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Sammanfattning 
I detta konstnärliga forskningsarbete har jag undersökt skillnaderna mellan att mixa vid 
analog respektive digital plattform. Syftet med arbetet är att ta reda på vad skillnaderna är i 
upplevelse och i det klingande resultatet om man mixar analogt respektive digitalt. Som 
bakgrund till arbetet inleder jag med att ge en kort historik för hur mixning kommit att bli en 
egen yrkesgrupp inom musikindustrin. Jag fortsätter sedan med att bena ut begrepp som 
kreativitet och flow med hjälp av forskning av Csikszentmihalyi, Tolle och Mazzola m.fl. För 
att sedan hantera dessa ämnen mer specifikt inom mixning har jag även tagit hjälp av 
Mixermans bok Zen and the art of mixing. För att dokumentera mina processer har jag fört 
loggbok där jag skrivit ner mina tankar, känslor och kroppsliga reaktioner under utförandet. 
Resultatet visar på fördelar och nackdelar vid de båda plattformarna. Det analoga arbetssättet 
medförde ett starkare beslutsfattande och en process utan tvivel. Detta i sin tur gjorde att 
upplevelsen under hela mixen beskrevs som positiv. Vid en digital plattform upplevde jag 
stunder som kändes mer påfrestande än jag gjorde vid det analoga. Samtidigt upplevde jag att 
de toppar av flow jag hade under det digitala var starkare än vid det analoga. I det klingande 
resultatet tyckte jag det digitala uppfattades som mer innehållsrik och lekfull och därav såg 
jag den som en vinnare. Min slutsats blev att vid digitalt mixande så finns det fler alternativa 
lösningar på ett problem än vid det analoga. Detta får framförallt två konsekvenser. Dels kan 
det öka kreativiteten med fler möjligheter och jag upplevde starka perioder av flow på grund 
av detta. En annan konsekvens är det ökade beslutsfattandet det medför, vilket skapar en 
osäkerhet som i sin tur är energikrävande. Från det analoga mixandet tar jag därför med mig 
vikten av att känna sig nöjd och våga gå vidare vid varje stadie i mixen för att gynna 
processen som helhet. 
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Inledning 

Processen när man mixar musik innehåller väldigt många olika aspekter och kan göras på 
oändligt många olika sätt. Det finns många beprövade metoder och filosofier om vilket sätt 
som är bäst för att uppnå det bästa resultatet. Eftersom man inte alltid vet vad som är det bästa 
resultatet är det också väldigt svårt att definiera hur det kan uppnås. En aspekt av det bästa 
resultatet kan vara att mixen är tekniskt felfri, men det ställer även en följdfråga om vad en 
tekniskt felfri mix faktiskt är. Att det är svårdefinierat beror på att det utgör ett faktiskt 
konstnärligt utövande. Vad som utgör ett gott resultat är subjektivt snarare än objektivt. Det 
finns ändå vissa riktlinjer och beprövade metoder som man kan gå efter för att nå ett åtråvärt 
resultat. Dessa metoder innefattar dock en dimension av analytisk karaktär och man skulle 
kunna argumentera för att det bara kan ta en mix halvvägs. Den andra delen av mixandet går 
ut på att kunna se den större bilden och det görs genom intuition och kreativitet. 

