSound, 2007, Vol.22, Nr. 6, sid.122 
28 Behind the Glass, sid.282 
29 Behind the Glass, sid.282 
30 The Art of Mixing, sid. 197 
31 Behind the Glass, sid.282 
32 Behind the Glass, sid.162 
33 Behind the Glass, sid. 152 
34 The Art of Mixing, sid. 169 
    Behind the Glass, sid. 282 
35 The Art of Mixing, sid. 196 
36 The Art of Mixing, sid. 97 
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6.1.6. Dubbning 

Basgitarr 

Vissa påstår att om det saknas en fast botten i basgitarren så är en lösning att 

dubba den genom att lägga till en synt med en subbas som spelar samma sak som 

basgitarren.37  

Om basgitarren saknar attack så kan man lägga ett ljud, som innehåller bra attack, 

att spela ihop med basgitarren. I dessa fall rekommenderas en kort bastrumma, eller 

ett nerstämt klockslag. Detta ljud måste vara väldigt kort, under 30ms, så att det inte 

upplevs som ljud utan bara framhåller attacken.38  

 

Bastrumma 

Vissa lägger en mikrofon i trumman och en utanför, oftast vid hålet på framsidan 

av skinnet. Signalen av mikrofonen inne i trumman ger mer attack och diskant och 

mikrofonen utanför ger mer botten.39 

 

När det handlar om att man har två signaler från samma inspelade instrument är 

det viktigt att, innan mixningen börjar, de båda signalerna är i fas, så att det inte bidrar 

till oönskade förstärkningar eller utsläckningar i frekvenser.40 

 

6.1.7. Effekter 

För att basgitarren ska tränga genom andra instrument som ligger vid det låga 

mellanregistret (200-800Hz) och mellanregistret (800Hz-3kHz) så kan en 

distorsionseffekt hjälpa, då man lägger till lite distorsion, så att udda övertoner 

skapas.41 Distorsion kan också ge tyngd på bastrumman på de låga frekvenserna.42 

Detta kan dock leda till att många höga frekvenser ifrån distorsionen maskerar 

instrument som ligger över 3kHz. I dessa fall används en lågpass-EQ eller en 

                                                 
37 Behind the Glass, sid.164 
38 Sound on Sound, 2007, Vol.22, Nr. 6, sid. 122 
39 Studio, 2006, Nr.8, sid. 26  
40 Behind the Glass, sid.283 
41 Mix it Like a Record 
42 Studio, Nr. 8, 2006, sid. 37 
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rörsimulator som ger både värme i ljudet och tar bort höga frekvenser. Samma effekt 

kan en rullbandssimulator göra.43 

Det rekommenderas att använda ett dubbat spår i stället för att påverka originalet. 

I detta fall används ett högpassfilter så att bara basfrekvenser från originalspåret 

används.  

 

En ny effekt, som har exakt den funktionen att hjälpa fram basgitarren att få 

klarhet, är Waves plug-in som heter MaxxBass och Renainssance Bass samt Crysonic 

NewB som skapar flera övertoner, i det låga mellanregistret, på grundtonen. Detta kan 

hjälpa då man kan sedan skära bort grundtonen för att undvika många låga frekvenser, 

plus att den kan hjälpa basinstrumentet komma fram, genom övertonerna. Dessa 

effekter baseras på det psykoakustiska fenomenet som på engelska heter ”the missing 

fundamental”44. 

Dessa effekter kan vara bra då musiken avses att spelas på mindre ljudsystem som 

inte är kapabla att reproducera låga frekvenser, som t.ex. bärbara datorer, radio, TV, 

Mp3-spelare och Internet. Då musiken komprimeras leder det till en lägre ljudkvalité.  

 

En annan effekt som används gör motsatsen till MaxxBass. Den skapar alltså lägre 

toner än grundtonen, och heter Lowender från Refuse, MDAs plug-in och en plug.in 

som finns i Logic Pro. De effekterna kan hjälpa då basinstrumentet saknar låga eller 

saknar kraft i de låga frekvenserna. 

 

Saknar basinstrumentet attack som kan hjälpa instrumentet komma fram mer, 

finns det plug-ins som Waves Trans X, SPLs Transient Designer och Steinbergs 

Envelope Shaper som finns i Cubase 4, som skapar en starkare attack i ljudet. .45 

 

 
  

                                                 
43 Mix it Like a Record 
44 Fenomenet handlar om att man kan uppleva en låg ton som inte finns om man hör de harmoniska 
övertonerna. T.ex. Om man spelar ihop frekvenser på 400Hz, 800Hz och 1600Hz så tycker man att 
man hör en ton på 200Hz. Mer om fenomenet kan man läsa på: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Missing_fundamental 2007-12-09 
45 Sound on Sound, 2007, Vol.22, Nr.6, 123 
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6.2. Mixningsmetoder för dancemusik 

 
Dancemusik är oftast datorproducerad med midifunktionen, som sedan mixas i 

sequencerprogram. Detta mixningssätt skiljer sig mot mixning av inspelad musik 

genom att man kan byta, manipulera och forma både bastrumma och andra 

basinstrument vid mixningen eftersom de spelas av syntar eller samplers.  

En positiv sida av dancemusiken, när det gäller mixning, är att den är mycket 

experimentell. Det betyder att det inte finns något som säger hur ett vist instrument 

ska låta eller att man är van att ett instrument låter på ett vist sätt. Dock så finns det 

vissa basar och kickar som genom tiden har blivit mer omtyckta och har återanvänds 

många gånger. Men oftast är soundet helt upp till kompositören och ljudteknikern, 

som i dancemusik många gånger brukar vara samma person. 

 

Viktigaste regeln är att låga frekvenser alltid är i mono. Detta ger maximalt tryck 

då ljudet reproduceras jämt från båda högtalarna. Panoreringar eller stereobredd på 

frekvenser under 300Hz skapar obalanserad ljudbild, mindre tryck eller oönskade 

utsläckningar eller förstärkningar.46 

Att mixa i studion med subbashögtalare är ingen bra ide då det kan innebära att 

det låter bra med subbas, som kan reproducera låga frekvenser i stark nivå, men låter 

basfattigt på en ljudanläggning utan subbas, som är mycket vanligare.47 Däremot så 

kan producenter som skapar musik, avsedd att innehålla subbasfrekvenser, som 

kommer att spelas på större ljudsystem, ha nytta av en subbashögtalare i studion. 

Detta därför att närfältsmonitorer inte är lämpliga för korrekt reproducering av riktigt 

låga frekvenser.48 

 

6.2.1. Nivåer 

Gibson har i sin bok Art of Mixing använt sig av en nivåskala på fem steg för att 

förklara hur starkt olika instrument upplevs i en mix beroende på olika genrer. 

