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Förord  

Detta arbete hade inte varit möjligt att genomföra om inte en rad personer, med vilja och 

engagemang hade ställt upp för oss. Vi vill tacka Kristian Karlsson som generöst bidrog med 

sin sånginsats, Jonas Persson och Joakim Hasselqvist Jarl som tog sig tiden att mixa varsin 

version av vår låt samt Magnus Lindberg som inte bara mastrade våra låtar, utan också 

hjärtligt ställde upp på att bli intervjuad via Skype. Vidare vill framföra ett stort tack till Björn 

E. Olsberg, chefredaktör för musiktidningen Studio, för att han välvilligt gav oss tillstånd att 

använda ett antal sidor ur mix-guiden ”Mixologi”.  

Ett stort tack går även till vår handledare Michael Bruze, som med tålamod har hjälpt oss 

genom arbetet samt vår examinator Dag Haugum. Slutligen vill vi tacka alla de som ställde 

upp som åhörare för våra verk och uthålligt låtit sig intervjuas. 

Vi hoppas att studien kan leda till en ökad förståelse för hur mastering skulle kunna nyttjas 

som en tidsoptimerare i en kreativ arbetsprocess. Examensarbetet skulle även kunna användas 

i utbildningssyfte av alla som skapar musik. 

  



 

 

Sammanfattning  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken grad en given publik påverkas av 

och uppfattar förändringar i två versioner av en och samma låt – före och efter att de båda 

versionerna utsatts för en teknisk process som kallas mastering.  

Vår problemformulering är följande: 

Är det möjligt att genom mastering åstadkomma två kommersiellt gångbara produkter av en 

och samma låt – en mixad av en amatör och en av en professionell mixtekniker? 

Metoden har varit att utforma en låt som två personer låtits mixa: en amatör, som aldrig 

genomfört en mix tidigare och en professionell mixare, som alltså aktivt verkar i branschen 

och tar betalt för utfört mixarbete.  Dessa två färdiga mixar (lyssningsomgång 1) samt två 

mastrade versioner av samma mixar (lyssningsomgång 2) har spelats upp för en publik, som 

utifrån ett antal förutsättningar och frågor fått bedöma materialet. 

En musikalisk produktion innehåller flera olika element, även kallade spår, som tillsammans 

bildar det man kallar ”en låt”. Dessa element kan exempelvis vara slagverk, instrument, 

effekter och vokaler, som alla förutom dess musikaliska kvalitéer också har en teknisk 

funktion i det frekvensregister som det mänskliga örat kan uppfatta. En mixteknikers uppgift 

är att skapa balans och harmoni mellan dessa spår, så de tillsammans blir en välljudande 

helhet. Efter utförd mix följer ett avslutande steg som kallas mastering. I denna process jobbar 

man endast med ett spår, som alltså är den färdiga mixen. En ändring i detta spår kommer 

alltså påverka alla de spår som man behandlade separat under mixarbetet. 

Resultatet visar att vår publik har svårt att skilja mellan amatörens och den professionelles 

mix – efter att låtarna genomgått mastering. I masteringen har man alltså lyckats kompensera 

för de brister vissa lyssnare uppfattade i amatörens mix och många gånger även göra den 

intressantare än proffsets mastrade version. 

Vi har varit noggranna med att utesluta tillfälligheter som en inverkande faktor på 

slutresultatet. Detta för att experimentet skall gå att återupprepa i denna form. Det kan 

diskuteras huruvida sättet vi utformat låten på gjort arbetet ”lätt” för amatörmixaren; de 91 

ljudspåren vi har levererat innehåller inga ”fel” så som störande övertoner eller okontrollerat 

spel. Den aspekten hade varit relevant om syftet med studien hade varit att upptäcka 

skillnader mellan en amatör och en proffs-mixtekniker. Eftersom vår problemformulering är 

av ett annat slag tror vi att den aktuella utformningen av låten hjälper vår studie. 

Det vore som förslag på framtida forskning intressant att utöka antalet undersöknings-

deltagare, från nuvarande 10 till exempelvis 40, för att få ett ännu tydligare underlag. Vidare 

vore det intressant att göra en detaljerad analys av undersökningsdeltagarnas bakgrunder, för 

att kunna göra kopplingar mellan deras svar och personligheter. 
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Den musikproduktionsterminologi som förekommer i uppsatsen kommer att vara kursiverad 

och understruken första gången den förekommer. De markerade orden är förklarade i detta 

avsnitt varför ingen ytterligare förklaring ges i den aktuella texten. 

A & R
1
: Förkortning av det engelska ordet Artists and Repertoire. Används som beteckning för 

skivbolagsanställda vars uppgift är att hitta och kontraktera nya artister, låtskrivare och låtar. 

Bouncades
2
: En process där man framställer ett eller flera spår ur ett musikprojekt.  

Demolåt
3
: Självbekostad produktion med vilken artister och låtskrivare presenterar sig för skivbolag, 

förlag och konsertarrangörer. 

Logic; Steinberg Nuendo SX3: se DAW. 

DAW
4
: Förkortning på Digital Audio Workstation. Består av en dator med installerad mjukvara som 

möjliggör inspelning, uppspelning samt redigering av digitalt ljud.  

Leadsång
5
: Den mest framstående sångrösten i en låt.  

Maximal Utgångsnivå
6
: Den nivå vid vilken ett ljud har sin starkaste ljudvolym. Om den maximala 

utgångsnivån överskrids uppstår distorsion. 

Panorera
7
: se bilaga 6, Amatörens Guide, sida 58.  

Pluggar; Plugins
8
: Icke självständig mjukvara som utökar värdprogrammets funktionalitet. I fallet 

om audioapplikationer kan det handla om funktioner som eko, efterklang, kompression med mera.  

Slasksång: Provisorisk sånginspelning med syftet att låta andra medverkare få en uppfattning om 

låten som helhet. Fungerar även som underlag för att i detalj planera den riktiga sånginspelningen. 

Spår
9
: Audioregioner man behandlar i ett musikprogram. Innehåller ljudinformation som har spelats 

eller programmerats in. Genom att modifiera dessa spår kan man göra förändringar i de inspelade 

ljuden. 

Sound
10

: Definition av en ljudlig helhetsupplevelse och dess ljudbild. Skillnaden mellan en genre 

och ett sound är att ett sound kan variera kraftigt inom en och samma genre. 

Sweet Spot
11

: Den plats i ett rum där ljud bäst återspeglas. I förhållande till många högtalare är det 

optimala lyssningsavståndet lika långt mellan högtalarna och lyssnaren.   

                                                 
1
 McKean, elektroniska källor 

2
 Zetterberg, s 202 

3
 Zetterberg, s. 206 

4
 Zetterberg, s. 205 

5
 Zetterberg, s. 215 

6
 Zetterberg, s. 217 

7
 Zetterberg, s. 221 

8
 Katz, s. 309 

9
 Izhaki, s. 141 

10
 Nationalencyklopedin, elektroniska källor  
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Personpresentations syfte är att förenkla kommande läsning. De namn som förekommer i 

denna presentation refereras till genom respektive efternamn i kommande text.  

För att utforma studien, var vi i behov av ett antal medverkande personer med specifika 

kompetenser. Individernas övriga egenskaper var av mindre betydelse. De medverkande som 

presenteras nedan uppfyllde våra krav och var tillgängliga för samarbete under den period 

studien genomfördes.  

Anneli Axelsson 

Har spelat in kör till vår låt. Med sin 25 år långa musikkarriär som både involverat tv, radio 

och studioproduktioner var hon ett givet val för den aktuella uppgiften.
12

 

Joakim Hasselqvist Jarl 

Är den professionella mixaren i detta examensarbete. Han har varit verksam i branschen i ca 

tio år, är idag anställd på det Stockholmsbaserade medieproduktionsbolaget Delorean och har 

varit en av medlemmarna i musikgruppen Audiostalkers.
13

 

Kristian Karlsson  

Karlsson är bassist och medlem i bandet pg.lost samt även varit medlem i Eskju Divine. 

Förutom bassist även en begåvad sångare med en stämma som föll oss i smaken.
14

 

Magnus Lindberg

Är en professionell mix och masterings-tekniker, verksam vid TonTeknik Recording i Umeå. 

Som professionell tekniker har han de senaste tio åren mixat och mastrat ett 40-tal släppta 

produktioner, främst inom rockgenren.
15

 

Jonas Persson

Är amatörmixaren i detta examensarbete. Är i skrivande stund 28 år och har spelat gitarr på 

hobbynivå sedan 15 års ålder. Har ett allmänt musikintresse men har aldrig tidigare varit 

involverad i en produktionsprocess. Studerade på Åkrahällskolan i Nybro och är idag bosatt i 

Norrköping.  

                                                                                                                                                         
11

 Duggal, elektroniska källor 
12

 Axelsson, elektroniska källor 
13

 AudioStalkers, elektroniska källor 
14

 pg.lost, elektroniska källor 
15

 Lindberg, elektroniska källor 
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Detta examensarbete är en del av Musikproducentprogrammet, 180HP vid Linköpings 

universitet och omfattar 15HP. Rapporten är utförd i samarbete med Magnus Lindberg vid 

Tonteknik AB i Umeå, musiktidningen Studio samt ett antal musiker.  
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I takt med digitaliseringen och datorteknologins utveckling, har kraven på en demolåt ökat 

markant, speciellt inom den kommersiella popmusikgenren. Detta till stor del på grund av att 

utrustningen som krävs för att spela in och framställa musik idag är mycket billigare än 

exempelvis för 10 år sedan.
16

 En välarrangerat musikstycke med bra text och sångmelodi, som 

brister i utförd produktion, räcker oftast inte länge för att fånga intresset hos musikbolagens A 

& Rs. Låten måste redan under denna fas kunna konkurrera med den musik som finns ute på 

marknaden, vilket ställer höga krav, inte bara på de medverkande musikerna samt 

produktionen utan även på det utförda mix- och masteringsarbetet.
17

  

De musikprojekt inom vilka ekonomi är en bekymmersam faktor, brukar oftast kräva att den 

medverkande producenten även får mixa och i vissa fall mastra det inspelade materialet. 

Bland semi-professionella musiker och producenter är detta ett vanligt förekommande 

scenario. Men även bland etablerade producenter förekommer detta, helt eller delvis.  

För producenter på semi-professionell nivå kan det alltså innebära en förlust att inte låta en 

riktig mixtekniker få utföra mixarbetet. Man riskerar att helt enkelt framställa en produkt som 

inte låter så bra som det har potential till. Inte endast på grund av bristande kompetens utan på 

grund av många musiker och producenter idag inte har tillgång till lokaler som återspeglar 

musiken ”rätt”.
18

 

Låt oss anta att dessa producenter under tidspress, utifrån sina omständigheter, har mixat sina 

låtar så bra de kan. Är det nu läge att börja jämföra slutprodukten med en rad låtar från 

etablerade artister eller försöka hitta tekniska fel i mixen genom att lyssna på slutprodukten i 

olika miljöer? Eller skulle dessa producenter kunna komma till en insikt om att de exempelvis 

lyckats mixa låten till 80 procent– för att sedan låta en masteringstekniker sköta resten? Det 

var ur denna kärna våra frågor och sedan idén till detta examenarbete väcktes. 

  

                                                 
16

 Bilaga 4, Johansson,  s. 65 
17

 Izhaki, Music – an extremely short introduction,  s. 42 
18

 Izhaki, Finalizing and stabilizing the mix, s. 42 
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I vilken grad skulle man genom mastering kunna lyfta en mix? På vilket sätt skulle detta 

kunna mätas och vem avgör när den mastrade varianten låter bättre än ursprungsmixen?  

För att ta reda på ovanstående frågor och masteringprocessens inverkan på en mix har vi vänt 

på resonemanget: i vilken grad går det att korrigera ”fel” eller missar som uppstått i en mix 

genom mastering? På vilket sätt skulle detta kunna mätas och vem avgör när felen är borta? 

Vi vill mäta hur pass mycket ett musikaliskt verk kan förändras genom mastering och vilken 

påverkan detta har på en publik. Syftet är att dels förstå vad som är möjligt, alltså till vilken 

grad man kan tänja på gränsen mellan mix och mastering, men främst vad en given publik 

lägger märke till. 

Skulle det vara möjligt att utnyttja mastering som en tidsoptimering i skapandet av en låt, men 

fortfarande behålla marknadens ljudideal? Dessa frågor och vårt syfte har kommit att 

sammanställas till följande problemformulering: 

Är det möjligt att genom mastering åstadkomma två versioner av en poplåt – en mixad av en 

amatör och en av en professionell mixtekniker – att bli två kommersiellt gångbara produkter? 
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Figur 1 – Visuell bild över vårt tillvägagångssätt 

Vi har genomfört två studier, kvantitativ med syftet att peka ut ett åldersspann inom vilka våra 

undersökningspersoner skulle befinna sig, och en kvalitativ vilket alltså är vår huvudsakliga 

studie. 
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                                                    6.                                      7.

      

1. Vi har definierat kommersiell 

popmusik och genomfört en intervju 

med vår masteringstekniker. Syftet 

var att ha en gemensam uppfattning 

om genren samt lägga upp en tidsplan 

för arbetet. 

 

2. Utifrån föregående definition har vi 

spelat in vår poplåt. Det färdiga 

råmaterialet bouncades ut ur 

musikprogrammet, spår för spår. 

 

3. Samtliga spår skickades till ”mix a”, 

vilket representerar den professionella 

mixaren, med en veckas deadline. 