Musikskapande har alltid haft en historia av att utvecklas tillsammans med den tekniska 
utvecklingen. Detta är något som vi ser i alla delar av musikskapande och det är ofta i och 
med ny teknik som nya genres tillkommit. I och med elgitarren uppfanns rocken, med synten 
kom elektronisk musik. Det är likadant i ett mixutförande. I början av den inspelade musiken 
handlade mixandet mer om hur man fångade ljuden i en akustisk miljö och hur man på så vis 
kunde skapa ljudbilden. Idag görs istället mycket i datorn, där man manipulerar ljud med 
digital teknik för att åstadkomma samma resultat. Jag kommer att gå djupare in på denna 
historik i detta arbete för att sedan undersöka hur det påverkar det konstnärliga arbetet och 
förmågan att se den större bilden i en mix. Som jag redan redogjort finns det inga rätt och fel 
inom musikskapande utan bara olika resultat. Det är dessa resultat som jag är nyfiken på att 
undersöka. Jag tror att när musik mixas enbart i en dator, som är den teknik som är mest 
använd idag, är det en mycket mer visuell och analytisk process än om man gör det på ett 
mixerbord. Jag är nyfiken på att undersöka hur dessa olika typer av redskap påverkar 
kreativiteten. Även om en viss del av detta arbete handlar om att ta reda på skillnaderna 
mellan de klingande resultaten, så är det som står i fokus det kreativa och konstnärliga 
utförandet. Vi ser idag att det i samhället överlag har skett en förflyttning från att värdesätta 
kroppsligt arbete till att vi mer och mer sätter det analytiska arbetet i fokus. Detta är inget nytt 
utan något som stegvis skett, och när vi arbetar med datorer så sätts det verkligen i bruk. Det 
är likadant i musik. Jag vill reda ut vad skillnaden i upplevelse och kreativitet blir av det mer 
kroppsligt involverande arbete som det innebär att mixa vid ett mixerbord, kontra det mer 
analytiska arbete som det innebär att mixa vid en dator. 
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Problemformulering 
Det behövs mer kunskap kring hur digitalt respektive analogt mixande påverkar den kreativa 
processen och det klingande resultatet i musikproduktion. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur digitalt respektive analogt mixande påverkar den 
kreativa processen och det klingande resultatet. 

• Hur påverkar en digital respektive analog plattform de val som en utövare gör vid 
mixning och vilken inverkan har det på upplevelse och det klingande resultatet? 
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Ordlista 

Overdubs – Att spela in ytterligare element på något som är inspelat. 

Send – Att skicka en signal från en kanal till en annan 

Parallellkomprimering – Istället för att komprimera en signal seriellt så gör 
man detta på en separat kanal och blandar in den. 
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Bakgrund/Litteratur 
I denna del kommer jag att presentera bakgrundsinformation som är relevant för mitt arbete. 
Inledningsvis ges en kort historik över musikproduktionens utveckling. Därefter behandlas 
begreppen kreativitet och flow. Slutligen redogörs för olika synsätt för mixning som 
konstform. 

Musikproduktionens utveckling och mixningens uppkomst 
I mitten på 1800-talet uppfann den franske uppfinnaren Édouard-Léon Scott de Martinville 
fonoautografen, vilken var den första tekniken som kunde spela in ljud (The EMI Group 
Archive Thrust, 2014). Problemet med denna teknik var dock att det endast gick att spela in 
ljud, men inte spela upp det vid senare tillfällen. Det är kanske därför Thomas Edison är den 
som är mer känd som den person som uppfann den första inspelningsutrustningen. Med sin 
fonograf kunde han både spela in, lagra och spela upp ljud. Det var i och med denna 
uppfinning som inspelad musik fick sin början och skivindustrin kunde ta form (Moorfield, 
2005). 

De tidiga inspelningsteknikerna var väldigt begränsade i och med att det inte fanns några 
möjligheter till editering. All inspelning skedde med endast en mikrofon. Det finns dock 
bilder på Fred Gainsburg, som var den första att driva inspelningsstudio, där han flyttar 
mikrofonens avstånd till dess ljudkälla för att justera den efter dynamiken (Moorfield, 2005). 
Under 1920-talet introducerades den mikrofonen som i sin tur ledde till att inspelningens 
historia flyttades från mekanisk till elektronisk inspelning, vilket öppnade nya möjligheter. En 
historisk intressant aspekt från detta var att det fanns ett visst motstånd mot hur den nya 
elektroniska tekniken lät. Det sades att man förlorade något som fanns i ljudet vid mekanisk 
inspelning (Moorfield, 2005). Denna diskussion liknar den vi ser idag mellan digital- och 
analog inspelning.  

Längre fram i historien uppfanns bandspelaren, vilket gav möjligheter till den första 
efterbearbetningen. Bandspelarens uppkomst ledde även till den första typen av 
flerspårsinspelning. Det skulle i sin tur komma att ha en väldigt stor inverkan på den inspelade 
musiken. Den första personen att göra detta var saxofonisten Sidney Bechet, som spelade in 
nya spår på det som redan var inspelat. Problemet med det var dock att varje gång han spelade 
in något nytt försämrades kvaliteten. Det var Les Paul som skulle komma på en teknik där han 
spelade in med två nålhuvuden samtidigt, vilket skapade en bättre flerspårsinspelning och där 
med tog denna teknik verkligen fäste (Moorfield, 2005). 