 

                                                 
46 Computer Music, 2007, Nr.118, sid. 27s 
47 Behind the Glass, sid.159 
48 Sound Maker, 2007, Nr.42, sid. 68 
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Nivå 1. I denna nivån kan det hända att kicken eller syntbasen finns i hip hop.  

Genren deep house kan också ha kicken i sådan nivå.49 

Nivå 2. Här är det vanligaste att kick och syntbas ligger i dancemusik. 

 

En mycket viktig sak man måste ha i huvudet när man ställer nivåer i mixen är 

Fletcher-Munson kurvan. Mixar man i låg nivå i monitorerna så kommer basen att 

förstärkas mycket mer när man höjer på hela mixens volym respektive motsatsen om 

man mixar i stark volym kommer basen att försvinna då man lyssnar i lägre volym. 

Därför rekommenderas att mixningen sker i vanlig röstnivå som ligger kring 80dB50 

Detta är mycket viktigt att tänka på då Dancemusik oftast spelas högt, plus att 

ljudsystemet i stora anläggningar innebär stora subbashögtalare, som kan reproducera 

frekvenser långt ner till 20Hz med en hög nivå. På klubbar som spelar enbart 

dancemusik så är det vanligt att de i sin anläggning höjer basen för att få mer tryck i 

den. Det betyder att man själv ska vara försiktig med hur starkt man mixar basen, så 

att det inte leder till överstyrning av högtalarna. Alltså behövs det inte överdrivas med 

förstärkning av basen i mixen, eftersom det kommer att ske ändå, av dem som spelar 

upp musiken.51 

 

6.2.2. Frekvensuppdelning 

Frekvensdelningen mellan kick och bas är genreberoende.52 I hip hop så är det 

vanligast att kicken är den som ligger nere vid botten.53 Den kan ofta sträcka sig ända 

ner till 40Hz. Basinstrumentet ligger då ovanför och tar inte mycket av de låga 

frekvenserna då dessa överlämnas till kicken, som är det viktigaste elementet i 

ljudbilden, efter sången. Detta görs även för att skapa kontraster och för att få kicken 

mer markerad. I drum n’ bass och jungle är det vanligast att syntbasen ligger lägre än 

kicken. Anledningen till det är att tempot i sådan musik är ganska snabb och då blir 

det svårare att få klarhet och kontroll över en kick med låga frekvenser, det kräver 

mer attack och kort decay (avklingning). Det lämnar alltså plats för basen att ta över 

                                                 
49 Computer Music, 2007, Nr.118, sid. 32 
50 The Dance Music Manual. Sid.310 
51 The Art of Mixing, sid. 64, 201, 203 
52 The Dance Music Manual. Sid.330 
53 The Art of Mixing, sid. 282 
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de låga frekvenserna, som oftast spelar i ett långsammare tempo än kicken, vilket ofta 

gör basen mäktigare och den kan sträcka sig ända ner till 40Hz.54  

I andra genre som house, electro, big beat, osv. så varierar det om det är kicken 

som ligger vid botten eller syntbasen. Oftast i house, garage och techno hittar man 

kicken lägre än syntbasen och i jungle, drum n´bass, trip hop hittar man oftast 

motsatsen. Dock så finns det inget som är rätt eller fel, eller som säger hur det ska 

vara eller hur det ska låta. 

Nu för tiden är det mycket vanligt med att lyssnarna själva också höjer basen i 

sina ljudanläggningar, genom att öka i EQ´n eller lägga till en subbas. Detta betyder 

att man ska vara försiktig när man mixar så att man inte höjer basen för mycket då 

den kommer att höjas i alla fall. 16 

Mixar man genom ett mixerbord är det viktigt att EQ´n kan förstärka frekvenser 

vid 25-40Hz, då de flesta borden brukar ha basEQ´n runt 80Hz.55 

 
Bastrumma 

Det viktigaste med en kick är att den ska ha tryck. Med tryck menas att det ska 

kännas när den ”slår”. Det kan kännas t.ex. i marken, i bröstet eller i hela kroppen, 

beroende på frekvens.56 Den ska alltså inte bara höras. Det gäller som mest i 

dansklubbsammanhang då det handlar om starka nivåer, men också generellt då 

kicken är huvudelementet i den rytmiska delen av dancemusik. 

Generellt så har kicken sina viktigaste basfrekvenser mellan 40Hz och 120Hz57. 

Man kan hitta låtar där kicken sträcker sig ända ner till 35Hz men det är inte så 

vanligt, eftersom det är frekvenser som många vanliga hemljudanläggningar inte kan 

reproducera. Det handlar alltså mycket om var låten är tänkt att spelas, är det 

dansklubb så är det inget problem med att reproducera låg bas, när det finns subbasar. 

Om musiken ska pressas i vinyl ska man vara försiktig med förstärkningar vid 

frekvenser under 40Hz. 

Beroende på genren så kan kicken innehålla mer eller minde höga frekvenser. De 

höga frekvenserna hjälper till att kicken både blir klarare och sticker ut genom de 

andra elementen i musiken och för att ge attack och karaktär (sound).  

                                                 
54 Computer Music, 2007, Nr.118, sid. 29 
55 Electronica Dance Music Programming Secrets, sid. 248 
56 The Dance Music Manual. Sid.330 
57 The Dance Music Manual. Sid.329 
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Om kicken saknar tryck så betyder det oftast att den saknar volym i de låga 

frekvenserna. Det enklaste sättet att lösa det är att förstärka frekvenser mellan 40Hz 

och 120Hz.58 Men detta fungerar bara om det handlar om små förstärkningar. Behövs 

det förstärkas mycket då är det bättre att använda något annat sätt att lösa det, för det 

betyder att soundet på kicken är dåligt och att man försöker förstärka frekvenser som 

nästan inte finns, och detta kommer att förstöra kickens ljudkvalité. I detta fall är 

bästa lösningen att byta ut kicken till en annan som är bättre. Detta kan göras om 

kicken spelas av en sampler eller synt. Om man inte vill byta ut den så kan man lägga 

till ännu en som har mer botten (mer om dubbning i senare kapitel)  

Ett annat problem kan vara att inte attacken hörs klart. Detta handlar då om höga 

frekvenser runt 3-6KHz.59 Ett sätt att få attacken att komma fram, är att med en EQ 

hitta var attacken ligger i frekvens, oftast runt 3-6KHz, och sedan sänka, med högt Q-

värde, frekvenser som ligger lägre än där attacken börjar. Så får man bort onödiga 

frekvenser och betonar de viktiga.60 

 

Syntbas 

Syntbasar kan variera i soundet. Det är svårt att säga att en viss genre inom 

dancemusik har något speciellt sound på syntbasen. Olika basar och egenskaper som 

finns beroende på frekvensinnehåll och sound är: 

Deep heavy bass som är typisk drum n’ bass bas som liknar mer en kick men med 

längre decaytid. 