 

4. Samtliga spår skickades till ”mix b”, 

vilket representerar amatörmixaren, 

med en veckas deadline. I samband 

med detta överlämnades även en 

grundläggande manual i mixning, 

kallad ”Amatörens Manual”. 

 

5. När mixarna blev färdigställda 

genomfördes en intervju med 

mixarna.  

 

6. Det färdiga resultatet av mix a och 

mix b skickades till mastering 

samtidigt som mixarna intervjuas. 

Vilka som utfört mixandet uppgavs ej. 

Även här uppgavs en veckas deadline.  

 

7. Efter avslutad mastering genomfördes 

en intervju med mastraren, i vilken 

denne redogjorde för hur masteringen 

utfördes. 
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                 11.  

      

      

      

      

   

8. En kvantitativ metod användes för att 

avgöra vilket åldersspann vår test-

grupp skulle ha i vår kvalitativa 

undersökning.  

 

Utifrån förra punkten valdes tio 

personer till en testgrupp.  Övriga 

krav som ställdes på gruppen finns 

under 6.3.5. 

 

9. En kvalitativ undersökning genom-

fördes för att jämföra de två mixarna 

före samt efter mastering. 

 

10. Resultatet från punkt nio samman-

ställdes. Sedan gjordes en separat 

analys. 

 

11. Arbetet avslutades med diskussion, 

slutsatser och framtida forskning. 
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Syftet med denna specifika studie var att ta reda på hur en grupp människor uppfattar två 

mixade versioner av en och samma låt, före och efter mastering. Det handlar alltså om totalt 

fyra varianter av en låt. Denna undersökning kom vi att döpa till ”Vad föredrar lyssnaren”. En 

kvalitativ forskningsmetod lämpade sig alltså bäst för detta ändamål och öppnade möjligheten 

att analysera de svar vi fick.
19

 Med den här metoden fick vi även möjligheten att förklara våra 

teoretiska idéer utifrån det data som samlats, för att kunna dra eventuella slutsatser. Detta 

understryks av Bryman: 

Merparten av de kvalitativa forskarna lägger i sin verksamhet tyngd på att man ska behandla 

teori som något som uppkommer ur data.
20

 

De frågor som togs upp i den kvalitativa studien ”Vad föredrar lyssnaren?” krävde 

studiedeltagare som till en viss grad var bekanta med den sortens musik som spelades upp. En 

grundlig förklaring till varför vi ansåg att det kravet fanns skulle kräva ytterligare en 

avhandling i kultursociologi. Men enkelt går det att säga att vi i vår undersökning försökte dra 

generella slutsatser av åsikter som främst är subjektiva. För att dessa subjektiva åsikter ska 

kunna representera en allmän åsikt bör både det som undersöks, men också 

undersökningsdeltagarna representera stereotyper som i en viss kultur är vanligt 

förekommande.
21

  

Genren var kommersiell pop, vilket gör den svår att undgå i dagens samhälle; vår 

utgångspunkt var att de absolut flesta känner till den sortens musik. Trots detta är det en stor 

skillnad på att vara uppväxt med och till viss mån kunna urskilja och uppskatta modern 

kommersiell pop, än att på senare dagar bekanta sig med en ny sorts radiomusik som kanske 

upplevs främmande. För att den kvalitativa undersökningen skulle resultera i så relevanta och 

djupgående svar som möjligt, var det alltså viktigt att vända sig till rätt målgrupp, vilket vi 

antog till stor del är relaterat till ålder. Frågan vi i den kvantitativa undersökningen sökte svar 

på var alltså:  

Inom vilket åldersspann lyssnar man mest på kommersiell pop? 

För att få svar på den frågan genomfördes en kvantitativ undersökning, vilket innebär att 

samla in stora mängder data, med vilken man sedan kan skapa en statistisk översiktsbild.
22

 

För att hålla isär den kvantitativa undersökningen från den kvalitativa, döpte vi den 

förstnämnda till ”Lyssnarnas optimala ålder för vår studie”. Utgångspunkten var en förenklad 

variant av den kvantitativa forskningsprocessen.
 23
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Vår rekrytering av undersökningsdeltagare ägde rum utifrån villkoren i 6.3.1 – 6.3.5. 

I många kulturrelaterade undersökningar är det viktigt att känna till undersökningsdeltagarnas 

kulturella bakgrund. Detta på grund av att kultur med stor sannolikhet uppfattas olika 

beroende på individernas livsomständigheter. Eftersom vår undersökning är kulturrelaterad 

behövde vi hitta ett sätt att förhålla oss till undersökningsdeltagarnas kulturella bakgrund. 

För att tydliggöra hur vi har bemött den kulturella aspekten av vår undersökning anser vi det 

vara rimligt att inleda med följande: 

Kultursociologen Bourdieu menade att varje människa har ett kulturellt kapital, eller enkelt 

uttryckt ett kulturellt medvetande eller förstånd som dels påverkar individens förståelse för 

kultur samt präglar hur en individ konsumerar kultur, vilket som en del av andra livsmönster 

är en del av individens habitus.
24

 Detta kulturella förstånd är något som tillkommer och 

utvecklas socialt på de platser man är uppväxt eller befinner sig på en längre tid. 

Det är oundvikligt att föreställa sig en situation där individens reaktioner och tycken om den 

musik hon kommer i kontakt med inte skulle påverkas av hennes kulturella kapital. Snarare är 

det så att, i det här fallet, musiken, tolkas genom detta kulturella filter, och får olika innebörd 

utifrån lyssnarens egna perspektiv.  

I studiesyfte är fördelen med populärmusik att dess tillgänglighet och spridningskraft har en 

sannolik påverkan på de flesta individer i ett samhälle.
25

 Den finns närvarande på nästan alla 

offentliga platser, allt från shoppingplatser till gym. Populärmusiken har också ett stort 

genomslag i media då den tillsammans med reklam fungerar som en naturlig budbärare, eller 

som ett, i de flesta fall felsäkert, avbrott mellan två radioprogram. Det går helt enkelt inte att 

missa mediala skapelser som producerats med kommersiell framgång som mål, eller som 

Ramsay skriver: 

En individ som idag skulle bestämma sig för att systematiskt undvika alla kulturindustriella 

produkter skulle förmodligen bli socialt isolerad.
26

 

Mot bakgrund av det ovanstående vore det alltså taktiskt att använda en kommersiell poplåt i 

studiesyfte. Det faller även väldigt väl ihop med vår egen ambition att skapa populärmusik så 

effektivt som möjligt. Vi har utgått ifrån att våra testpersoner har någon slags uppfattning om 

den sorts musik de kommer att få höra, speciellt inom det åldersspann vi hade tänkt begränsa 

oss till. Vidare bortsågs kulturell bakgrund eftersom testgruppen inte skulle genomföra en 

kontextuell analys utan endast uttrycka sig om sound. 
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Eftersom populärmusiken har ”samhället” som målgrupp var vi endast intresserade av 

personer som inte hade specialkunskaper inom musik; det skulle just vara ”samhället” som 

skulle utgöra vår testpanel. Genom att exkludera personer som har kunskaper inom 

musikproduktion kunde vi få en mer känslomässig analys av helhetsintrycket, vilket är att 

föredra. Däremot välkomnades ett allmänintresse för musik.   

Vi strävade därför efter en så jämn könsrepresentation som möjligt.  

Genom undersökningen ”Lyssnarnas optimala ålder för vår studie” ämnar vi ta reda på 

vilken åldersspann som är optimal för vår kvalitativa undersökning.   

Sammanfattningsvis gällde följande villkor för testgruppen: 

1. Gruppen skulle bestå av 10 personer.  

2. Individernas åldrar skulle variera mellan det åldersspann som vi hade kommit fram till i vår 

kvantitativa undersökning. 

3. En så jämn könsfördelning som möjligt skulle uppnås. 

4. Individerna fick ej ha någon tidigare erfarenhet av musikproduktion.  

5. Ett gediget musikintresse fick gärna prägla de utvalda. 
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Höga tekniska krav sattes på utformningen av vår studie för att garantera att den i framtiden 

skulle gå att reproducera. Den skulle annars inte hålla god vetenskaplig nivå. Följande 

premisser punktades upp: 

1. Intervjuerna skulle komma att ske individuellt. 

 

2. Låtarna skulle spelas upp i sin helhet utan avbrott eller övriga störmoment. 

 

3. Ljudvolymen skulle utifrån mix a justeras till 85dB utnivå, för att förse lyssnaren med 

det ärligaste frekvensförhållandet. Enkelt uttryckt innebär det att lyssnaren får höra 

musiken vid en ljudvolym där samtliga frekvenser mellan 20- 20000 Hz återges så 

jämnstarkt som möjligt.
27

  

 

4. Därefter skulle volymreglaget inte justeras. Även försökspersonens position i 

förhållande till högtalarna var konstant och stolen var placerad i det så kallade sweet 

spot.  

 

5. Lyssningen skulle ske genom ett par högtalare av märket och modellen JBL XL-1000 

och förstärkaren Harman/Kardon 330c. 

 

6. Miljön skulle alltid vara den samma. Inga störande faktorer fick påverka lyssningen. 

 

7. Endast vi som genomförde studien fick närvara vid lyssningstillfällena. Vi satt då i en 

soffa bakom intervjupersonen. 

 

8. En paus om 4 minuter användes efter varje spelad version. Paustiden motsvarar RIX 

FMs genomsnittliga reklamavbrott i Stockholmsregionen.
28

 Detta uppehåll var menat 

som ett sätt att avvänja sinnet ifrån den aktuella låtvarianten. På så sätt hoppades vi 

undvika de direkta skillnader som uppstår när man jämför två låtar efter varandra.
29

 

Om lyssnaren kunde höra påtagliga skillnader mellan låtarna borde denne kunna 

identifiera dem även efter längre avbrott. Det scenariot motsvarar verkligheten bättre. 

  

9. Som figur 2 på nästa sida visar spelades master b först i andra lyssningsomgången. 

Detta för att undvika förutsägbara svar.  
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Figur 2 - Visuell bild över 

genomförande av undersökning 

Nedan presenteras de frågor som kommer ställas till våra undersökningspersoner. De 

inledande personrelaterade frågorna är menade att ge en bild av men den tillfrågade är. Våra 

mix och mastering –relaterade frågor är frågor som vi anser når kärnan i vad en bra mix är, 

samt vad mastering kan göra för en mix. Med andra ord är det den upplevda ”känslan” av en 

låt som är intressant att få reda på, lika väl som hur sången upplevdes mellan versionerna eller 

den uppfattade ljudkvalitén. Visserligen får vi utifrån dessa frågor högst subjektiva svar – 

men å andra sidan har det nog aldrig funnits ett allmänt sätt att tolka musik. 

 

 

a) Inledande personrelaterade frågor: 

1. Ditt namn? 

 

2. Din ålder? 

 

3. Vilken musikalisk erfarenhet har du? 

 

4. Vilken typ av musik föredrar du? 

 

b) Intervjufrågor som berör mix a och mix b: 

1. I vilken av dessa två låtar uppfattar du bäst förmedlad 

känsla? 

 

2. I vilken av dessa två låtar uppfattar du tydligast sång? 

 

3. Vilken version är mest storslagen? 

 

4. Vilken version hade bäst ljudkvalitet? 

 

c) Intervjufrågor som berör mix a och mix b efter mastering: 

Fråga 1 - 4 är identiska med frågorna ovan. 

De frågor som tillkommer är: 

 

5. Vilken version tilltalar dig mest? 

 

6. Vilka skillnader upplever du mellan den första och andra lyssningsomgången? 
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Vi ämnar genom en kvantitativ undersökning ta reda på inom vilket åldersspann våra 

undersökningsdeltagare bör befinna sig för den kvalitativa undersökningen. Inom vilket 

åldersspann förekommer lyssnandet av kommersiell popmusik mest? 

Vi sökte svar på två frågor, som kom att ställas till 100 slumpvis utvalda personer på 

Skvallertorget i Norrköping. Platsen är en knutpunkt i staden med butiker, matplatser och 

universitet nära intill och befinner sig bokstavligen mitt på Kungsgatan. Med tanke på vår 

valda undersökningsplats är vår förhoppning att variationen av människor borde resultera i ett 

rättvist utslag i vår undersökning. 

De frågor vi sökte svar på var följande: 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Vilken av följande tre alternativ skulle du föredra att lyssna på: 

a) RIX FM & EAST FM 

b) Vinyl & Rock Klassiker 

c) P1 & P4 

Alternativ a) representerar den målgrupp vi sökte till vår undersökning. Dessa människor har 

hört modern kommersiell musik förr och föredrar eller kan tänka sig att lyssna på den.  

 

Alternativ b) bör attrahera främst lite äldre lyssnare eller de som direkt föredrar den sortens 

musik. Vilken genre en lyssnare föredrar att lyssna på är dock ingen faktor vi tog med i 

beräkningen när vi valde våra deltagare till den kvalitativa undersökningen.  

Alternativ c) antog vi främst borde intressera de som föredrar tal framför musik. Personer 

inom detta åldersspann var minst intressanta av vår studie. Nedan följer en kort presentation 

av de olika radiokanalerna. 

 

RIX FM har inga slagord inbakade i en slags melodi, kanske för att kanalen med sina 30 

stationer och 80 procentiga täckningsgrad landet över är Sveriges just nu största kommersiella 

radiokanal. Programmet vänder sig till en bred skara men främst en ung publik.
30

  

EAST FM är nationellt sett en liten radiostation som går att lyssna på i Östergötlandsregionen. 