Under det följande decenniet följde en period av stora framsteg inom musikproduktion med 
stora namn som till exempel Phil Spector och Motown, vilket förfinade arrangeringstekniker 
och uppfann sätt att använda studion på för att skapa något nytt. Teknikerna de använde sig av 
var präglade av att de genom många olika instrument, placerade på olika platser i rummet, 
skapade olika ljudbilder. Den typ av mixteknik som vi använder oss av idag kan man säga 
började i och med det experimenterande som The Beatles och George Martin ägnande sig åt i 



!5

mitten på 1960-talet. De hade tillgång till en fyrkanalsinspelare, men genom att spela in fyra 
kanaler och sedan spela in dessa på två kanaler så kunde de få tillgång till ännu fler. Detta 
skapade en större möjlighet att experimentera med ”over-dubs” och effekter (Moorfield, 
2005). Även om de genom denna teknik kunde expandera en fyrkanalsinspelare så var de 
fortfarande begränsande till ett visst antal kanaler. Men det fanns nu en efterfrågan på fler 
kanaler vid inspelning och mixerborden och bandspelarna fick med tiden fler och fler kanaler 
för att skapa fler möjligheter för musikkreatörerna. I och med det blev också mixningen mer 
komplex. Mixningen som från början handlat om att placera instrument på olika ställen i 
rummet, eller som Fred Gainsburg hade gjort och flyttat mikrofonen längre in från ljudkällan 
när ljudvolymen blivit starkare, fick nu mer avancerad teknik för att kunna skapa detta. 
Genom equalizers kunde man förändra frekvensbalansen och genom kompressorer så kunde 
man tämja dynamiker. Mixningen började därför få en egen roll i processen och var inte bara 
en del av arrangeringen som man kunde se det som tidigare. Eftersom spåren blev fler och 
inspelningsprocessen blev mer och mer studioorienterad så blev mixningens betydelse större. 
För att få en bra ljudbild när man kombinerade många olika ljudkällor och spår var man 
tvungen att manipulera ljuden i efterhand för att de skulle fungera tillsammans i ett stereospår. 

Under många år var det detta man använde mixerbordet till. Genom att ha mixerbord med upp 
till 96 kanaler kunde man mixa väldigt stora projekt och få allting att fungera tillsammans. 
Man kopplade också in annan utrustning som equalizer, kompressor och tidseffekter till 
mixerbordet. Mixandets roll växte sig också starkare och personer så som Bob Clearmountain 
gjorde att begrepp som stjärnmixare myntades. I slutet på 1980-talet började dock datorn få en 
starkare position i och med vad som kallas digital audio workstation. Det är datorprogram 
som är gjorda för att skapa musik i. Precis som inspelad musik gjorde en övergång från 
magnetiskt till elektronisk en gång i tiden så började det nu ske en övergång från analogt till 
digitalt mixande (Moorfield, 2005). Medan många under lång tid höll fast vid att mixa vid 
analoga mixerbord eftersom de tyckte bättre om ljudet, så har det idag nästan skett en hel 
övergång till att man mixar digitalt. Den ljudliga skillnaden mellan dessa har diskuterats 
väldigt mycket och många menar idag att den är så pass liten att det är försumbart. Men 
mixandet vid ett mixerbord ledde även till ett annat typ av arbetsflöde. Eftersom mixaren 
fysiskt flyttar på volymrattar eller kopplar in externa effekter, så blir detta arbetssätt mer 
kroppsligt. I datorn har man istället allt på en och samma skärm och blir sittande på samma 
plats under hela processen. En annan skillnad i arbetsflöde är att mixerbordet inte kan spara på 
samma sätt, varför man på ett annat sätt måste bestämma sig för när man är klar. I en dator 
kan ändra hur många gånger man vill. 

Kreativitet och flow 
Det är få saker som är så svåra att definiera som kreativitet. Inte nog med att det är svårt att 
förklara så verkar det även finnas ett värde i att hålla det mystiskt. Det verkar som att denna 
mytbildning är något som kreatören värdesätter och därför inte alltid avslöjar det arbete som 
ligger bakom. Eftersom en stor del av detta arbete kretsar kring just kreativitet så är det ändå 
på sin plats att försöka skapa någon form av definition för vad det är och inte nöja sig med att 
det bara är något som händer. Enligt nationalencyklopedin är kreativitet förmågan till 
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nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv (Nationalencyklopedin, 2019). Men om 
kreativitet är att skapa något nyskapande utanför rådande normer, hur mäter man då huruvida 
det uppnås? En traditionell modell för att göra det är kreativitetens fyra ”P”: Processen, 
produkten, personen och platsen (Mazzola mfl. 2011). Det första ”P”, processen, är det som 
kommer att vara mest relevant i detta arbete. Även om de andra kommer att vara intressanta 
att analysera så är det hur själva processen påverkas som är det väsentliga. I Musical 
Creativity, Strategies and Tools in composition and improvisation så presenteras en teori för 
hur själva processen i ett kreativt skapande går till. Om modellen, som är skapad av Mark A. 
Runco och Ivonne Chand, skrivs såhär: 