Subbas är också en typisk drum n’ bass bas som är väldigt låg i frekvens och 

oftast med mycket energi så att hela dansgolvet och kroppen skakar. Den basen brukar 

ha sina viktigaste frekvenser långt ner vid 40-60Hz. Att öka resonansen på ett filter 

som ligger runt 60Hz eller lägre kan hjälpa fram subbasen. Det är också viktigt att 

komprimera vid låga frekvenser för att få en fast botten. En grundinställning som kan 

fungera är en ratio på 6:1, med en snabb attack och ett tröskelvärde runt 15dB. Oftast 

betyder det att kicken ligger över synbasen eller att de inte spelar ihop på samma slag 

om kicken också lever vid samma låga frekvenser61. 

                                                 
58 The Art of Mixing, sid. 169 
59 The Dance Music Manual. Sid.329 
60 The Dance Music Manual. Sid.329 
61 Sound Maker, 2007, Nr.42, sid. 68 
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Sedan finns det flera typer basar som den legendariska moog bass, techno ”kick” 

bass, trance ”digital” bass, acid house bass, resonant bass, sweeping bass, osv.62 

som har sina viktigaste karaktäristiska egenskaper i de högre frekvenserna. Hur lågt 

basen är i dessa är beroende på smak och var kicken ska ligga. Det kan skapa problem 

om syntbasen har för många höga frekvenser, då de kommer att krocka med andra 

instrument som ligger vid mellan och höga registret. Därför är det viktigt att prioritera 

och bestämma vilka som ska ligga var och i så fall skära bort frekvenser. 

Om syntbasen försvinner bakom kicken så kan en liten förstärkning mellan 120Hz 

och 180Hz eller mellan 60Hz och 80Hz med ett Q-värde på en halv oktav hjälpa till 

att få lite tryck i den. Om den saknar klarhet så kan lite förstärkning mellan 200Hz 

och 300Hz hjälpa att få lite ”rasp” iden.63 Det är bättre om syntbasen manipuleras från 

grunden, alltså ifrån synten eller samplern, då ett lämpligare ljud kan hittas.64 

Om musiken ska pressas för vinyl ska man skära bort frekvenser ifrån 150Hz och 

under. Bara kicken ska finnas under 150Hz. Vill man inte göra så hårda avskärningar 

utan vill behålla mycket låga frekvenser, så ska man undvika att höja eller sänka 

något under 40Hz. Detta görs bäst av en masteringstekniker som vet hur mycket av så 

låga frekvenser får finnas. På så sätt blir mixen klarare om den ska spelas på stora PA 

system.65 Ska den spelas på vanligare hemanläggningar så kan en avskärning på allt 

under 60Hz vara att rekommendera. 

 

6.2.3. Komprimering 

Eftersom dancemusik oftast är programmerad så blir den automatiskt kontrollerad. 

Komprimeringen används mer som en effekt och för att skapa trycket i kicken och 

basen. 

 

Bastrumma 

Genom att komprimera en kick kan man få mer utav basinnehållet ifrån den. För 

att göra det ställer man in en väldig kort attack, oftast på noll, och en kort Release tid, 

runt 100ms. Med ett ganska högt ratio och ett tröskelvärde beroende på smak och ljud, 

så kan man ”trycka ihop” attacken i kicken, som är den starkaste delen, tills att 

                                                 
62 The Dance Music Manual. Sid.155-160 
63 The Dance Music Manual. Sid.331 
64 The Dance Music Manual. Sid.331 
65 The Dance Music Manual. Sid.336 
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kickens avklingning har samma nivå som attacken. På det sättet förstärks de låga 

frekvenserna som finns i avklingningen av kicken och då attacken minskar så 

reduceras också diskanten i attacken. På så sätt får man en mycket ”basigare” kick.66  

 

Syntbas 

Eftersom basen oftast är programmerad så är det vanligast att den spelar jämt. En 

rörkompressor kan ge ett snyggare ljud eftersom den lägger små mängder harmonisk 

distorsion som gör att ljudet upplevs som varmare. 

 

När man sedan ska mastra eller lägga en kompressor över hela mixen så är det 

viktigt att tänka på att inte överkomprimera. Om man, överkomprimerar så kommer 

topparna på den starka kicken att minska och hamna i samma nivå som resten av 

elementen, vilket kommer att resultera i, att trycket i kicken försvinner. Trycket 

skapas av nivåkontrasten mellan kicken och de andra elementen i musiken.67 

 

6.2.4. Sidechain 

Den andra viktiga funktionen kompressorn har i dancemusik är sidechain.68 Med 

sidechain kan man få syntbasen eller också hela mixen att ducka på varje kickslag. 

Det används mycket i genrer som hip hop, house och big beat som brukar ha starka 

baselement i musiken som kan komma att spela samtidigt med kicken, som också ska 

vara stark. Med sidechain kan man undvika att olika element krockar med varandra 

och istället få det som man vill prioritera komma fram. Det hjälper alltså också att 

betona kicken.  

En inställning som rekommenderas är en Ratio på 3:1 med en snabb attack och en 

medium release beroende på ljudet.69  

 

6.2.5. Dubbning 

En annan metod att ge tryck i kicken är det som heter på engelska layering och 

dubbning på svenska. Detta betyder inget mer än att man istället för en kick använder 

                                                 
66 The Dance Music Manual. Sid.147, 329 
67 The Dance Music Manual. Sid.104 
68 http://sonictransfer.com/side-chain-compression-tutorial.shtml 2007-11-24 
69 The Dance Music Manual. Sid.100 
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flera kickar, oftast två eller tre som spelar samtidigt. Detta kan fungera bra om man 

använder det rätt, då det annars kan skapa för många basfrekvenser som krockar med 

varandra och som skapar ett okontrollerat ljud som låter illa. Därför är det viktigt att 

dela upp frekvenserna på varje kick, alltså att man utnyttjar det bästa av varje kick. En 

kick ansvarar för de låga t.ex. upp till 60Hz (och skär bort allt över 60Hz) och på en 

annan som har bättre diskant så skär man bort från 60Hz och neråt. På det sättet kan 

man rädda en kick som man vill behålla men saknar t.ex. tryck eller tydlighet. Detta är 

ett effektivare sätt, än att försöka med en EQ få upp botten från en kick som saknar 

tryck (alltså saknar låga frekvenser). 