Lokalt är dock kanalen mycket populär
31

, speciellt bland unga lyssnare, vilket med tanke på 

kanalens nutida upplägg inte är speciellt förvånande.
32 

                                                 
30

 RIX FM, elektroniska källor 
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Här har stationen profilerat sig mot främst äldre lyssnare med slagorden: ”Det bästa från 60, 

70 och 80 – talen”. Man har en svensk profil och är Stockholmsbaserad. Kanalen är välkänd 

och går att lyssna på via internet.
33

 

Vad man spelar på denna radiostation är uppenbart: ”Tidernas bästa rock”. Stationen har inte 

någon direkt åldersprofil men är rikstäckande och störst inom rock
34

. Tillsammans med Vinyl 

107 är det alltså uppenbart vad ”alternativ b)” i vår kvantitativa undersökning handlar om.   

P1 samt P4 utgör tillsammans med P2ocht P3 det som kallas Sveriges Radio. Kanalerna ingår 

i Sveriges public service -nät, vilket främst utmärker sig som icke reklamfinansierad radio, 

med folket som det främsta intresset.  

P1 är den talande kanalen. Här får man informativa nyheter om händelser i världen och livet. 

Musik är således inte en hög prioritering.
35

 

P4 är en mycket bred kanal, men dess främsta egenhet ligger i dess lokala förankring. 

Ambitionen är att förmedla nyheter som berör lyssnaren utifrån var denne befinner sig. Man 

håller en folklig profil och blandar reportage med underhållning. P4 har inslag av musik som 

är från små och stora scener runtom i landet.
36

 

  

                                                                                                                                                         
31
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Validitet mäter, i detta fall, experimentets giltighet, det vill säga huruvida forskarna har hållit 

sig inom ramen för vad experimentet ska handla om.
37

 Experimentet utfördes på ett sådant sätt 

att det är gångbart att tillämpa i ett vetenskapligt sammanhang. Undersökningen har utifrån en 

tydlig problemformulering brutits ner i ett antal delmoment, vilka vi har varit noga med att 

definiera och konkretisera. Under arbetets gång har vi hållit oss inom ramen för våra 

definitioner och ständigt blickat tillbaka på vår problemformulering. Genom detta upplägg 

tror vi oss ha undvikit systematiska fel som annars kan uppstå.  

Reliabilitet anger experimentets tillförlitlighet, det vill säga om det framforskade resultatet har 

något vetenskapligt värde.
38

 Vi har strävat efter att använda oss av tillförlitliga källor som 

grund för vår undersökning. Vidare har ambitionen varit att genomföra experimentet på ett så 

tydligt sätt som möjligt och redovisa samtliga detaljer vi tror kan vara avgörande i olika 

avseenden. 

 

Vi har gjort vårt yttersta för att åstadkomma en studie som uppfattas som trovärdig och där 

varje steg går att repetera. 

I efterhand skulle man kunna ha en önskan om att antalet undersökningsdeltagare hade varit 

fler, att vi kanske hade haft uppemot 40 personer att basera våra slutsatser på. Samtidigt hade 

det underlaget resulterat i ett mycket mer omfattande arbete. Trots att vår studie endast 

innefattar 10 intervjuer, har det varit möjligt att se ett tydligt mönster i de svar vi erhållit. Vi 

tror att ytterligare intervjuer endast skulle bekräfta de svar vi redan har fått. 

Utformningen av den kvantitativa undersökningen skulle man dock kunna ställa sig kritisk 

till. Det åldersspann undersökningen resulterade i är fullt godtagbar när det ställs mot TNS-

SIFOs värden (lyssnare av RIX FM främst i åldrarna 9 - 49 år)
39

 samt den målgrupp RIX FM 

har angett (20 – 49 år)
40

. Det hade alltså varit möjligt att inte genomföra en kvantitativ 

undersökning och istället använda sig av de värden TNS-SIFO har tagit fram. 

TNS-SIFO är ett rikstäckande marknadsundersökningsföretag som bland annat för statistik 

över radiolyssnarnas beteenden vad gäller val av radiostationer.  

                                                 
37

 Nationalencyklopedin, elektroniska källor 
38
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39
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Vi kommer i detta kapitel att definiera vad som menas med kommersiell popmusik samt gå 

igenom hur ett pop arrangemang kan se ut. Vidare kommer vi på ett överskådligt sätt att 

redogöra för tekniken bakom musikproduktion, där bland annat moment som mixning och 

mastering ingår.   

Musikproduktion är idag betydligt mer kostnadseffektiv än den var förr, framförallt på grund 

av datorernas framfart sedan 90-talet och därmed tillgången till virtuella instrument och 

digitalt ljud. Redigeringsmöjligheterna som finns i musikapplikationerna har hjälpt till att 

sätta det kreativa arbetet i centrum snarare än det tekniska och praktiska. I slutet av 70 och 80 

– talet var digital inspelning och editering otroligt kostsamt att genomföra. Man förlitade sig 

främst på analog utrustning, som inte heller den var speciellt billig. En liten inspelningsstation 

på 32 kanaler kostade motsvarande 500 000 kr.
41

 Idag kan man med en budget på ca 25 000 kr 

ha tillgång till minst 96 digitala kanaler som alla återger ljud i högsta kvalitet.
42

 

Ett tydligt exempel på detta är den svenska producenten ”RedOne”, som i skrivande stund är 

en av de mest eftertraktade inom kommersiell popmusik. I en intervju med amerikanska 

Keyboard Magazine
43

 berättar RedOne att han endast använder en laptop samt mjukvaran 

Logic för sina musikproduktioner.  

Begreppet popmusik, där ordet pop är en förkortning för ”populär”, har sina rötter i 50-talets 

England. Musikstilen var på den tiden britternas motsvarighet till den amerikanska Rock N´ 

Rollen. Trots de musikaliska olikheterna stilarna emellan låg den största skillnaden i hur de 

uppfattades socialt, där Rock N’ Rollen uppfattades som vulgär och utmanande medan 

poppen i jämförelse framstod som oskuldsfull och harmlös. Den senare var av samma orsak 

mer öppet accepterad och lättare att sända i tv och radio.
44

 Trots inom genren oerhört 

framgångsrika band som The Beatles, The Monkeys och The Hollies dröjde det fram till slutet 

av 60-talet innan begreppet pop blev accepterat och även började tillämpas i USA.
45

 

Så småningom blev skillnaderna mellan stilarna allt mer tydliga. Det var inte längre enbart 

innehållet som var den avgörande skillnaden, utan också målgruppen och syftet med musiken 

som kom att bli en definierande faktor. För att popen som sedan tidigare haft television och 

radio som viktiga distributionskanaler var det viktigt att behålla musiken i en form som 

upprätthöll kontakten med den breda massan; metoden för offentligt tillgängliggörande blev 

också ett ramverk för genren. Man riktade in sig på korta, enkla och melodiösa låtar, ofta 

uppbyggda kring en kalkylerad, konservativ arrangeringsformel. Rock N’ Rollen som inte var 

fast vid vissa marknadsföringsstrategier blev istället ett forum för det experimentella, udda 
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och vågade. Här fanns det utrymme att uttrycka sin konstnärssjäl utan mätbara krav på 

kvalitet.
46

  

Det var ingen tvekan om vilken av dessa två stilar som hade störst kommersiell potential. 

Samma sak gäller än idag trots att debatten inte längre gäller två huvudsakliga musikstilar. 

Popmusiken må, precis som resten av samhället, med tiden ändra form och stil, men tenderar 

att alltid ta en form som människor just i det ögonblicket uppskattar. Den amerikanska 

sociologen Firth bekräftar den synen och menar att popmusiken inte längre var en konstform 

utan en vinstdrivande verksamhet.  Till skillnaden från rockmusiken, vilken han uppfattar som 

mer autentisk, konstnärlig och uttrycksfull var pop betydligt mer kommersiell, trendkänslig 

och i sin enkelhet, tillgänglig för allmänheten.
47

 ”Gör det själv attityd” existerar inte inom 

popmusiken menar Firth, eftersom allt är professionellt producerat och paketerat med översyn 

från respektive skivbolag och dess personal.
48

 

Följande karaktäristiska inslag menar Firth är typiska inom kommersiell popmusik: 

1. Mål att tilltala till den generella allmänheten, snarare än en specifik publik inom en 

särskild subkultur. 

 

2. Betoning på massproduktivt hantverk med hjälp av professionella producenter och 

låtskrivare snarare än formell artistisk kvalitet.
49

 

 

Warner pekar på snarlika saker, dock med andra ord. 

 

1. Betoning på inspelning, produktion och teknologi. 

 

2. Tendens att återskapa en redan befintlig trend snarare än att utveckla en ny sådan. 

 

3. Musik ofta skrivet och producerat för dansgolvet, där rytmerna är dansorienterade och 

texterna lätta att sjunga till.
50
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Det är inom kommersiell popmusik ofta förekommande att man använder samma arrangering 

och struktur, vilket också kan sägas vara en del av dess ”karaktär”. Arrangemanget är fördelat 

i olika sektioner där olika delar betonas specifikt, vilket gör låten dynamisk och intressant.
51

  

Det viktigaste och mest utstickande i en kommersiell poplåt har alltid varit refrängen. Det 

finns ingen genre där refrängen har en så stor betydelse som en poplåt. Det är oftast refrängen 

som avgör om låten får ett genombrott eller ej. Den ska vara enkel till sin form, lätt att känna 

igen och sjunga med i, men samtidigt ha en unik karaktär och viss originalitet. För att 

refrängen ska upplevas som så framstående som möjligt brukar man fylla den med instrument 

och harmonier av olika slag. Den upprepas ett antal gånger i en låt och oftast är det just 

refrängen som avslutar låten. 
52

 

Versen å andra sidan, som har en sekundär roll i denna genre, brukar ha samma instrumentala 

bakgrund och melodi. Vanligen upprepas den endast två gånger i en låt. Det är dock vanligt 

att tillföra ett par nya musikaliska element till den sista versen, vilket ger en känsla av 

variation och växlande dynamik. 
53

 

Refräng och vers är de huvudsakliga elementen. Övriga partier som intro, brygga, stick och 

outro kan vara lånade från versen eller refrängen. Introts funktion är att snabbt fånga 

lyssnaren och skapa ett sammanhang. Den kan vara helt instrumental eller ha inslag av sång 

eller ord. Det är inom pop vanligt att använda en förenklad variant av refrängen som intro.
54

  

Bryggan fungerar, precis som namnet antyder, som en övergång mellan vers och refräng. Dels 

utgör den rent musikaliskt ofta ett intressant inslag i en låt, men dess främsta uppgift är att 

förbereda lyssnaren inför kommande parti.
55

  

Efter andra refrängen är det väldigt vanligt att man inför ett nytt element som kallas stick. Ett 

stick är enbart ett musikaliskt intressant inslag som är menat att ge låten variation och extra 

energi. Sticket bör vara så kraftfullt att refrängen som följer direkt efter åter känns spännande 

att lyssna på. Sticket brukar vara hälften så långt som en vers och placeras mellan två sista 

avslutande refrängerna.
56

 

De två vanligaste sätten att avsluta en poplåt är att antigen ha ett antal upprepande refränger 

som försiktigt tonas ut eller att man tydligt markerar första slaget i en takt, som också blir 

slutet på låten. Markeringen kan både göras vokalt och instrumentalt.
57
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Att mixa har alltid varit en självklar del i ett musikskapande. Det är därför svårt att sätta en 

tidpunkt för när mixning som en ren konstform uppstod. En mix är det totala förhållandet 

mellan de musikaliska element som ingår i en låt. Det är här varje instrument får sin rätta plats 

för att skapa den atmosfär och känsla som lyssnaren upplever.
58

 

Vid inspelningsteknikens begynnelse, innan flerkanalsinspelning fanns tillgänglig, placerades 

musikerna i ett rum, där de fick agera i olika avstånd till en mikrofon. Målet var att med detta 

skapa en jämn balans och ett visst djup i helheten. På denna tid var det inte tal om några 

mixningstekniker utan snarare en strävan efter ett åtråvärt ljudideal.
59

 Det skulle dröja fram 

till 60-talet innan möjligheten till flerkanalsinspelning introducerades. Inom samma årtionde 

introducerades komponenter som equalizer, kompressor och reverb.  Med dessa verktyg 

kunde man nu skapa en ljudbild som inte längre var begränsad till musikernas prestationer. 