… first tier represents a set of three basic skills, the controlling factors involved in the creative 
process: problem finding (identification, definition, etc.), ideation (ideational fluency, originality, 
and flexibility), and evaluation (valuation and critical evaluation). A second tier shows two 
additional contributing factors, knowledge and motivation, which are highly dependent on the 
primary factors. Motivation is, for instance, both dependent on ideation and evaluation (Mazzola 
mfl. 2011) 

Det andra ”P”, produkten, är det resultat en person får av ett kreativt utövande. Det kan i ett 
musikaliskt sammanhang vara att skriva en låt eller, i detta fall mer specifikt, en mix av en låt. 
Personen i de fyra ”P” är själva utövaren som gör det kreativa och syftar till att beskriva hur 
kreativ den personen är. Det fjärde ”P”, platsen, handlar om den miljön som personen befinner 
sig i och hur kreativ den kan vara. Det kan även involvera dennes uppväxt och hur den miljön 
påverkat personen. På så vis går det lite hand i hand med det tredje ”P”, personen. 

Det finns dock viss kritik mot den traditionella modellen och framförallt att kreativa processer 
skulle vara kopplat till problemlösning. Kritiken handlar om att för att kunna identifiera ett 
problem så behövs en viss typ av expertis inom ämnet. Det finns de som menar att den 
kreativa processen mer handlar om att utforska utan att ha ett tydligt mål, och att man kan 
vara kreativ utan förkunskap (Mazzola mfl. 2011). En av dem som gjort det är psykologen 
Mihaly Csikszentmihalyi. Han har även många andra intressanta teorier om vad kreativitet är 
som jag ämnar presentera här nedan. 

I sin bok Flow – The optimal exprience presenterar Csikszentmihalyi vad han menar är flow, 
alltså det stadiet där många upplever att de är kreativa. Författaren menar att vi i vårt 
medvetande bara har möjlighet att processa en viss mängd information samtidigt. Genom att 
använda vår uppmärksamhet bestämmer vi vilken information vi vill ska nå vårt medvetande. 
Teoretiskt har vi möjlighet att fokusera på mycket mer än vad vi lyckas med. Detta på grund 
av att vi fokuserar på små detaljer som vi inte alltid är medvetna om, till exempel 
kroppsspråk. Men uppmärksamheten kan maximeras och vi har potential att bli bättre på att 
fokusera på specifika saker. Författaren talar om två termer; mentalenergi och mentalentropi. 
Det är genom den mentala energin som vi har möjlighet att rikta vår uppmärksamhet mot 
olika ting. Uppmärksamhet är till exempel en mentalenergi. På grund av den mentala entropin 
som råder har vi dock en oförmåga att kontrollera mentalenergin (Csikszentmihalyi, 1990). 
Ordet entropi betyder att ett system alltid kommer att förändras mot sin mest sannolika 
fördelning, och där med mest oordnade (Nationalencyklopedin, 2019). Csikszentmihalyis 
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använder entropi för att beskriva vår oförmåga att rikta vår uppmärksamhet, eftersom vi blir 
störda av annan information och inte lyckas prioritera det vi vill. Vidare förklarar han att det 
som ofta kallas för flow är motsatsen till detta. När vi fullständigt lyckas rikta vår 
uppmärksamhet och mentalentropin är helt frånvarande. Med andra ord; när vi lyckas 
maximera den möjlighet vårt medvetande har att processa information. 

En annan bok som tar upp samma fenomen är självhjälpsboken The Power of Now skriven av 
Eckhart Tolle. Han menar att man bara kan uppnå riktig kreativitet genom att vara helt 
närvarande i nuet. När man söker en kreativ lösning kan man bara hitta det genom att vara 
medveten, men inte genom tankar. 