Layering är ett bra hjälpmedel när det gäller sidechaining också. Istället för att 

hela syntbasen ska ducka vid kicken, så kan man dela syntbasen till två spår, ett med 

de låga frekvenserna och ett med resten, eller om man redan har två syntbasar, den 

ena ansvarar för de låga frekvenserna och den andra för de höga, så kan man välja att 

bara spåren med de låga frekvenserna duckar. På så sätt är effekten mer effektiv men 

mindre tydlig, eftersom man påverkar bara det man vill utan att det låter konstigt om 

hela syntbasen försvann under kicken.70 

På syntbas som saknar transient och attack kan man använda ett ljud som t.ex. en 

kick eller ett nerstämt ”klockslag” som läggs på varje not på basen. På så sätt blir den 

tydligare.71  

 

6.2.6. Effekter 

Då dancemusik är dansklubbsmusik så är det inte något problem med 

reproducering av låga frekvenser, alltså är plug-ins som Waves MaxxBass, som skapar 

övertoner i de låga grundtonerna, inte att rekommendera då tonvikten ligger på de 

låga grundtonerna och inte på övertonerna som ligger i det låga mellanregistret. 

Däremot så kan det hjälpa då ett basljud saknar tydlighet, men också för skapa 

separation mellan kick och syntbas utan att offra att ena instrummentets låga 

frekvenser blir lika tydligt, tack vare fenomenet ”The Missing Fundamental”.  

En sådan effekt kan användas om musiken är avsedd att spelas även på radio eller 

andra ljudsystem som t.ex. bärbara datorer som troligen inte kan reproducera låga 

                                                 
70 Studio, 2007, Nr.10, sid. 23 
71 The Dance Music Manual. Sid.154 
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frekvenser, då man istället lägger vikten på övertonerna som ligger i frekvenser som 

kan reproduceras och skär bort de onödiga frekvenserna.72 

Alltså är det viktigt att tänka innan man mixar, var musiken ska spelas, så att man 

mixar rätt.73 

 

6.2.6.1. Distorsion 

Kontrollerad distorsion kan hjälpa till med att få ett ljud att sticka ut mer, som en 

kick eller en syntbas som inte hörs klart eller saknar högre frekvenser. 

Med kontrollerad distorsion menas små mängder av harmonisk distorsion, oftast 

utan mycket höga frekvenser. Detta skapas naturligt i basförstärkare eller 

rörförstärkare. I efterhand kan detta skapas med hjälp av simulering av basförstärkare 

i mjukvaror eller rörkompressorer som man får att jobba hårt.  

 Ett annat sätt är att använda en distorsionseffekt, men den skapar oftast mycket 

höga frekvenser, därför är det bra att efteråt skära bort de med en EQ eller bättre lägga 

en rörsimulator eller rullbandsimulator som automatisk skär bort höga frekvenser, 

plus att den ger ljudet en varmare karaktär.74 

 

 

6.2.7. Programmering av ljud 

Fördelen med dancemusik som programmeras är att man oftast kan gå till baks ett 

steg och göra ändringar utan att man behöver göra om något från början.  

Därför är det alltid bättre, att om man vid mixningen upptäcker brister i ljud, som 

att kicken eller syntbasen saknar botten eller klarhet, att fixa grundljudet, alltså i 

synten eller samplern. Man kan alltså antingen byta ljud eller ändra på olika 

parametrar för att skapa ett mer passande ljud.75 

Parametrar som t.ex. filter cut-off kan hjälpa för att t.ex. minska höga frekvenser 

på basen om den tar mycket plats i ljudbilden, eller så kan den ”öppnas” (alltså få 

flera högre övertoner) om basen saknar tydlighet men som kan också göra att ett 

instrument upplevs som större och starkare samt närmare. Saknar det låga frekvenser 

                                                 
72 The Dance Music Manual. Sid.343 
73 The Art of Mixing, sid. 72 
74 The Dance Music Manual. Sid.160, 331 
75 Sound Maker, 2007, Nr.42, sid. 68 
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så kan man ändra oscillatorn till en oktav lägre eller använda en oscillator till om det 

finns någon ledig i synten. 

Det är lättare efter att instrumenten är programmerade, speciellt kickens rytm och 

syntbasens melodi, att därefter ”leka” med ljuden och parametrarna i syntarna för att 

få från grunden t.ex. ett bra basljud som ”sitter bra” med kicken, och de andra 

elementen i låten.  

En teknik som används i skapandet av musiken är att undvika att basen spelar 

samtidigt med kicken på samma slag. Trancemusik är känd för att ha kicken på slag 

ett och tre, och syntbasen på två och fyra. Detta kan vara användbart om man har 

möjligheten att ändra i kompositionen så att man kan undvika att manipulera ljud för 

att få dem att passa ihop.76 

 

                                                 
76 The Dance Music Manual. Sid.330 
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6.3. Sammanställning av de viktigaste skillnaderna 

I tabellen som följer [Tab.1] sammanfattar jag de viktigaste skillnaderna av allt 

ovanstående resultat enligt min tolkning för att lättare kunna jämföra. 

 

Skillnader Dancemusik Övrig populärmusik 
Nivåer Kick och syntbas ligger oftast i 

nivå 1 eller 2 
Bastrumma och basgitarr 
ligger ofta i nivå 3, eller 
ibland på 4, 5, men 
styckvis på nivå 2 

Frekvenser Basfrekvenserna kan sträcka sig 
rätt starkt enda ner till 25-30Hz 

Det är vanligare att man 
skär bort frekvenser under 
cirka 40Hz, ibland t.o.m. 
under 60Hz 

Sidechain Används oftast för att ge plats 
eller betona kicken, samt 
används för att ge ”pump”-effekt 

Används för att inte 
bastrumma och basgitarr 
ska krocka vid de låga 
frekvenserna 

Programmering Ger möjligheten att 
programmera om syntbasen så 
att den inte spelar på samma slag 
som kicken, samt ger chansen att 
skapa eller byta ut fattiga basljud 
till bättre ljud 

Oftast går det inte då 
mixningen sker med 
förinspelade spår 

Processorer/Effekter Undviks för att förbättra ett 
dåligt ljud om möjligheten finns 
att byta ut ljudet ifrån grunden, 
men komprimering kan 
användas för att ge extra tryck 
av en kick eller en syntbas 

Effekter som MaxBass 
används för att 
kompensera avskärningen 
av de låga 
basfrekvenserna med 
högre basfrekvenser 