Detta blev starten på mixning som en enskild process inom musikskapandet och som vi 

känner den idag.
60

 

90-talet blev ett revolutionerade årtionde för hur man kom att hantera mixning och musik i 

allmänhet. I samband med datorernas intåg introducerades möjligheten att digitalt spela in och 

behandla ljud i realtid. Program som Pro Tools III och Cubase VST blev pionjärerna inom 

digital audiobehandling och kom att bli en självklar komponent i varje studio. Man var nu inte 

längre begränsad till bandarnas inspelningskapacitet vilket resulterade i enklare och 

kostnadseffektivare inspelningar. I samband med ovannämnda program började man emulera 

effekter som equalizer, kompressor, reverb och delay, så kallade plugins. Trots att dessa 

plugins inte kunde erbjuda samma kvalitet som dess analoga motsvarigheter blev de ett 

populärt val bland icke etablerade musiker och entusiaster.
61

 

Datorernas utveckling sedan 90-talet har förändrat förutsättningarna för hur man skapar 

musik. Dagens etablerade system för digital audiobehandling innehåller verktyg som väl kan 

motsvara den analoga utrustningen. Mixning är därför inte längre begränsad till dyra studios 

utan kan utföras av vem som helst. Huruvida kvalitén och resultatet skiljer sig i förhållande 

till den analoga tiden tillhör dock ett annat diskussionsämne.
62

 

Antalet verktyg, ofta i former av plugins, som används vid mixning är näst intill oräkneliga.
63

 

Dels uppfyller verktygen en viss funktion, dels finns det sorter som uppfyller samma funktion 

på specialanpassade sätt och slutligen existerar det många olika företag som skapar dessa 

varianter – med skiftande kvalitet.
64

 Men det finns ett antal grundfunktioner vars syften alltid 

är detsamma och som är essentiella för en mix. Dessa kommer vi sammanfattat beskriva 

nedan.  
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När man mixar är man i behov av att kunna sammanföra samtliga ljud till en gemensam 

mötespunkt, där dessa ljud dels kan spelas upp tillsammans, men där man också kan 

modifiera varje enskilt ljud och fortfarande kunna höra hur det låter i sammanhanget. Den 

uppgiften har mixerbordet fått, som kan sägas vara en centerpunkt för musik i professionella 

sammanhang. Det är tack vare mixerbordet man kan justera nivåer, styra panorering eller 

ändra ljudens frekvenser för att åstadkomma en jämn balans i låten.
65

  

   

Numera finns avancerade mixerbord att även tillgå i mjukvaruform, i så kallade DAWs. Att 

använda ett mixerbord internt i en dator är både kostnad och tids-effektivt; man behöver inte 

investera i en lokal för att förvara mixern, betala dyra reparationsavgifter men främst: man 

behöver inte investera i själva mixern överhuvudtaget. I mjukvaran finns alla de funktioner 

man behöver – men med den stora nackdelen att ett digitalt mixerbord alltid låter neutralt. Det 

saknar liv och karaktär, vilket deras analoga motsvarighet erbjuder. Därför är det idag en 

vanlig kompromiss att först mixa en låt i mjukvara, sedan låta den slutgiltiga produkten ”åka 

igenom” ett analogt mixerbord för att fånga den ljudkaraktär det analoga mixerbordet 

erbjuder.
66

 

Equalizer, ofta förkortat Eq, används för att manipulera frekvensinnehållet i en ljudkälla. 

Enkelt beskrivet kan man med detta verktyg styra vilka frekvenser inom området 20 – 20 000 

Hz som ska höras, genom att i ljudnivå höja eller sänka vissa frekvensområden. Inom musik 

och särskilt i en studioinspelad låt strävar man efter att till så stor del som möjligt täcka det 

hörbara frekvensspannet, samtidigt som våra öron uppfattar en låt som välljudande när ett 

speciellt förhållande mellan frekvenserna uppstår.
67

 

Eftersom alla sorters ljud det mänskliga örat kan uppfatta har en optimal plats inom ovan 

nämnda frekvensspektra, kan man genom rätt kombination av ljud nå just den helheten som 

känns komplett. Men ibland när ljuden krockar med varandra, eller om man exempelvis 

tydligt vill skilja två ljud åt, är Eqn ett bra verktyg att tillgå.
68

 Mixteknikern och författaren 

Roey Izhaki skriver:  

Att förstå frekvenser och hur att manipulera dessa är förmodligen den största utmaningen för 

en mixtekniker.
69
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Kompressorns huvudsakliga uppgift är att utjämna det dynamiska omfånget i ett ljud. Enkelt 

uttryckt innebär det att höja de lägsta ljuden och sänka de högsta ljuden i ett spår. Syftet med 

det kan vara att få kontroll över ett instrument som annars riskerar att överrösta andra 

instrument i en mix, eller att man komprimerar en hel låt för att den ska vara spelbar i många 

olika ljudsystem. Beroende på hur man komprimerar kan man få ett ljud att låta starkare, 

rikare och mycket mer kraftfullt än det gjorde i ursprungligt skick.
70

 

Graden av kompression som används i en låt beror helt på vilken genre det rör sig om; 

kompression har en stor del i skapandet av ett sound. I elektroniska produktioner tenderar 

väldigt mycket att vara komprimerat, medan det i akustisk musik, där det ligger i 

instrumentens natur att ha en viss dynamik, inte komprimeras så mycket eller så tydligt.
71

 

Reverb är det engelska ordet för efterklang, och syftar till de reflektioner som uppstår när ett 

ljud studsar mot väggar eller föremål i ett rum eller en plats. Man skiljer på direkt ljud, som är 

det ljud som når öronen först när det avges från källan, samt tidiga och sena reflektioner. Det 

är dessa återspeglingar som avgör hur vi uppfattar miljön i vilket ljudet spelas upp: står vi i en 

kyrka, en garderob eller en tunnel? I datorer kan man skapa artificiella reverb, vilket hjälper 

till att framhäva klangen hos ett instrument samt ge det djup och karaktär.
72
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Att processen mastering är relativt okänd för allmänheten är det ingen tvekan om. Det är det 

sista steget i en audioproduktion och kan beskrivas som ”smink” för musiken.
73

 

 

I teorin handlar mastering om att justera helheten i en låt, vilket också är den tydligaste 

skillnaden i jämförelse med mixning. Här jobbar man med en färdig mix och de ändringar 

man gör påverkar samtliga element i låten.
74

 Under masteringen bestäms också det eventuella 

albumets spårlista, pauser mellan spåren samt hur dessa tonas ut, om nödvändigt. Är det ett 

album som ska mastras skapar man i denna process även ett gemensamt sound för de 

inkluderade låtarna. Precis som inom mixning använder man sig av equalizer, kompression, 

reverb och limiters för att få fram den önskade resultatet. Om man jämför en slutmix med en 

färdig master är troligen det första lyssnaren noterar den ökade ljudvolymen.
 75

 

En annan viktig aspekt av mastering är att anpassa musiken så den är välljudande på de flesta 

stereoanläggningar som finns tillgängliga på marknaden. Nyckeln är således att hitta en 

medelväg, där man inte låter mixen innehålla för höga eller lågfrekventa ljud.
76

 På så vis når 

man flest lyssnare, men det kan ibland även innebära ett resultera som inte helt 

överensstämmer med artistens ursprungliga vision.
77

 

 

Mastering har egentligen utvecklats hand i hand med mixteknologin; de tekniska framsteg 

som gynnat mixning har även haft påverkan på mastering. Den stora skillnaden ligger inom 

digitaliseringsområdet, där mixutrustning allt mer finns tillgänglig som prisvärda plugins i 

olika DAWs, medan den främsta masteringsutrustningen fortfarande är analog
78

. 

Ett exempel på vilken förändring mastering kan göra är John Lennons klassiker Imagine. När 

låten mastrades för den första utgåvan reagerade teknikern Malcolm Davis på att det var en 

hög brusnivå på pianointrot och sänkte där diskanten med -10 dB. Den diskantfattiga 

pianoslingan kom sedan att bli det som skapade stämningen i låten, en del av låtens karaktär. 

När låten senare mastrades av en annan tekniker tänkte man inte på den höga brusnivån, 

eftersom inga anteckningar eller noteringar sedan tidigare hade lämnats – vilket gav låten helt 

annan karaktär och känsla. Senare beskrev The Beatles ljudtekniker Geoff Emerick det hela 

som att ”det lät som en annan inspelning”.
79
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Figur 4 – Charles Elmi & Dejan Saijnovic – With You. Här transponerad till Ess-dur för enklare jämförelse med 

notationen ovan. 

Figur 3 - Timbaland – Apologize ft. OneRepublic.  

I enlighet med vår metod har projektlåten för experimentet kommersiell pop som nyckelord.  

Utgångspunkten är den välkända hitlåten ”Apologize”, skapad av ” One Republic Feat. 

Timbaland”.
80

 

Vi börjar med att försöka hitta en hook, det vill säga en slinga av toner samt text som lätt 

fastnar på hjärnan. Det naturliga är att placera hooken i refrängen, varför refrängen kommer 

bli vår utgångspunkt i låten. Vi använder oss av refrängackorden i Apologize, kastar om dess 

struktur och gör några modifieringar för att hitta vår grund. Melodin och texten i en hook har 

en stark relation till varandra, vilket i vårt fall utgörs av den återkommande textraden ”I want 

you back, I need you back”. Vår refrängmelodi är inledningsvis identisk med refrängmelodin i 

”Apologize” men förändras efterhand: 

One Republic Feat. Timbaland – Apologize
81

: 

 

 

 

Charles Elmi & Dejan Saijnovic – With You
82

: 

 

 

 

Nynnar man melodin som finns noterad i första och andra takten i låtarna ovan, märker man 

förutom de samstämmiga tonerna att båda melodierna ”går neråt” i skalan. Med illustrationen 

och detta påpekande vill vi tydligt poängtera att det från vår sida aldrig rört sig om plagiat 

eller försök att efterlikna en viss låt; de inledande likheterna har uppstått till följd av ren 

inspiration.  

När refrängen med text och melodi nu är färdigkomponerad måste vi hitta ett tema som kan 

innefatta hela låten. Vi har valt det klassiska scenariot ”en kille som blivit lämnad av en tjej 
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och som han nu vill ha tillbaka”. Målsättningen är att snabbt skapa referenspunkter för 

lyssnaren, men samtidigt inlinda texten i metaforer för att nå ett djup och väcka intresse. 

Resten av arrangemanget konstruerar vi runt pianot, eftersom det känds naturligt att hålla en 

viss nivå av musikalitet i en pop-ballad av det här slaget. Med pianot som grund spakar vi 

sedan ett antal möjliga versvarianter och väljer den melodi som passar refrängen och temat 

bäst. 

Att skriva verstexterna är det mest mödosamma i det här projektet. För att få lite hjälp på 

vägen nyttjar vi en kollektion av tidigare skrivna texter och fraser som vi samlat på oss genom 

åren. Metoden går ut på att använda en sedan tidigare skriven text och forma den efter den 

befintliga melodin och det aktuella temat för låten. När nu en helhet finns på låten fortsätter vi 

med att spela in olika typer av ljud och stödinstrument som hjälper till att bära arrangemanget. 

Slutligen programmerar vi trummorna, vilket egentligen är lite märkvärdigt då trummorna 

oftast är den komponent som avklaras först. Detta på grund av att den kommersiella 

popmusiken, oavsett inriktning, använder trummorna som ett av de viktigaste bärelementen i 

ett arrangemang och i bestämmandet av sound.  

I väntan på att Karlsson
83

 ska sjunga in leadsången spelar vi in en slasksång, som alltså får bli 

Karlssons och vår referens. När nu sången är pålagd skickas en mix till Axelsson
84

 som alltså 

ska sjunga in körer och stämmor. På grund av hennes långa erfarenhet inom området får hon 

full musikalisk frihet – vi vet att hon kommer förstå vad vi vill uppnå utifrån materialet hon 

har fått. 

Med allt inspelat och är vi nu uppe i sammanlagt 91 spår, vilket är en ganska stor produktion. 

Samtliga spår justeras till ursprungsläget maximal utgångsnivå i inspelningsprogrammet, 

bounceas och är nu redo att skickas till mix. Med hela 91 spår kan vi nu vara säkra på att 

mixarna har en rad beslut att fatta under mixningsarbetet – och på så vis kanske även 

framhäva skillnaderna mellan de båda. Att vi återställer spåren till dess ursprungliga ljudnivå 

är dels för att inte påverka Persson
85

 och Hasselqvist Jarl
86

 i deras individuella skapande, men 

även för att inte influera deras arbete med våra nivåjusteringar. De får därmed påbörja 

mixarbetet utifrån en neutral utgångspunkt. 
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Mixarna får utföra mixandet så självständigt som möjligt. Dock kontrollerar vi att arbetet 

utförs på ett korrekt sätt. Med korrekt sätt menar vi att hålla deadline samt hålla sig till de 

instruktioner vi kommer ge dem. En viktig detalj är att våra två mixare varken känner 

varandra sedan tidigare eller kommer att presenteras för varandra.  

Mix a representerar vår proffsmix och mix b representerar således vår amatörmixare För att 

simulera ett verkligt mix-scenario behandlar vi de två mixarna på olika sätt, vilket redogörs 

nedan. 

I orden ”proffsmixare” samt ”proffsmix” vilar ett antal självklarheter vi först ska reda ut.  

1. En ”proffsmixare” antas känna till hur man utför en mix samt ha tillgång till den 

utrustning som krävs för arbetet. Vidare innebär det också att vi inte kan föra en 

loggbok över det utförda arbetet, så som det är tänkt för amatörens mix. Slutligen är 

Hasselqvist Jarl fri att använda den utrustning som behagar honom. Vi har inte haft 

något intresse utav eller möjlighet att få en överblick utav Hasselqvist Jarls tekniska 

förutsättningar. 

 

2. Vid skapandet av en ”proffsmix” är det vanligt, om inte självklart, att producenterna 

har visst inflytande över sound eller specifika detaljer. Det sker genom en återkoppling 

man ger till mixaren, som utifrån producenternas instruktioner gör mindre justeringar i 

redan utfört arbete. Man försöker med andra ord sammanföra all kunskap för att 

åstadkomma bästa möjliga produkt.  

För att förankra ovanstående i vårt arbete börjar vi med att överlämna samtliga spår till 

Hasselqvist Jarl utan att närvara under själva mixningen. Som enda instruktion meddelar vi att 

han inte får lägga till egna spår, utan endast använda sig, eller ta bort spår av vi har 

överlämnat till honom. När han skickade tillbaka utfört arbete till oss lyssnade vi och 

kommenterade delar av det jobb han gjort. Vår återkoppling gäller främst sången och 

trummorna, som vi tycker är lite väl torra.
87

 Övriga kommentarer handlar om mindre detaljer, 

som exempelvis att en av Axelssons stämmor skulle framhävas vid 02:46 min. 

Vår återkoppling har inte som syfte att ge Hasselqvist Jarl extra fördelar i experimentet, utan 

representerar endast ett standardiserat arbetssätt inom musikindustrin. Det skadar inte 

experimentet utan förstärker det eftersom vi gör vårt yttersta för att återskapa en verklig 

situation. Utifrån den återkoppling han fick av oss
88

 genomförde han samtliga förändringar vi 

bad om. 

8.2.1.1 - Resultatet av Mix a 

Hasselqvist Jarls mix presenteras i form av ett digitalt ljudspår. 
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Arbetet med amatörmixen är på grund av dess natur annorlunda. Först och främst har inte 

Persson
89

 tillgång till nödvändig utrustning för att kunna genomföra sin mix. För det andra har 

Persson aldrig tidigare öppnat ett redigeringsprogram för musik, varför det inte går att utgå 

från att han har grundläggande kunskaper inom mixning. Dock vet vi sedan tidigare, och det 

var viktigt för oss, att Persson är musikalisk på någon nivå då han spelat gitarr i flera år. 

Dessa omständigheter orsakar följande: 

1. Persson ska få genomföra sin mix hemma hos Elmi, med dennes utrustning. Utrustningen 

och miljön är följande: 

 

a) Ett sovrum med viss akustikbehandling för främst torrare och mer direkt ljud. 

 

b) Mjukvaran Steinberg Nuendo SX3. Vi har bestämt att han endast är tillåten att 

använda de standardplugins som medföljer programmet. Detta beslut är taget dels 

utifrån antagandet att en amatör sällan har råd att kosta på sig dyra plugins. 

Dessutom hade vi ingen ambition att försvåra mixarbetet för en nybörjare.  

 

c) Hårdvaran består av ESI WamiRack 192X (ljudkort), Genelec 8030A (monitorer), 

Mackie Big Knob (ljudstyrenhet) och AKG 240S samt Sennheiser 650 (hörlurar). 

 

2. Det tog inte lång tid att komma underfund med att Persson behöver någon slags 

grundläggande kunskap för att överhuvudtaget förstå vad som kan och ska uppnås i en 

mix, för att inte tala om de verktyg som används vid mixning. Samtidigt skulle nivån på 

Perssons mix, bra eller dålig, kunna ifrågasättas om vi skriver en ”manual” där vi redogör 

för de vanliga funktionerna, så som equalizer, kompressor, reverb med mera. En hel del 

frågor skulle kunna väckas mot en mixningsmanual skriven av oss: 

 

a) Är den tillräcklig? 

 

b) Varför är inte en viss komponent angiven? 

 

c) Är pedagogiken i skriften acceptabel? 

 

d) Skulle amatörens mix blivit annorlunda om innehållet i guiden skulle vara av 

annan karaktär? 
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För att undvika ovan nämnda situation samt underlätta för den som önskar repetera detta 

experiment ser vi behovet av en allmänt tillgänglig, pedagogisk men främst faktamässigt 

korrekt ”guide”. Det känns därför naturligt att vända sig till den rikstäckande musiktidningen 

Studio
90

, vars målgrupp just är musikskapare i skiftande nivåer. Av Studio fick vi tillstånd att 

ur den 92 sidor stora specialutgåvan Mixologi Special
91

 använda och i rapporten publicera 18 

av oss speciellt utvalda sidor, som kort och gott har kommit att döpas till Amatörens 

Manual.
92

 

 

Denna manual ger grundläggande kunskap om viktiga verktyg som förekommer vid mixning. 

Mixologi Special är en omfattande guide som tar upp många aspekter av mixning, men en del 

information så som exempelvis högtalarkalibrering anser vi inte vara till någon nytta för 

Persson. Därför detta och liknande avsnitt exkluderats ur Amatörens Manual. Följande 

kommer alltså att ske i samband med Perssons mixförfarande: 

 

a) Persson får Amatörens Manual en vecka innan mixningen påbörjas. 

 

b) Ett nytt projekt skapas i musikprogrammet och samtliga 91 spår importeras. 

 

c) Persson instrueras att endast använda de spår vi överlämnat till honom. Han får 

eventuellt ta bort de spår han inte vill använda men får ej lägga till egna.  

 

d) Vid första mixtillfället får Persson en liten introduktion i hur programmet fungerar 

samt var man hittar de verktyg som följer med Steinberg Nuendo SX3. 

 

e) Vid samtliga mixningstillfällen finns vi tillgängliga i närheten om tekniska frågor 

skulle uppstå. Med tekniska frågor menas inte frågor som syftar till att förbättra 

mixen på något sätt, utan snarare hur en viss funktion fungerar eller liknande.  

 

f) Vid samtliga mixtillfällen ska det föras loggbok i vilken det står skrivet vad varje 

session handlar om och vad som har hänt.
93

 Loggboken fyller inte någon större 

funktion mer än att ge läsaren en bild av hur arbetsflödet sett ut.  

 

8.2.2.1 - Resultatet av Mix b 

Perssons mix presenteras i form av ett digitalt ljudspår.  
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91

 Olsberg, Mixologi Special, tidskrifter 
92

 Bilaga 10, Amatörens Manual, s. 74 
93

 Bilaga 5, Loggbok över amatörmixen, s. 67 
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Detta avsnitt är för experimentet det viktigaste, samtidigt också det moment vi har minst 

kontroll över, främst eftersom masteringen sker på annan ort, men även då vi saknar 

kompetens inom detta område. Mix a samt mix b skickas till Lindberg
94

 för mastering och han 

har full frihet att göra vad han vill; endast två specifika krav har meddelats: 

1. Varje spår måste individuellt bearbetas på bästa möjliga sätt, det vill säga att Lindberg 

under arbetet inte får ”ta hänsyn” till någon av mixarna. 

 

2. En mix får i masteringen inte försämras för att master a och master b ska låta så lika 

som möjligt. Lindberg får eftersträva lika sound men det måste alltid vara till det bästa 

för de individuella spåren. 

 

Lindbergs resultat presenteras i from av två digitala ljudspår. 

 

Efter genomförd mastering intervjuades Lindberg via Skype, där han fick berätta om arbetet 

med mixarna.
95

 

Han tycker att mix a var lättast att använda som utgångspunkt då det redan fanns ett definierat 

sound att arbeta efter. Hade de båda mixarna varit ämnade till ett album skulle alltså mix b 

mastrats så att den skulle närma sig mix a. Lindbergs strävan var att få båda mixarna att låta 

så kommersiellt gångbara som möjligt. Han har vid båda masteringstillfällena använt en 

kombination av analoga ljudprocessorer och digitala effekter i sin dator. 
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 Lindberg, Personpresentation, s. 2 
95

 Bilaga 4, Lindberg, s. 63-64 
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Avsnittet inleds med att redovisa hur vi kommit fram till det åldersspann inom vilket samtliga 

undersökningsdeltagare befinner sig (kapitel 9.1).  

Sedan presenteras det sammanställda resultatet från våra intervjuer (kapitel 9.2). Svaren 

behandlas fråga för fråga och är uppdelade i två segment; innan och efter mastering. Inför 

varje segment presenteras även en statistisk sammanställning av samtliga svar vilket bör ge en 

tydligare överblick. 

Av de 100 tillfrågade fick vi följande resultat: 

a) 49 personer i åldrarna 15 – 40 år valde alternativ 1, (RIX FM och EAST FM). 

b) 40 personer i åldrarna 16 – 55 år valde alternativ 2, (Rockklassiker och Vinyl 107). 

c) 11 personer i åldrarna 45 – 75 år valde alternativ 3, (P1 och P4). 

Endast det åldersspann som uppstod mellan de som valde alternativ 1 är av intresse för oss. 

Svaret på vår fråga är således att våra intervjupersoner ska vara mellan 15 – 40 år. 

Radiostationen RIX FM spelar kommersiell popmusik, vilket är samma sorts musik vi baserar 

vår kvalitativa undersökning på. Om man jämför resultatet från denna undersökning med RIX 

FMs målgrupp, som är 20 – 49 år
96

, blir det tydligt att vårt resultat kan anses vara relevant.  

Även jämfört med TNS-SIFOs ålderskategoriserade statistik över andelen lyssnare som 

föredrar RIX FM, kan resultatet av vår undersökning avses tillämpbar.
97

 

Ännu en bekräftelse på att vår ambition att skapa en kommersiell poplåt stämmer överens 

med den målgrupp vi enligt ovan har riktat in oss mot, kommer från Bjurström, som menar 

följande: 

Rock-, pop- och discomusik förefaller sedan lång tid tillbaka vara de genrer som flest 

ungdomar lyssnar på och i minst utsträckning tar direkt avstånd eller uttrycker avsmak 

gentemot
98
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 RIX FM, se elektroniska källor 
97

 Haraldsson, P4-Område Östergötland, s. 11 
98

 Bjurström, s. 12 
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Tabell 1 - Statistisk redovisning av svar rörande Mix A samt Mix B 

Nedan kommer svaren från våra 10 intervjuer i den kvalitativa undersökningen att redovisas. I 

kapitel 9.2.1 redovisar vi fråga för fråga vad undersökningsdeltagarna anser om de båda 

mixarna före mastering. I nästkommande kapitel sker samma sak, fast då berör frågorna de 

båda mixarna efter utförd mastering.  

I tabell 1 och 2 blir summan av svaren i en fråga inte alltid motsvarande antal intervjuade, 

som alltså är 10. Det beror på att några personer inte upplevde att de hade svar till alla frågor. 

 

 

Mix A Mix B 

I vilken av dessa två låtar uppfattar du bäst förmedlad känsla? 6 4 

I vilken av dessa två låtar uppfattar du tydligast sång? 7 3 

Vilken version är mest storslagen? 5 5 

Vilken version hade bäst ljudkvalitet? 7 3 

 

I vilken av dessa två låtar uppfattar du bäst förmedlad känsla? 

Som statistiken ovan visar tyckte majoriteten av våra undersökningsdeltagare att mix a 

förmedlade låtens känsla på bästa sätt. Argumenten för mix b var varierande och av personlig 

karaktär. De mest konkreta orsakerna till varför vissa valde mix b var att den upplevdes som 

mer detaljrik och experimentell
99

 samt att den stora närvaron av gitarrer var spännande.
100

 

Argumenten för mix a hade också ett personligt uttryck men var mer sammanlänkande. 

Karaktäristiska ord eller fraser för denna mix tyckes vara ”smörigare”
101

, ”hans röst var 

ensam längre”
102

, ”mer intensiv”
103

, ”lugnare”
104

. 

Det framfördes en del argument mot mix b, så som att ”det kom saker runtomkring” och att 

den därmed kändes ”grötig”
105

 eller att refrängen i mix b lät mer ”datoriserad”
106

. 

I vilken av dessa två låtar uppfattar du tydligast sång? 

Här är det statistiskt tydligt att mix a hade ett stort övertag trots att anledningarna till varför 

valet föll på mix a går isär. Vissa har enkelt konstaterat att sången i mix a är tydligare
107

 

medan andra kommit med mycket konkreta anledningar, exempelvis ”/…/Sången dominerade 

mer i den första. Kändes som den tog mer plats/…/”
108

 och ”/…/Artikulationen var mycket 

tydligare i den första.”
109

.   

                                                 
99

 Bilaga 1, Person 1, Fråga 1 Mix 
100

 Bilaga 1, Person 7, Fråga 1, Mix 
101

 Bilaga 1, Person 2, Fråga 1, Mix 
102

 Bilaga 1, Person 4, Fråga 1, Mix 
103

 Bilaga 1, Person 5, Fråga 1, Mix 
104

 Bilaga 1, Person 10, Fråga 1, Mix 
105

 Bilaga 1, Person 5, Fråga 1, Mix 
106

 Bilaga 1, Person 6, Fråga 1, Mix 
107

 Bilaga 1, Person 4, Person 5, Person 9, Fråga 2 Mix 
108

 Bilaga 1, Person 1, Fråga 2 Mix 
109

 Bilaga 1, Person 10, Fråga 2 Mix 
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En del hade svårt att peka på den exakta anledningen till varför de tyckte att sången 

uppfattades bäst i mix a, vilket följande exempel illustrerar: ”Det var i sådana fall ettan (mix 

a), man hörde kören där”
110

 eller ” De var ganska likvärdiga vad gäller sången tycker jag men 

eftersom mix a var lite mer bombastisk kändes den mer kraftfull.”
111

 

Argumenten för mix b var att sången kom fram bättre på grund av att den hade mer reverb
112

, 

att det överlag var en klarare ton i sången
113

 och att man reflekterar mer över smådetaljer när 

man hör mix b
114

. 

Vilken version är mest storslagen? 

Denna fråga var undersökningens mest balanserade i fråga om hur våra lyssnare har röstat och 

bedömt. De som röstade på mix a har bland annat talat om att den mixen är mer 

bombastiskt
115

 och känns mer
116

 och därför är bättre
117

. Två personer pekade på egenskaper 

som mer kommersiellt gångbar
118

 och att det i mix a är en mer distinkt skillnad mellan 

leadsången och kören.
119

 

De som pekat ut mix b som mest storslagen talade bland annat om att en ballad ska ha mer 

eko, att mix a alltså skulle vara för torr
120

, att mix b lät mer och gjorde ett starkare intryck rent 

instrumentalt
121

, och att den var mer på ton
122

. 

Det är viktigt att observera att endast en person i undersökningen har använt ordet storslaget i 

negativ bemärkelse. Mix b innehåller alltså för mycket bas och trummor, vilket enligt 

lyssnaren var för mycket ”pamp”
123

. 