Överkomprimering på hela 
mixen kan leda till reduktion av 
trycket i basen 

Mixning 

Hänsyn ska tas om musiken ska 
brännas på CD eller tryckas till 
vinyl 

Hänsyn ska tas till var 
musiken är avsedd att 
spelas då låga 
basfrekvenser kan vara 
onödiga och istället skapa 
problem 

 
Tab.1. I tabellen sammanfattas de viktigaste skillnaderna som urskildes ur litteraturundersökningen 

mellan dancemusik och annan musik med fokus på bas. 
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6.4. Resultat av Spektrumanalysen 

 

Materialet som analyserats (finns i bilagorna) är oftast runt fem bilder tagna med 

spektrumanalysatorn från varje låt. De två eller tre första bilderna är ifrån 

slumpmässiga tidpunkter av Spectagram77, oftast en ifrån versen och en från 

refrängen. Bilderna därpå är också från vers och refräng men från ett FFT-diagram 

(Fast Fourier Transform)78. Den sista bilden av varje låt är en FFT-diagram av 

frekvensernas maxvärde och medelvärde över hela låtens gång. Den övre kurvan är 

maxvärdet och den under är medelvärdet. Dessa kommer att kallas för maxkurvan och 

medelkurvan. 

Den följande bilden [6] är ifrån boken The Dance Music Manual och visar en 

FFT-kurva av en mastrad Dancelåt, där man klart kan se att det är olika nivåer på dem 

olika frekvenserna. Basfrekvenserna är mycket starkare än mellanregistret och 

diskanten. 

 

 

Fig.6. Bilden representerar en FFT-kurva av en mastrad Dancelåt. Bilden kommer ifrån boken The 

Dance Music Manual. På bilden ser mar den extra basbetoningen i mixen på frekvenserna mellan 

cirka 40Hz och 160Hz. 

 

En sådan kurva föreställer hur den ser ut av an analysator och inte den upplevda 

balansen mellan frekvenser, då Fletcher-Munson kurvan menar att vi inte upplever 

                                                 
77 Spectagram visar har på X-axeln frekvenser, på Y-axeln tid och nivån på frekvenserna visas i form 
av olika färger  
78 FFT-överblicken är den vanligaste där X-axeln visar frekvenser och Y-axeln visar amplitud.  
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alla frekvenser lika i registret. Det jag undersöker är om man på analysatorn kan se 

några tydliga skillnader på förhållandet mellan frekvenserna och deras nivå mellan 

dancemusik och övrig populärmusik.  

 

Spectagram-överblicken är den som ger mest, då man kan urskilja mönster av 

bastrumma (eller kick) och basgitarr (eller syntbas). På dessa mönster kan man se 

frekvenser i förhållande till dess nivåer samt tidslängd och interaktion mellan 

bastrumma och basgitarr. 

För exempel har jag använt mig av bild 4 och 5, en omskapad till svartvit bild från 

en låt där man ser klart interaktionen mellan kick och syntbas och nivån i förhållande 

med andra frekvenser, då ju mörkare, desto stärkare.  

Exemplet används för att ge en förklaring om hur läsaren ska tolka bilderna som 

finns vid bilagorna av spektrumanalysen.  

 
  

 

Fig.4. Slumpmässig bild av Spectagram-överblick ifrån en Dance låt. 

På X-axeln är frekvensregistret fast från 0-7KHz. Y-axeln visar tid, bilden rullar uppåt genom låtens 

gång. 
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Fig.5. Här markeras mönstrarna av kicken och syntbasen av bild 4. Man ser tydligt hur kicken i 

exemplet sträcker sig starkt enda ner till 30Hz. Ju ljusare mönstret blir ju svagare är frekvenserna. 

Syntbasen i exemplet ligger mellan 63Hz och 125Hz med övertonerna som syns svagt kring 180Hz.  

 

På Fig.4 och 5 syns den typiska interaktionen mellan kick och bas, kicken på slag 

ett och tre, och syntbasen på två och fyra. Denna bild påminner jag är ett exempel från 

en slumpmässig men ganska representativ bild av dancelåtarna. Man ser även i 

svartvit klart styrkan och frekvensomfånget av syntbasen och kicken då ju svartare det 

är, ju starkare är det. Kicken sträcker sig starkt enda ner till 30Hz. Höjden på mönstret 

visar tidslängd. Dock visar analysatorn inte tidsvärden. 

 

Analysen visade en klar skillnad mellan dance och övrig populärmusik i 

förhållandet mellan frekvenser och nivåer i de två, musikstilarna. Detta kan man se på 

de omskapade till svartvit bilderna Sammanställning 1 och Sammanställning 2. Den 

första bilden visar sammanställningen av spektagrambilderna av de två stilarna. 

Vänstra spalten är av dancelåtarna och den högra av de övriga låtarna.  

Man kan tydligt se att mönstrarna på basfrekvenserna av kick och syntbas är 

bredare i frekvensomfång och starkare i nivå på den vänstra spalten än på den högra 

spalten. Basinstrumenten sträcker sig längre ner i basfrekvenserna och med starkare 

nivåer i dancelåtarna än i de övriga låtarna. Kicken i dancelåtarna visar sig också ha 

längre i avklingning än i de övriga låtarna. 
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Sammanställning 1. Bilden visar sammanställning av spektagrambilderna av dance låtarna (på vänster 

spalt) och icke-dance låtarna (på höger spalt). Bara en av de två spektagrambilderna av varje låt 
användes. X-axeln visar frekvensregistret från 0Hz till 6kHz och Y-axeln visar tid. Ju mörkare mönster 

desto högre amplitud. 

 
Tydligt syns det spår av de viktigaste elementen i den övriga musiken i 

mellanregistret som oftast är sång eller något annat instrument som gitarr eller 
saxofon.   

Popartistens Enrique Iglesias låt visade genom musikstilen en koppling till 
dancemusik, men inte bara genom musiken, också genom spektagrambilderna som 
visar en starkare bastrumma (översta rutan i den högra spalten i Sammanställning 1).  
 

FFT-bilderna visar starkare nivåer i basfrekvenserna i dancelåtarna, både på 

kurvor av slumpmässiga tillfällen samt på kurvorna som visar frekvensernas 

maxvärden efter hela låtarnas gång. Detta syns på bilden Sammanställning 2. 
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Sammanställning 2. Denna bild sammanställer FFT-bilderna som visar maxkurvan och medel kurvan 

av varje låt. Vänster spalten består av dancelåtarna och den högra av icke-dance låtarna. 

 

Anmärkningsvärt är att basfrekvenserna på dancelåtarnas maxkurvor når upp till 

noll decibel (0dB).  