Vilken version hade bäst ljudkvalitet? 

Även här hade mix a ett stort övertag. Svaren var korta och för det mesta bestämda. Enda 

gången det gavs en riktig förklaring till varför mix a hade högre ljudkvalitet var när en 

tillfrågad tyckes ha hört missljud i mix b
124

 och när en annan tillfrågad motiverade sitt val 

med följande: ”Den andra var inte alls dålig men den kändes inte alls lika omfångsrik i 

frekvenserna.”
125

 

Det gavs knappa motiv till varför vissa undersökningsdeltagare valde mix b. En tillfrågad 

säger att mix b hade fler element och bättre ljudkvalitet
126

. En annan säger att” /…/den lät 

mer, var klarare, man hörde sången”
127

. Från en person fick vi ingen motivering alls
128

.

                                                 
110

 Bilaga 1, Person 3, Fråga 2 Mix 
111

 Bilaga 1, Person 7, Fråga 2 Mix 
112

 Bilaga 1, Person 2, Fråga 2 Mix 
113

 Bilaga 1, Person 6, Fråga 2 Mix 
114

 Bilaga 1, Person 8, Fråga 2 Mix 
115

 Bilaga 1, Person 7, Fråga 3Mix 
116

 Bilaga 1, Person 1, Fråga 3 Mix 
117

 Bilaga 1, Person 10, Fråga 3 Mix 
118

 Bilaga 1, Person 2, Fråga 3 Mix 
119

 Bilaga 1, Person 4, Fråga 3 Mix 
120

 Bilaga 1, Person 3, Fråga 3 Mix 
121

 Bilaga 1, Person 5, Fråga 3 Mix 
122

 Bilaga 1, Person 6, Fråga 3 Mix 
123

 Bilaga 1, Person 9, Fråga 3 Mix 
124

 Bilaga 1, Person 3, Fråga 4 Mix 
125

 Bilaga 1, Person 7, Fråga 4 Mix 
126

 Bilaga 1, Person 1, Fråga 4 Mix 
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Tabell 2 - Statistisk redovisning av svar rörande Master A samt Master B 

Statistisk redovisning av svar rörande Master A samt Master B 

 

Det är här viktigt att observera att, precis som vi nämnt tidigare, så har lyssningsordningen 

kastats om i den här omgången. Våra undersökningspersoner har alltså fått höra master b 

först, sedan master a. Eftersom skillnaderna mellan låtarna efter masteringen blivit mindre 

tydliga har vissa undersökningsdeltagare tyckt att det varit svårt att göra ett val i vissa 

specifika frågor, vilket syns av statistiken nedan.  

 

 

Master A Master B 

I vilken av dessa två låtar uppfattar du bäst förmedlad känsla? 4 5 

I vilken av dessa två låtar uppfattar du tydligast sång? 6 3 

Vilken version är mest storslagen? 3 6 

Vilken version hade bäst ljudkvalitet? 5 5 

Vilken version tilltalar dig mest? 4 6 

 

I vilken av dessa två låtar uppfattar du bäst förmedlad känsla? 

Trots att en person inte kunnat avgöra vilken version som efter masteringen förmedlar låtens 

känsla bäst, är det rent statistiskt jämnt mellan låtarna. Åsikterna har varit att master b flyter 

på och känns snabbare
129

, att den är mer sparsmakad
130

, att den helt enkelt låter bäst
131

 och att 

”man hörde hans röst bättre och den fick en bättre höjning i slutet.”
132

. 

Det konkreta argumentet för master a har varit att ”den hade snygga harmonier och snygga 

körer och därför var den snyggare”
133

. Annars har det handlat om att man fått mer intryck av 

master a
134

 eller att man helt enkelt bara gillade den varianten mer.
135

 

Efter att ha lyssnat på master a och b var det många som trots sina val flera gånger 

poängterade att låtarna nu hade stora likheter. Men en person uppfattade låtarna så lika att 

denne hade svårt att svara på vår fråga.
136

   

I vilken av dessa två låtar uppfattar du tydligast sång? 

Efter att våra undersökningspersoner hade fått höra båda mastrade versionerna blev det svårt 

för dem att endast svara på vår fråga utan att förhålla sig till låten som helhet. Som svaren 

visar verkade deras åsikter om, i det här fallet sången, basera sig mycket på helhetsintrycket.  

Ovanstående blev mest tydligt när lyssnarna inte längre kunde ge självklara svar. De mest 

konkreta argumenten för master a var att sången var högre och tydligare, men denna åsikt var 

det endast en person som uttryckte
137

. En annan tyckte sången upplevdes som likvärdig i båda 
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 Bilaga 1, Person 6, Fråga 4 Mix 
128

 Bilaga 1, Person 8, Fråga 4 Mix 
129

 Bilaga 1, Person 3, Fråga 1, Master 
130

 Bilaga 1, Person 5, Fråga 1, Master 
131

 Bilaga 1, Person 6, Fråga 1, Master 
132

 Bilaga 1, Person 10, Fråga 1, Master 
133

 Bilaga 1, Person 7, Fråga 1, Master 
134

 Bilaga 1, Person 8, Fråga 1, Master 
135

 Bilaga 1, Person 2, Person 9, Fråga 1, Master 
136

 Bilaga 1, Person 1, Fråga 1, Master 
137

 Bilaga 1, Person 8, Fråga 2, Master 
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versionerna, men att master a var mer avskalad och mer bombastiskt och därför upplevdes 

som mer kraftfull.
138

 Övriga argument för master a var osammanhängande varför vi har valt 

att citera några nedan istället för att skriva samman dem i en mening: 

 /…/nu blev det svårt.. kanske....kanske den sista (master a) fast det är väldigt lika.
139

 

 
 Det var version två i så fall (master a). Jag kände basen mer i tvåan, men det hör inte 

till sången.
140

  

 
  Jag tycker båda var väldigt lika. Men tyckte jag hörde låten mycket bättre i sista 

(master a).
141 

De som röstade på master b använde argument som: 

 Nu ligger de här i högre volym, det man tänker på rent generellt i den sista (master a) 

är att det blir väldigt vasst i sången, det blir inte så behagligt att lyssna på hans sång 

och generellt för båda versionerna är att allt hörs tydligare och gör så att sången 

hamnar i bakgrunden.
142 

 
 Det var ganska likvärdigt mellan båda. Men i bägge låtarna var klappen lite väl 

intensivt vilket blev lite väl störande. Om jag måste välja så var den första (mix b) 

tydligast.
143 

 

 I den första (master b). I den andra var det så mycket effekter att man tänker mer på 

det än på sången. Det kändes som mycket ljud.
144 

Även denna fråga hade en av lyssnarna så svårt att svara på att denne inte kunde välja en 

version som sin favorit. Han menade att valet var svårt eftersom låtarna i denna 

lyssningsomgång hade stora likheter med varandra jämfört med den första 

lyssningsomgången.
145
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 Bilaga 1, Person 7, Fråga 2, Master 
139

 Bilaga 1, Person 1, Fråga 2, Master 
140

 Bilaga 1, Person 3, Fråga 2, Master 
141

 Bilaga 1, Person 10, Fråga 2, Master 
142

 Bilaga 1, Person 4, Fråga 2, Master 
143

 Bilaga 1, Person 5, Fråga 2, Master 
144

 Bilaga 1, Person 6, Fråga 2, Master 
145

 Bilaga 1, Person 9, Fråga 2, Master 
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Vilken version är mest storslagen? 

Samtliga deltagare var aningen fåordiga när denna fråga ställdes. På master a applicerades 

attribut som mustig
146

 och andra sa att den helt enkelt var bäst eller att man fått bättre intryck 

av den.
147

 

Master b var den som flest tyckte var storslagen. Vissa bekräftade bara att så var fallet
148

 

medan andra motiverade sina svar med t.ex. att master b flöt på bättre och att master a kändes 

trög, vilket just den specifika lyssnaren trodde har med instrumenten att göra
149

. Andra motiv 

var att master a var jobbig att lyssna på
150

. Det mest utvecklade resonemanget till varför valet 

föll på master b var att en lyssnare upplevde att det kom ”höjningar” i låten, att andra 

ljudelement flöt in i låten och bidrog till att inte skapa en monoton känsla.
151

 

En lyssnare hade svårt att svara peka ut en variant som mest storslagen och valde att svara på 

följande vis: 

”Det var väldigt svårt. Jag fick bättre känsla för den senare men jag kan inte säga att den är 

mer storslagen för det. De var väldigt lika.”
152

 

Vilken version hade bäst ljudkvalitet? 

På denna fråga gick åsikterna isär, precis som tidigare när lyssnarna fick lyssna på mixarna, 

men vissa personer föredrog olika versioner mellan omgångarna vilket vi kommer gå in på 

under analysavsnittet.  

De som föredrog master b sa för det mesta bara att denna version tilltalade dem mest
153

 . En 

person poängterade att det eventuellt kunna ha att göra med ljudeffekterna
154

 och en annan 

pekade på att master b var behagligare att lyssna på.
155

 

Argumenten för master a var av skiftande slag. En lyssnare påpekade att denne egentligen 

föredrog master b men att ljudkvaliteten ändå var snäppet bättre i master a, bland annat på 

grund av att basen lätt bättre där.
156

 En annan svarade att personen ifråga tyckte att båda två 

har hög ljudkvalitet och att låtarna skapade olika känslor men att master a hade lite mer att 

ge.
157

 En annan tyckte att master a var vackrast men att det var svårt att höra och avgöra 

eftersom de är så lika.
158

 Den tydligaste åsikten i frågan var att master a var starkast och att 

Karlssons sång var starkast, varför det föll lyssnaren bäst i smaken.
159
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 Bilaga 1, Person 5, Fråga 3, Master 
147

 Bilaga 1, Person 7, Person 8, Fråga 3, Master 
148

 Bilaga 1, Person 1, Person 2, Person 6, Fråga 3, Master 
149

 Bilaga 1, Person 3, Fråga 3, Master 
150

 Bilaga 1, Person 4, Fråga 3, Master 
151

 Bilaga 1, Person 10, Fråga 3, Master 
152

 Bilaga 1, Person 9, Fråga 3, Master 
153

 Bilaga 1, Person 1, Person 2, Person 10, Fråga 4, Master 
154

 Bilaga 1, Person 6, Fråga 4, Master 
155

 Bilaga 1, Person 4, Fråga 4, Master 
156

 Bilaga 1, Person 3, Fråga 4, Master 
157

 Bilaga 1, Person 5, Fråga 4, Master 
158

 Bilaga 1, Person 7, Fråga 4, Master 
159

 Bilaga 1, Person 9, Fråga 4 Master 



35 

 

Vilken version tilltalar dig mest? 

Här tyckte majoriteten av de tillfrågade att master b var mest tilltalande. Två personer pekade 

på att master b överlag var intressantare att lyssna på. En av dem hade en konkret åsikt om att 

instrumenten kom fram mer i master b medan master a var mer sångdominerad.
160

 Övriga 

argument var att master b kändes ”klar”
161

 eller att den helt enkelt trots hård konkurrens var 

bättre.
162

 

En person som föredrog master a pratade bland annat om att basen var bättre i master a samt 

att rösten känns närmre utan att störa.
163

 De övriga som föredrog master a kunde inte motivera 

sina val utan tyckte helt enkelt att den versionen var bättre 
164

 och att den skulle gå att lyssna 

på obegränsade gånger.
165

 

Vilka skillnader upplever du mellan den första och andra lyssningsomgången? 

Majoriteten av lyssnarna upplevde att master a och b hade blivit tydligare och klarare men 

framför allt starkare i volym än mixversionerna. Många poängterade att sången nu fick en 

central roll, vilket de inte upplevde under mixlyssningen. Dessa ansågs nu vara färdiga låtar. 
166

  

Framför allt kunde åhörarna hitta specifika olikheter eller detaljer mellan mixarna som de 

tyckte mer eller mindre om. Men efter mastering hade lyssnarna svår att ge konkreta svar på 

vad vilka skillnader som fanns mellan master a och master b. De refererade till master a samt 

master b som ”masterversionerna”, alltså en sammanhörande enhet eller grupp, medan mix a 

samt mix b snarare upplevdes som två fristående versioner.
167
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 Bilaga 1, Person 2, Person 10, Fråga 5, Master 
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 Bilaga 1, Person 5, Fråga 5, Master 
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 Bilaga 1, Person 1, Person 4, Person 6, Fråga 5, Master 
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 Bilaga 1, Person 3, Fråga 5, Master 
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 Bilaga 1, Person 7, Person 9, Fråga 5, Master 
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 Bilaga 1, Person 8, Fråga 5, Master 
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 Bilaga 2, s. 60 
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 Bilaga 2, s. 60 
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För att vår analys ska bli så överskådlig som möjligt kommer vi gå igenom samtliga sex 

frågor och jämföra våra lyssnares svar före och efter master-versionerna av vår låt. I detta 

avsnitt kommer vi inte upprepa våra testpersoners svar utan fokusera på vad svaren innebär.  