 

7. Slutsats 

 

Undersökningen visade att skillnaderna är i nivåbalansen och i frekvensinnehållet 

av elementen i musiken. Kick och syntbas i dancemusik mixas starkare än bastrumma 

och basgitarr i övrig populärmusik. Nivån på basinstrumenten i Dancemusik kan nå 

ända upp till noll decibel (0dB) enligt spektrumanalysen.  
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Basfrekvenserna i dancemusik sträcker sig längre ner i basregistret och kan ha en 

stark nivå ända ner till 35Hz som beror mest på att basinstrumenten ligger starkare. 

Detta skiljer sig mot övrig populärmusik som innehåller mindre bas för att den mer 

eller mindre inte behövs lika mycket som i dancemusik, då den som mest är avsedd att 

spelas på ljudsystem som inte kan reproducera sådana låga frekvenser, som radio, TV, 

Mp3-spelare, bärbara datorer, hemanläggningar, osv. I dancemusiken är nivån som 

står mest för trycket i musiken, och i samarbete med de låga frekvenserna skapar 

mäktigheten i basinstrumenten. Viktigast är också kontrasten mellan kicken och 

resten av musikens nivå. Mixen måste ha starka toppar av kicken som sticker ut för att 

komma fram för att skapa trycket. Detta bevisas också av resultatet av 

spektrumanalysatorns underökning som visar mycket starkare basinstrument i 

dancemusiken än i den övriga. 

Då dancemusik spelas på större ljudsystem i höga nivåer, är det vitalt att 

basinstrumenten samarbetar för att skapa en jämn och kontrollerad nivå, inte bara för 

jämn ljudbild utan också för att mixen inte ska leda till överstyrning. Detta görs dock 

med samma metoder som i övrig populärmusik, som frekvensdelning, komprimering, 

sidechaining, osv. Två metoder som kan hjälpa dancemusiken mer är 1. Sidechain 

som också kan användas som en effekt, och 2. om möjligt programmera om syntbasen 

så att den inte spelar på samma slag som kicken. Finns möjligheten att gå tillbaka ett 

steg för att programmera om, ska man alltid välja att manipulera ljuden ifrån 

ljudkällan för att passa, alltså i från synten eller samplern, än att försöka fixa ett ljud 

med hjälp av processorer och effekter, som kan användas för att förbättra ett ljud. 

Detta leder till mindre problem och ett bättre resultat. 

 

7.1. Diskussion och slutsatser 

Metoden för att analysera musik med hjälp av spektrumanalysatorn fann jag var 

”enkel” observation i samband med lyssning. Detta visade sig vara väldigt givande. 

Från tabellerna och analyserna ser man direkt att bastrumman i dancemusik ligger 

starkare än bastrumman i den övriga populärmusiken, samt syntbasen starkare än 

basgitarren. Detta därför att kick och bas ska upplevas som närmare och starkare i 

dancemusik då de är grunden till trycket, ”groovet” och det så kallade ”pumpet” i 
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musiken. Detta visar att hypotesen jag hade är rätt. Det viktigaste är, men att hitta de 

metoder som leder till en stark men kontrollerad bas. 

Upplevelsen av den starka basen i dancemusiken när den spelas på dansklubbar 

behöver inte alltid betyda att musiken måste mixas med väldigt mycket bas men att 

ljudsystemet på dansklubbar är inställd för att lägga till mer bas. Man måste mixa så 

att det finns tillräckligt med basfrekvenser för att skapa ett tryck. Vet man att musiken 

kommer att spelas på mindre ljudsystem så måste man tänka på att kompensera med 

högre basfrekvenser och offra de låga som kommer att skapa problem. Alltså är det 

viktigt att veta var musiken ska spelas för att mixa rätt.  

Det första steget i mixningen, är att bestämma om kick (bastrumma) och syntbas 

(basgitarr) ska dela på frekvenser och i sådant fall hur, eller om man ska använda sig 

av andra tekniker som sidechain eller gruppering eller att gå tillbaks till 

programmeringen och göra ändringar i arrangemanget. Så fort det beslutet är taget så 

gäller det att hitta rätt inställningar som passar instrumenten, genren och smaken. Att 

hitta några inställningar som alltid fungerar är svårt eftersom alla mixningssituationer 

är olika. Man upptäcker dock att samma frekvenser nämns när det gäller att skapa 

tryck, ge värme, få fram tydligheten, osv. För tryck handlar det om frekvenser mellan 

30-60Hz, för värme mellan 100-200Hz och för tydlighet mellan 300-800Hz och 3-

6kHz. 

Man kan se att dancemusik sträcker sig längre ner i basregistret, och att frekvenser 

mellan 30-50Hz är viktiga för dancemusik som ska spelas på danceklubbar. 

Att försöka förbättra ett dåligt ljud kommer sällan att leda till ett bra resultat om 

inte grundljudet är bra från början. Där har den Midi-baserade dancemusiken fördelen 

att man vid mixningen oftast kan gå tillbaks ett steg och fixa ljudet från sina 

grundparametrar eller helt och hållet byta ut ljudet till ett lämpligare.  

Kick och syntbas har oftast inte behov av komprimering, om det inte gäller att 

använda den på ett kreativt sätt, för att skapa t.ex. någon effekt som att få hela mixen 

att ducka på varje kickslag, för att betona kicken eller att ge en rytmisk känsla. Det 

finns också tillfällen där komprimeringen kan framkalla mer tryck på en svag kick 

som inte kan bytas ut, eller, som vanligast, i inspelad musik få nivåer under kontroll.  

Att lägga en kompressor över hela mixen för att få upp nivån några decibel måste 

göras försiktigt, då den kan jämna ut topparna på kicken, som är de viktigaste för att 

skapa trycket och sänka de till samma nivå som resten av musiken. Det viktigaste med 

dancemusiken är kontrasten mellan kick och resten av elementen.  
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 Det är intressant att undersöka de tekniker som nämns i den ena stilen men inte i 

den andra, om de fungerar på båda. Ett exempel, grupperingen av bastrumma och 

basgitarr för att få de ”sitta ihop” som inte nämns i dancemusikens tekniker. 

Intressant är att basinstrumentens storhet och nivå kan bestämmas lika mycket 

utifrån de höga frekvenserna som av de låga tack vare övertoner och olika 

psykoakustiska fenomen. 

En annan intressant sak är att kicken i dancemusik oftast har längre avklingning 

än i övrig populärmusik. Detta kan dock bero på att den mixas starkare så att mer av 

klangen når fram. Samtidigt påstås det att längre toner uppfattas som starkare. Därför 

används många gånger komprimering på kicken för att få upp nivån under 

avklingningen så att den blir längre. 

Samma fenomen som kanske ansvarar för den längre avklingningen kan vara den 

som också orsakar att kicken sträcker sig starkare längre ner i basfrekvenserna. 

Eftersom kicken ska mixas starkare betyder det att alla frekvenser höjs, alltså också de 

låga, som leder till slutsatsen att mer höjning i basfrekvenserna kanske inte behövs 

eftersom detta sker automatiskt.  

 

Det viktigaste och det mest givande, är råden om hur och vad man ska tänka på 

innan och under mixning, samt metoderna och verktygen som kan åstadkomma det 

man vill. Min uppfattning är att ju mer man förbereder mixningen desto mindre 

problem kommer man att stöta på, och förbereda för ett bättre resultat. Detta innebär 

dock att man behöver ha tillgång och tillstånd att påverka kompositionen. 

 

 

 

 

7.2. Rekommendationer för vidare forskning 
 

Intressant skulle vara att undersöka hur det har kommit sig att musik generellt, 

men speciellt dancemusik nu för tiden har mycket bas.  

En liknande men större undersökning av dancemusik med hjälp av flera låtar och 

mer avancerade analystekniker, kanske också med mer fokus på separata genrer, 

skulle kunna visa olika egenskaper som karakteriserar musiken. 
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Liknande undersökningar skulle kunna upprepas, med några års mellanrum, för att 

möjligtvis upptäcka om nya egenskaper har utvecklats i dance och/eller övrig 

populärmusik. 

En annan metod skulle ha varit att intervjua olika producenter. (Detta skulle kunna 

ha använts ihop med litteraturundersökningen. Tyvärr visade det sig att de flesta 

producenterna inte hade tid eller var negativa till att ställa upp). Om en del intervjuer 

hade samlats skulle den metoden också ha kunnat vara den centrala då en intervju ger 

möjligheten till mer exakta och djupare frågor, som kan ge mer utvecklade och 

givande svar. 
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9. Bilagor 

 Utskrivning av bilagorna måste det ske i färg för att de ska kunna ses och tolkas 

då dessa bilder är i färg. För att kunna förstå Spectagram bilderna så förklarar jag: 

Volym (nivå) visas i färg. Rött står för 0dB, sedan kommer brandgult som ligger 

vid -10dB, gult vid -25, grönt vid -45dB och blått vid -75dB. Skalan finns i bild i 

början av bilagorna. X-axeln visar frekvenserna och Y-axeln visar tidgång. 
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De första bilderna av FTT-överblicken har tre kurvor. Den gula visar maxvärdet 

inom några sekunders tid och den gröna minsta värdet. Den vita kurvan visar 

tidpunktens värden. 
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Botten Anna – BassHunter (Trance) 
Trance  

På Bild 1 av BassHunter´s låt “Botten Anna” ser man bara basen spela. Basen växlar mellan två 

oktaver, och har den låga oktaven spela på slag ett och tre, och den höga oktaven på två och fyra.  

Bild 1 

 
På Bild 2 ser man ett kickslag på en etta, med ett ”brake” därefter som håller en takt, och sedan 
kommer hela låten igång igen med kick och syntbas från första delen av refrängen. Andra delen av 
refrängen har en svagare kick som är svagare en den första kicken. Den starkare kicken kommer bara in 
i första delen av varje refräng och har ihop med synbasen starka nivåer på frekvenser mellan 30-80Hz. 
Anmärkligt är också kickens längd (Decay). 
Bild 2 

 
Bild 3  
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Bild 4 och Bild 5 ser väldigt lika ut fast kommer från refräng och vers. Bilderna visar att den högsta 

frekvensen ligger runt 50Hz och stiger ganska långsamt ner högre upp i registret.  

Bild 4 

 
Bild 5 

 
Bild 6 visar att maxkurvan har frekvenser mellan 60Hz och 125Hz på 0dB. Basfrekvenserna är som 
starkas vid 64Hz och sänker i nivå under cirka 55Hz. Medelvärdet visar en ganska brant nergång i 
volym på högre frekvenser. 
Bild 6 
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Call On Me – Eric Prydz 
(Progressive) House  

Bild 1 av Eric Prydz låt “Call On Me” är av en period där bara kicken spelar utan syntbas. Kicken är 

stark och ligger mellan 30Hz och 200Hz. På Bild två som är ifrån refrängen har synbasen också 

kommit in. Eric Prydz, använder sig nämligen av Sidechain-funktionen i den låten, något som kan ses 

på Bild 1 och Bild 2.  

Bild 1 

 
Bild 2 

 
Bild 3 och Bild 4 visar en ganska storskillnad mellan basfrekvenser mellan 30-250Hz i jämförelse med 
frekvenser över 250Hz. 
Bild 3 
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Bild 4 

 
Samma ungefär visar maxkurvan på Bild 5, då frekvenser mellan 60-140Hz ligger vid 0dB som följs av 
en liten sänkning mellan 170-400Hz. 
Bild 5 

 
 
R.Kelly Ft. Akon & Sean Paul - Slow Wind  
Hip Hop 

Dr.Dre´s låt “still D.R.E.” innehåller en kick och en syntbas. Dessa ses klart på Bild 1 och Bild 2. 

Kicken ligger mellan 30-125Hz och syntbasen som spelar bara på två noter har första noten kring 50Hz 

och den andra kring 40Hz med övertonerna vid 200Hz och 150Hz.  

Bild 1 
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Bild 2 

 
Bild 3 och Bild 4 visar en topp runt 65Hz och en kring 200Hz något max och medelkurvan på Bild 5 
också visar. 
Bild 3 
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Bild 4 

 
Bild 5 

 
 
Dr.Dre – Still D.R.E. 
R n´B 
Låten ”Slow Wind” av R.Kelly Ft. Akon & Sean Paul innehåller en kick, en kontrabasliknande bas och 
ett svagare kickslag som spelar mellan kicken. Enligt bilderna Bild 1 och Bild 2 ser man kicken som 
sträcker sig mellan 250-30Hz och kontrabasen som är på kickslagen som ligger mellan 50-200Hz. Den 
svagare kicken ser man mellan kicken och har sin högsta frekvens vid 70Hz och sin lägsta runt 30Hz.  
Bild 1 

 
Bild 2 
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Bilderna Bild 3 och Bild 4 plus maxkurvan på Bild 5 visar en långsam nergång på frekvensernas nivå 
från de högsta som är runt 64Hz, enligt medelkurvan, ner till de lägsta. 
Bild 3 