Det är viktigt att ge läsaren vår utgångspunkt innan vi dyker ner i analysavsnittet. Oavsett vad 

man kan tycka om mixarna som sådana, vilket kommer tas upp i diskussionskapitlet, är det för 

oss ganska självklart att mix a är genomförd med en vision i åtanke. Hasselqvist Jarl har 

strävat mot ett sound, ett specifikt sätt att framföra låten på. Basen och kicken är 

grundstommen i låten och driver på. De övriga instrumenten har genom equalizer och 

kompression justerats, både i det låga frekvensregistret där basen befinner sig men även i det 

övre strax efter 1khz. På så vis uppstår det inte någon konkurrens mellan de olika ljuden i 

låten och sången kommer fram på ett naturligt sätt. Det enda som saknas i Hasselqvist Jarls 

mix är många av de instrument som han av personliga skäl valt att sänka så mycket i nivå att 

de nästan blir exkluderade ur mixen. Dessa känner vi hade en stor bärkraft i låten, som nu 

istället kan upplevas som aningen platt och ointressant.  

Den mest utmärkande karaktären för denna mix är alltså kicken, basen och sången som 

dominerar ljudbilden. 

Perssons insats är svårt att beskriva, främst eftersom det är svårt att sätta sig in i hans 

upplevelse av låten och förstå hur han tänkte när han arbetade. Det man upplever när man 

lyssnar är att det, bland annat på grund av brist på erfarenhet, saknas en tydlig vision i mixen. 

Basen fångar inte det frekvensspektra där en bas normalt dominerar, vilket dels tar bort 

stabiliteten ur låten, men också skapar en obalans sett till det övre frekvensregistret där vissa 

instrument och trummor ligger. Mixen upplevs som tom och utan tryck. Viss burkighet 

uppstår i sången och pianot då han ej rensat upp i det lägre mellanregistret mellan 300 – 

500Hz. Inget låter ”fel”, men inget sticker heller ut riktigt. Persson har gjort en del 

volymjusteringar i syftet att ett visst instrument inte ska ta över ljudbilden, vilket är en bra 

prestation sett till att han inte har någon tidigare erfarenhet av det här slaget. Men han har inte 

gjort några vidare extrema förändringar i ljuden.  

Det mest utmärkande för denna mix är att den till skillnad mot mix a saknar tydlig återgivning 

i de låga samt de allra högsta frekvenserna. Vidare upplever vi inte någon tydlig vision, men 

låten får sin karaktär genom att Persson valt att behålla nästan alla de ljud som inte finns 

närvarande i mix a. 
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Lyssnarna föredrog mix a. Argumenten för mix a var sammanhängande. Vi tror att det 

förmodligen beror på att soundet vår proffsmixare har skapat är karaktäristiskt för genren. Det 

skapar en hög igenkänningsfaktor som då är lättare att föredra efter en lyssning.  

Argumenten för mix b reflekterade åhörarnas personliga tycken mer än mixens specifika 

kvalitéer. Det som skulle kunna tolkas som mixarens misslyckande, att inte kunna mixa in 

gitarrerna i en låt där gitarrer normalt inte har en så stor roll, har av vissa upplevts som 

experimentellt och därför har låten valts som favorit. Det gick att se tydliga mönster kring 

vilka som föredrog mix b, exempelvis för dess stora närvaro av gitarrer, och deras personliga 

musiksmak. Det motsatta gick att konstatera om mix a, där personer som tidigare sjungit, 

lättare fångades av denna mix.  

Det går att se att åsikterna om exakt vad som var bra i en viss mix är mer relaterade till en 

lyssnares personliga och känslomässiga erfarenheter av musik snarare än det tekniska 

framförandet av ett verk. Däremot måste den tekniska kvalitén nå en viss nivå för att ett verk 

överhuvudtaget ska bli accepterat.   

Här blev resultatet jämnare, trots att master b blev utvald till favorit. Vissa lyssnare menade 

att master b flöt på bättre.  

Att fler lyssnare nu föredrog master b, alltså amatörens prestation, tror vi beror på att 

Lindberg i mastringen lyckats kompensera för en rad tekniska brister som fanns i mix b. 

Master a och b var nu på ungefär samma nivå rent tekniskt. Därför fick master b nu en annan 

acceptans, varför det blev aktuellt att lyssna på innehållet, som på grund av fler musikaliska 

element upplevdes som mer intressant.  

Eftersom mix b inte var lika hårt processad som mix a upplevde en person en större dynamik i 

master b. Ändå påpekade flertalet lyssnare att många skillnader var utraderade. En av 

lyssnarna kunde av samma anledning inte ge ett konkret svar. 

Mix a dominerade i statistiken, vilket inte är så konstigt med tanke på hur mycket plats 

Hasselqvist Jarl har skapat åt sången. Det är en korrekt teknik eftersom kommersiell 

popmusik sätter stort fokus på vokaler. 

Men det är intressant att notera lyssnarnas tankegångar, som exempelvis en som tyckt att 

artikulationen i mix a varit bättre, trots att mix a och mix b använder samma sångspår. Vi tror 

att artikulationen upplevs som tydligare på grund av att sången blivit kraftigt komprimerad i 

mix a. Samtidigt fanns en rad mindre logiska motiv till varför sången i mix a var bäst, som 

exempelvis att kören hördes bättre i mix a, trots att leadsång och kör inte är samma sak. Det är 
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dock förståeligt att en lyssnare drar paralleller mellan och ser leadsång och kör som en 

gemensam grupp.  

Efter mastering röstade lyssnarna jämt rent statistiskt, men åsikterna var inte längre tydliga, 

som resultatavsnittet visar. Detta beror på att det i en masteringsprocess går att få fram och 

tydliggöra sången väldigt mycket. Samtliga som har röstat på master a har i samma mening 

poängterat att det egentligen inte skiljer så mycket mellan master a och master b. Vissa har 

rentav röstat på master a av andra orsaker än rösten. 

De som röstade på master b å andra sidan gjorde det ibland i protest mot vissa detaljer i 

master a, som exempelvis att klappen upplevdes för hög eller för skarp. Det är i alla fall 

tydligt att lyssnarna efter den andra lyssningsomgången inte längre kunnat göra enkla och 

konkreta val utan letat efter fel. 

Det blir tydligt att man i en masteringsprocess kan framhäva de frekvensregister där sången 

tar plats så pass mycket att en publik har svår att identifiera de vokala skillnaderna mellan två 

versioner av en och samma låt.  

Statistiskt sett fick mix a och mix b lika många röster på den aktuella punkten.   

Vår slutsats till varför det blivit ett så jämnt statistiskt utslag mellan mixarna är att mix a hade 

högre ljudkvalitet och var mest bombastisk men innehöll färre ljudelement, medan mix b hade 

lägre ljudkvalitet men flest ljudelement. De lyssnare som prioriterade ljudkvalitet valde så 

ledes mix a medan de som föll för musikalisk variation valde mix b. 

I lyssningsomgång två föredrog flest antal lyssnare master b – trots att en av lyssnarna 

överhuvudtaget inte kunde besvara frågan. Vi kan konstatera att det som innan mastering 

gjorde mix a till den mest framgångsrika varianten, att den var kraftig och bombastisk, 

verkade efter mastering inte längre vara lika betydelsefullt. De kvalitéer som lyssnarna sökte i 

mix a, verkade de efter mastering även ha funnit i master b, samtidigt som master b bjöd på 

fler musikaliska variationer. Då upplevdes plötsligt master b som den mest storslagna. 

Den här frågan är svår eftersom våra lyssnare inte är tekniska experter inom området ljud. De 

har helt och hållet svarat utifrån sina känslor, vilket är vad vi varit ute efter. Men då får man 

räkna med svar som inte alltid följer en logisk struktur. 

Här dominerade mix a stort. Vi ser inga konstigheter med det här resultatet eftersom det 

tydligt återspeglar mixarnas förkunskaper. Hasselqvist Jarl har jobbat aktivt med att skapa en 

ljudbild som innehåller ett stort frekvensomfång och där varje ljudelement hittar sin plats – 
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något som Persson inte kunnat åstadkomma på samma sätt. Detta i sin tur avgör hur pass 

välljudande en mix uppfattas, varför också de flesta lyssnarna har valt mix a. 

Efter mastering jämnades resultatet ut ganska ordentligt. Fler än tidigare röstade på mix b. 

Men intressant var också att en rad personer som tidigare hade röstat på mix a, efter mastering 

föredrog master b. Det tycks som att samma ljudeffekter som i mix b, alltså innan mastering, 

var irriterande, nu i master b blev en sorts bonus som lyfte låten. Någon har också poängterat 

att master b var behagligare att lyssna på och att den helt enkelt lät bättre. 

Ett intressant svar kom från Person 3, som menade att master a lät bättre eftersom basen lät 

bättre där. Även tidigare röstade Person 3 på mix a, trots att låtarna presenterades i en 

oregelbunden form. Även Person 7 har varit konsekvent i sitt val, där han först föredrog mix a 

för dess frekvensomfång och sedan valde master a, som han beskrev som vackrast. 

Detta talar för att mixarnas grundkaraktär kommit igenom, trots att Lindberg gjort stora 

förändringar, främst i master b. 

När denna fråga ställdes fick master b flest antal röster, trots att mix b under tidigare frågor 

fått minst antal röster. Vi ser som bekant ett tydligt mönster här, där mastringen kompenserat 

för de tekniska brister som funnits i mix b. Så ledes blev mix b efter mastring mer intressant 

att lyssna på än mix a. 

De som föredrog master a menade att basen och sången var bäst i denna version. Det 

anmärkningsvärda är att dessa individer under hela undersökningen har hållit sig till mix a 

och master a – trots att de under intervjuerna poängterat hur pass lika master a och master b 

är. 

Det är intresseväckande att det genom mastering går att manipulera två mixversioner av en 

och samma låt till en sådan grad att en publik får svårt att hålla isär versionerna, trots att dessa 

har mixats av en amatör och ett proffs. Detta resultat blev mycket tydligt i våra intervjuer. 

Vår problemformulering var följande: 

Är det möjligt att genom mastering åstadkomma två versioner av en poplåt – en mixad av en 

amatör och en av en professionell mixtekniker – att bli två kommersiellt gångbara produkter? 

Enligt vår analys av det erhållna resultatet är svaret ja. Lyssnarna har visat en tydlig tendens 

att föredra proffsmixen framför amatörmixen. Men efter mastering hade de svårt att avgöra 

vilken version som var vilken och dessutom blev amatörens mix mest omtyckt. Utifrån vårt 

resultat skulle man kunna påstå att båda mixarna, efter mastering, lyckats åstadkomma två 

framgångsrika versioner av vår låt.  
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I det här kapitlet kommer vi ge vår syn på hela den här studien samt diskutera huruvida vi fått 

svar på vår inledande fråga eller ej. Vår kvalitativa undersökning är dessvärre av ett slag där 

inga svar är absoluta, utan beror helt och hållet på lyssnaren och dennes erfarenheter av 

musik. Det är med andra ord vår roll att sätta samman samtliga faktorer och avgöra vad det 

resultat vi fått egentligen innebär. 

För att göra det på ett effektivt sätt kommer samtliga aspekter som lett fram till det resultat vi 

fått att diskuteras i kronologisk ordning. 

Som bekant har vi genomfört två studier, en kvantitativ med syftet att peka ut ett åldersspann 

inom vilka våra undersökningspersoner skulle befinna sig, och en kvalitativ vilket alltså är 

den huvudsakliga studien. 

Det viktigaste här har varit att utesluta slumpen som en inverkande faktor på resultatet. Därför 

var ambitionen att utforma ett så genomtänkt experiment som möjligt, som utan problem går 

att repetera. Vårt arbete har vilat på en tydlig definition av en musikstil som är vanligt 

förekommande i samhället. Vidare har mix och masterings-teknikerna försetts med tydliga 

och repeterbara instruktioner. Slutligen har intervjuerna genomförts under strikta och 

konsekventa omständigheter. 

Den aspekt vi inte har haft någon ambition att kontrollera är våra undersökningspersoners 

bakgrund. För oss var det viktigt att deltagarna inte skulle ha musik som profession, eftersom 

vi var i behov av att förstå hur ”vanliga” lyssnare, som inte har kännedom om de tekniska 

mekanismerna bakom skillnaderna, uppfattar förändringarna i en låt.  

Vårt sätt att genomföra undersökningen gav dels svar på vår huvudsakliga fråga, men också 

att personer som är 50 år och uppåt verkar ha ett lägre intresse för kommersiell musik som 

spelas i radio.  

I efterhand går det att peka på en rad brister i vår undersökningsmetod. Dels har vi presenterat 

”onödig” information, det vill säga hur gamla de som valde alternativ 2 och 3 var. Den 

informationen öppnar för en rad frågor vi aldrig hade någon intention att besvara. Man kan 

t.ex. undra varför de som valde alternativ 2 rent åldersmässigt befinner sig så nära de som 

valde alternativ 1. Det anser vi är ett helt annat examensarbete. 

Den givna utformningen hade varit att ställa den inledande frågan om vilket alternativ en 

person föredrar och endast samla in totalt 100 röster - av samma alternativ! Det hade varit en 

tydligare arbetsmetod samt resulterat i ett bättre underlag än det vi har nu. Ännu ett enklare 

sätt hade varit att inte genomföra en kvantitativ studie alls och istället enbart använda TNS-

SIFO som underlag. Med det sagt är vi ändå nöjda med resultatet eftersom det inte skiljer sig 
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så mycket från TNS-SIFOs uppgifter eller de målgrupper RIX FM och EAST FM har riktat in 

sig på.    

Vi ser både fördelar och nackdelar med låten vi har skapat. Fördelarna är som tidigare nämnts 

dess starka band till traditionell, genrebunden, kommersiell musik. Vidare skulle våra 91 spår 

kunna uppfattas som en enorm frihet för en mixtekniker, samtidigt som det av samma 

anledning kan bli en svårighet.  