 
Bild 4 

 
Bild 5 
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High School Jamaican Boa – Tiga 

 
Electro 

Låten “High School Jamaican Boa” av Tiga har inte en syntbas, däremot har den en leadsynt som 
sträcker sig från 50Hz upp till 4KH. Det ser man på Bild 1 och Bild 3 som är från början av låten då 
bara den spelar.  
Bild 1 

 
På Bild 2 ser man att kicken har kommit in. Den sträcker sig ifrån 250Hz ner till 25Hz. 
Bild 2 

 
Bild 3 
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Bild 4 och Bild 5 visar att basen i låten sträcker sig starkt ner till 25Hz. Starkt håller sig också 
frekvenser i mellanregistret och i diskanten. 
Bild 4 

 
Bild 5 

 
Medelkurvan på Bild 6 visar som starkaste frekvens 43Hz. 
Bild 6 
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”The Zephyr Song" - Red Hot Chili Peppers  
Rock 

I låten ”The Zephyr Song" av Red Hot Chili Peppers ligger basgitarren över bastrumman. 

Basgitarren syns klart på Bild 1, då bastrumman spelar mycket svagt i första versen. Basgitarrens 

grundtoner finns mellan cirka 130Hz och 50Hz, med övertonerna runt 250Hz.  

Bild 1 

 
På Bild 2 från andra versen kan man se att bastrumman har ökat nivå och innehåller frekvenser mellan 
cirka 130Hz och 40Hz med starkaste frekvensen runt 50Hz. 
Bild 2 

 
På Bild 3 som är från refrängen kan man se tydligare bastrumman då basgitarren spelar i högre noter. 
Blid 3 
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Bilderna Bild 4 och Bild 5 visar inte något speciellt, förutom en ganska mjuk nergång i volym från 

den starkaste frekvensen som är cirka 70Hz ner till cirka 16KHz.  

Bild 4 

 
Bild 5  

 
Bild 6 visar dock en ganska tydlig topp vid 107Hz på medelvärdet och en ganska brand nergång på 

nivå i maxkurvan under cirka 80Hz. 

Bild 6 
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“A Man and a Woman” - Max Greger & Sein Orchester 
Jazz/Big Band 

I låten “A Man and a Woman” av Max Greger & Sein Orchester har det tagits bara en Spectagram-

bild då låten inte har olika delar men spelar likadant nästan hela tiden. Bild 1 visar som mest 

kontrabasens toner. Bastrumma upplevs och syns väldigt svagt, nästan som om den inte finns. Tydligt 

kan man se att saxofonens grundton ligger starkast runt 250Hz.  

Bild 1 

 
Bild 2 visar också att saxofonens toner är starkare än kontrabasens.  

Bild 2 
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Bild 3  
Bild 3 visar att när saxofonen saknas är basen starkare. 

 
Bild 4 
På Bild 4 kan man se att maxkurvan har som starkast frekvenser runt 360Hz men medelkurvan visar 
två toppar runt 86Hz och 300Hz, som kan tolkas som att det las mer vikt på saxofonen och andra 
instrument vid mellanregistret. Under cirka 80Hz sker en ganska brand sänkning. 

 
 
”Enter Sandman” – Metallica 
Metal 

På Bild 1 av Metallica´s låt ”Enter Sandman” ser man klart bastrumman ligga mellan cirka 40Hz 

och 125Hz, och basgitarren runt 125Hz. Då Bild 1 är ifrån versen så ser man på Bild 2 ifrån refrängen 

att basgitarren spelar också lägre toner som ligger på samma frekvenser som bastrumman, dock 

märktes, från Bild 4, att gitarrerna har sina grundtoner starkt nere vid cirka 125Hz som visar en kort 

stund där gitarren spelar ensam.  

Bild 1 
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Bild 2 

 
Bild 3 är från en del där gitarrerna inte spelar, och trummorna spelar mycket på golvpukan och 
bastrumman, ihop med basgitarren. På den bilden ser basfrekvenserna starkare än på vers och refräng 
samt de högre frekvenserna ser svagare. Det partiet kommer två gånger i låten. 
Bild 3 

 
Bild 4 
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Bild 5 från refrängen visar ganska stark nivå i mellan registret och runt 100Hz.  

Bild 5 

 
Bild 6 

 
Intressant är Bild 7 som visar ganska starkt mellan 60Hz och 170Hz och sedan en sänkning kring 
260Hz. Efter det en topp igen vid cirka 700Hz på maxkurvan, dock så är det ganska svagt med volym 
efter 360Hz på medelkurvan. Sänkningen vid basen sker ganska lågt, under 60Hz. 
Bild 7 
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”Wicked Game” - Chris Isaak 
Ballad 

Intressant, på låten ”Wicked Game” av Chris Isaak, är Bild 1 som visar basgitarren som spelar på 

samma slag som bastrumman mellan 125Hz och ganska starkt ända ner till 25Hz med starkast frekvens 

runt 54Hz samt att sångens grundtoner ligger starkt nere vid 125Hz.  

Bild 1 

 
På Bild 2 från refrängen ser man att sången flyttas upp runt 200Hz och lämnar plats för att kunna se 
basgitarrens övertoner. 
Bild 2 

 
Samma sak syns på Bild 3 och Bild 4. 
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Bild 3 

 
Bild 4 

 
Max kurvan på Bild 5 visar ganska jämna nivåer ända upp till 500Hz och där över börja det sakta 
sänka. Dock så stiger det mycket snabbare ner på medelkurvan. Basen sträcker sig starkt ända ner till 
60Hz där nergången börjar brant. 
Bild 5 

 
 

”Tired of Being Sorry” - Enrique Iglesias  
Pop 

Av Bild 1 och Bild 2 på Enrique Iglesias låt ”Tired of Being Sorry” kan man se att bastrumman är 

större av att den har längre Decay (nergång) och sträcker sig ganska långt ner till 30Hz och börjar runt 

125Hz. Synbasen spelar mellan 30Hz och 125Hz på versen (Bild 1) och högre upp mellan 60Hz och 

130Hz på refrängen (Bild 2).  
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Bild 1 

 
Bild 2 

 
Bild 3 
På Bild 3 och Bild 4 kan man se att nergången från basfrekvenserna till de högre är ganska mjuk och 
att på refrängen (Bild 2) är mellanfrekvenserna ganska starka. 
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Bild 4 

 
Samma visar maxkurvan på Bild 5. Dock så försvagas basfrekvenserna ganska snabbt under 60Hz på 
båda kurvorna på Bild 5, även om bastrumman sträckte sig starkt ända ner till 30-40Hz. 
Bild 5 

 
 