Däremot finns det ett faktum vi har varit tvungna att förhålla oss till: dessa 91 spår innehåller 

inga ”fel”, varken frekvensmässiga eller innehållsmässiga. Vi var noggranna med att välja rätt 

ljud som fyller sin del i frekvensregistret. Det var även viktigt för oss att redigera samtliga 

spår ordentligt, att helt enkelt utföra ett professionellt jobb. Trots det undvek vi att sortera 

Axelssons körer så att stämmorna inte skulle ”hoppa” mellan spåren, bara för att inte röra 

själva ljuden eller dess ordning. Mixaren skulle bara behöva förhålla sig vad denne hör och 

skapa en helhet, inte uppehålla sig med att ”rädda” våra misstag. 

Ovanstående genererar många diskussioner. För vad hade hänt om körens sång inte 

samspelade perfekt med Karlssons sång, eller om basen hade innehållit okontrollerade 

övertoner som varannan sekund tog över hela ljudbilden? Hade amatörens mix blivit ett 

fiasko? 

Det finns otaliga exempel på inspelat material, där mixaren först måste sortera och redigera 

det som levererats producenterna eller musikerna, för att sedan ”hitta felen” och slutligen 

leverera en passande ljudbild. Frågan blir då om vi begick ett misstag som inte simulerade den 

”slarviga producenten”? Vi kanske rentav suddade ut en del av det arbete som krävs av en 

mixtekniker? 

Här är det viktigt att komma ihåg vad syftet med denna studie var. Självklart går det inte att 

jämföra en erfaren mixtekniker med en person som aldrig utfört ett sådant arbete då det finns 

flera praktiska och tekniska steg som amatören skulle få problem med. Men om man lyckas 

bortse från de momenten, och låta amatören skapa en faktisk ljudbild – skulle den ljudbilden 

genom mastering kunna jämföras med vad ett så kallat ”proffs” kan åstadkomma? Det var vår 

fråga.  

Därför anser vi också att vårt sätt att skapa låten har varit helt rätt. Låtens utformning hjälper 

oss att få svar på en specifik fråga, istället för att en rad nya ska behöva ställas. 

För att göra studien aningen mer intressant hade vi kunnat skapa större kontrast mellan våra 

mixtekniker. Amatörmixaren är visserligen så oerfaren man kan bli – att dessutom kräva att 

personen ifråga inte ska besitta en musikalisk uppfattning skulle bara skada experimentet, tror 

vi. Men vår professionella mixare hade kunnat vara mer utmärkande, speciellt inom den genre 

vår låt befinner sig i. Ett problem som då uppstår är ekonomi, eftersom de absolut bästa mix-

teknikerna tar femsiffriga belopp för utfört arbete.  
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Vad gäller mixarna i sig har vi en rad åsikter. Mix a låter professionell, men den har en 

väldigt avskalad karaktär som vi tror främst speglar Hasselqvist Jarls personliga smak. Jämför 

man Mix a med andra kända produktioner infinner sig en insikt om att andra mixtekniker 

troligtvis skulle behålla en del av det liv som fanns i våra ursprungliga spår. Detta återspeglar 

sig även på de resultat vi har erhållit, där många har framfört åsikter om att de föredragit mix 

b mer på grund av instrumentens större närvaro.  

Vår amatörmixare, Persson, har gjort en hel del förändringar i de spår han fått av oss, men 

dessa ändringar är inte lika extrema som Hasselqvist Jarls. Där har istället Lindberg hittat 

utrymme att göra förändringar som låter mix b närma sig mix a. Master b blir på så vis en 

kompromiss, det bästa från två världar, vilket kan förklara varför master b fick fler röster än 

master a. 

Den självklara frågan blir då om mix a hade ”vunnit” överlägset, om en professionell 

mixtekniker hade skapat, för låten, en mer traditionell ljudbild? Det må vara fallet, men i den 

här studien är vi mer intresserade av hur mix b faktiskt har närmat sig mix a – efter mastering. 

Så vilka slutsatser kan man dra? Vilka är de övergripande insikterna med den här studien? 

Tittar man på resultatet är det tydligt att många föredrog mix a för dess klarhet, att det fanns 

en vision. Medan andra tyckte om detaljerna i mix b, eller att det inte lät så genremässigt 

slickt, något som t.o.m. vår masteringstekniker Lindberg uttryckte en åsikt om.
168

 I 

masteringsprocessen kunde Lindberg kompensera för en del av de tekniska brister mix b hade. 

Då blev genast master b mer intressant för många. Det bekräftas bland annat av att 

majoriteten av lyssnarna i vår femte fråga valde master b som den mest tilltalande versionen. 

I vår sjätte fråga, om vilka skillnader lyssnarna tyckte sig finna mellan den första och andra 

lyssningsomgången, blev det väldigt tydligt att de flesta pratade om mix a samt mix b som 

separata versioner – medan master a och master b klumpades ihop till samma grupp. Antingen 

blev båda ”vassare”
169

, eller så blev båda tydligare och välbalanserade
170

, eller så var det bara 

svårt att höra någon skillnad mellan dem
171

 bara för att ta några exempel. 

Den stora frågan är om vi fick svar på vår frågeställning: 

Är det möjligt att genom mastering åstadkomma två versioner av en poplåt – en mixad av en 

amatör och en av en professionell mixtekniker – att bli två kommersiellt gångbara produkter? 

Vi upplever att svaret på den frågan utifrån våra intervjuer är ja, sett ur slutkonsumentens 

perspektiv. Men vi som aktivt skapar musik känner inte att master b i sig räcker för att 

lanseras som en låt; den har vissa brister som endast går att fixa i mix stadiet. Däremot har 

Lindbergs insats varit tillräckligt övertygande för att ge oss insikten att en ganska bra mix 

skulle kunna lyftas till mycket högre nivå. Man behöver inte söka perfektion om det får för 

negativa konsekvenser på andra plan. 

                                                 
168

 Bilaga 4, Lindberg, s. 63-64 
169

 Bilaga 2, Person 4, Fråga 6, s. 59 
170

 Bilaga 2, Person 5, Person 1, Fråga 6, s. 59 
171

 Bilaga 2, Person 9, Fråga 6, s. 60 



43 

 

Det är i en masteringsprocess möjligt att kompensera för många av de tekniska brister en mix 

har, så som höga brusnivåer, hantering av dynamik, otillräcklig bas eller diskantåtergivning 

och liten stereobredd för att nämna några. Man kan skapa en helhet som är välljudande och 

färdig, trots att man inte kan redigera separata spår som i en mixsituation. Detta visar sig 

tydligt även i vår undersökning. När våra lyssnare fick lyssna på mixarna hittade de 

individuella ”fel” i mixarna, de tyckte vissa ljud störde eller lyfte hela låten, eller att nivåerna 

hos olika komponenter var för olika. När de fick höra de mastrade varianterna försvann det 

synsättet, eftersom nivåerna mellan mixarna var jämbördig och saker lät rätt. Lyssnarna 

började istället tala om vad som skapade driv och tempo i låten; det lades plötsligt större vikt 

vid känslan låten framförde än tekniska detaljer. 

Nu simulerar det här experimentet ett extremt fall. För vi anser att varken mix a eller mix b 

riktigt har lyckats fånga essensen av vår låt, som vi ser det - men båda versionerna skulle 

kunna representera låten! Svaret på vår frågeställning blir ännu mer relevant när det 

implementeras i en realistisk situation. Ponera att man utför en mix som når 90 procent av det 

man anser är ett färdigt resultat. Man skulle då kunna avsluta jobbet genom mastering – och 

därmed åstadkomma en kommersiellt gångbar produkt, vilket bland annat innebära en enorm 

tidsbesparing. Detta kan ställas mot mix b, som vi anser är 20 procent från ett färdigt resultat. 

Under processens gång kom vi till insikt med att den tekniska kunskap som vi många gånger 

förlitar oss på får oss att bortse ifrån det känslomässiga ”uttrycket” av musikproduktion. 

Exempelvis kunde inte Persson motivera varför han valt att ha gitarrerna så framträdande i 

låten. Man skulle kunna gissa att hans bakgrund som hobbygitarrist gör att han sätter stor 

fokus på just gitarrer. Men har han ingen genreuppfattning? Eller kan det bara vara så att han 

från början inte hade någon konkret vision? Svaret på den sista frågan finns dels i intervjun 

med honom, där han inte direkt kan motivera sin mix. Men svaret finns även att hämta i vår 

tekniska genomgång och i den arbetsfil som finns sparad på Elmis dator; Persson har 

visserligen ändrat nivåer och inställningar på samtliga spår, men det är inga som är mer 

framträdande eller helt borttagna. Samtliga spår samspelar i en ”lagom” nivå. 

Trots ovanstående var det en del, men speciellt en undersökningsdeltagare, som konstruerade 

argument för varför inslaget av gitarr var så bra – utan att varken känna den som utfört arbetet 

eller känna till dennes vision. Det gav oss insikten om att man inte alltid behöver låta sig 

styras av det man tror är korrekt eller behöva exakta motiveringar till varför man vill framföra 

konst på ett visst sätt, så länge man söker känslan i det man gör. Många av de extravaganta 

motiveringarna tenderar att komma i efterhand – lyssnarna applicerar sina tankar på ett verk. 

Med det sagt märker man samtidigt hur hårfin gränsen mellan två genres är. Mix a som är mer 

amerikansk med sitt fokus på trummor, bas och sång, blev främst omtyckt av de som i vår 

undersökning gillar det specifika soundet. Den slutsatsen kan man dra genom att se vår 

översiktsbild av samtliga lyssnares svar: två personer tyckte genomgående om mix a och 

master a
172

. Det kan även hända att de identifierade att mix a och master a ”hör samman”, 

trots att ordning i lyssningsomgång två hade kastats om. Samtidigt fanns det tydliga exempel 

åt andra hållet, där en lyssnare i frågan om vilken version av mixarna som var mest 

storslagen, svarade att mix a var mest kommersiellt gångbar – men att han skulle föredra att 
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lyssna på mix b
173

. Fritt tolkat innebär det alltså att den aktuella lyssnaren inte gillar det 

slicka, amerikanska soundet i mix a, vilket kan sägas vara mer åt traditionell r’nb – utan 

föredrar ett mer poppigt sound. 

Den avslutande frågan blir om den här studien, vårt syfte med den här studien och dess 

eventuella resultat inte är annat än ett motbjudande sätt att betrakta konstformen musik? Bör 

man som skapare av konst försöka utveckla och framhäva själen som ligger bakom ett skapt 

verk, eller ska man lägga sin tid på att bättre försöka lura sina lyssnare, som vårt arbete skulle 

kunna tolkas som? Vi anser att musik är ett av de bästa sätten att förmedla känslor, ett sätt 

som de flesta kan relatera till. Trots att det skulle vara möjligt att ha en evig diskussion av vad 

som egentligen är själen i ett verk, går det att enkelt förklara att även musik blir en produkt, 

när syftet är att snabbt nå en så stor publik som möjligt. När en produkt skapas måste man ta 

hänsyn vill vissa aspekter, som tid och kostnad. Men i relation till själen blir de aspekterna 

oftast betydelselösa. Frågan är bara vad man skapar, för vem och varför.  

Det vore som tidigare nämnts intressant att skapa extremare förhållanden i studien, genom att 

exempelvis använda ett erkänt namn som ”proffsmixare”. På det sättet skulle det vara lättare 

att dra andra slutsatser än vi kan idag. Vidare vore det intressant att göra liknande försök med 

en större publik, för att lättare kunna dra generella slutsatser.  

En annan intressant studie vore att ta reda på hur många gemensamma komponenter som 

krävs för att personer som enbart gillar europeisk pop eller amerikans rnb tillsammans kan 

lyssna på och uppskatta en och samma låt. I vilken grad kan man blanda sound och ljud för att 

locka fler lyssnare – och samtidigt redovisa det på ett vetenskapligt sätt? 

Vår opponent gav ett ytterligare förslag, som går ut på slumpmässigt inställda ljudnivåer på de 

enskilda ljudspåren – som tillsammans representerar en ”mix” och därefter skickas till 

mastering. Vi tror idén, om inget annat, kan generera mycket intressanta resultat!  
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M
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1. I vilken av dessa två 
låtar uppfattar du bäst 
förmedlad känsla?   

  X 
_ _ 

  
X   X   

  
  X   X 

  
X     X 

  
X     X 

  
2. I vilken av dessa två 
låtar uppfattar du 
tydligast sång?   

X   X   
  

  X X   
  

X   X   
  

X     X 
  

X     X 
  

3. Vilken version är 
mest storslagen?   X     X 

  X     X 
    X   X 

  X     X 
    X X   

  
4. Vilken version hade 
bäst ljudkvalitet?     X   X 

  X     X 
  X   X   

  X     X 
  X     X 

  
                                                      
                                                      
    

Person 6 
  

Person 7 
  

Person 8 
  

Person 9 
  

Person 10 
  

              

Val av version   
m
A 

m
B 

M
A 

M
B   

m
A 

m
B 

M
A 

M
B   

m
A 

m
B 

M
A 

M
B   

m
A 

m
B 

M
A 

M
B   

m
A 

m
B 

M
A 

M
B   

                                                      
1. I vilken av dessa två 
låtar uppfattar du bäst 
förmedlad känsla?   

X     X 
  

  X X   
  

  X X   
  

  X X   
  

X     X 
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mA = Mix a          mB = Mix b          MA = Master a          MB = Master b                                       
- = Kunde ej välja version 

  
  
  

                                                      
 

 

Tabell 3 - Översiktsbild över lyssnarnas svar före och efter mastering 
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