The mind is essentially a survival machine. Attack and defense against other minds, gathering, 
storing, and analyzing information - this is what it is good at, but it is not at all creative. All true 
artists, whether they know it or not, create from a place of no-mind, from inner stillness. The 
mind then gives form to the creative impulse or insight. Even the great scientists have reported 
that their creative breakthroughs came at a time of mental quietude. (Tolle, 2001) 

Enligt Eckhart Tolle kan man bara uppnå kreativitet genom att vara helt fokuserad i nuet och 
inte låta tankarna skena iväg till vad som kommer hända framöver eller vad som har varit. Om 
man är helt fokuserad i nuet så kommer inte tankarna ta upp det utrymme vi har att processa 
information i vårt medvetande på det sätt som Csikszentmihalyi definierat. Csikszentmihalyi 
kallar det för flow, den optimala upplevelsen. Tolle säger det samma, men sträcker sig så långt 
som att säga att det är det enda sättet att uppleva riktigt kreativitet. (Tolle, 2001) 

Teorier om mixning 
Mixning är en konstform som på många sätt är tudelad. Samtidigt som det är en väldigt 
teknisk process så är det lika mycket en kreativ sådan. Den tekniska aspekten, som kan tyckas 
relativt självklar, handlar om att manipulera ljud med teknisk utrustning. För att få den 
tekniska utrustningen att fungera som utövaren vill krävs ett visst tekniskt kunnande. 
Equalizers, kompressorer och tidseffekter är den vanligaste utrustningen att använda. 
Equalizers förändrar fördelningen av frekvenser hos olika ljud, kompressorer manipulerar 
dess dynamiska omfång och tidseffekter skapar djup och bredd i en ljudbild. 
Frekvensomfånget man har att arbeta med som mixare brukar gå från 20Hz till 20kHz, vilket 
är det frekvensomfång människans öra uppfattar. Förutom kunskap om hur den tekniska 
utrustningen fungerar, kan man även hävda att sättet man applicerar den på är teknisk. 
Eftersom det bara finns ett visst frekvensomfång så gäller det att man fördelar de olika 
elementen i mixen på ett bra sätt inom detta frekvensomfång. En mix som är tekniskt väl 
utförd (där det finns en god balans mellan elementen och där dynamiken är väl kontrollerad) 
är nödvändigtvis inte en bra mix. Om det endast vore det tekniska utförandet som var 
väsentligt, skulle mixaren med enkelhet kunna bytas ut mot en dator som gör jobbet. Här 
kommer den konstnärliga biten in. När man har kunskap om hur man får den tekniska 
utrustningen att göra som man vill handlar det om att ta konstnärliga beslut kring vad man vill 
att utrustningen ska göra. 



!8

Det finns många teorier och tankar kring den konstnärliga delen av mixning och därmed vad 
som avgör varför vissa har blivit framgångsrika inom mixning och andra inte. Eftersom de 
alla har så pass mycket erfarenhet får man utgå från att de har full koll på den tekniska biten. 
Varför vissa blir mer anlitade än andra beror till störst del på huruvida deras mixningsfilosofi 
attraherar kunden. En bok som handlar om detta är Zen and the art of mixing av Mixerman. 
Mixerman inleder med att förklara att mixning inte kan läras ut. Inlärningsprocessen måste 
ske genom praktik (Mixerman, 2010). Han påpekar att det är ett udda ställningstagande i en 
bok som avser att skola läsaren i mixning. Mixerman menar att han kan hjälpa läsaren att få 
rätt synsätt på saken, men hävdar att man genom utövning måste hitta sitt eget sätt att mixa 
på. Denna poäng är kanske inte så konstig när man tänker på det, då all typ av artistisk 
verksamhet är subjektiv och det handlar om att hitta sin egen röst. En annan sak som 
Mixerman tar upp är att han hävdar att mixning är en attityd. Det gäller att tro på de 
konstnärliga beslut man tar och ha självförtroende. 

…you need to walk into each and every mix with the confidence that you're going to kill the mix 
("killing" a mix is a good thing). If you don't think you can kill the mix, then you will have no 
chance of doing so. (Mixerman, 2010) 

Eftersom mixning pågår i flera timmar och det handlar om balans mellan de olika elementen i 
mixen, är det viktigt att hela tiden tro på sina val. Om man börjar tveka på de val man gjort 
tidigare i mixen och ändrar på det så finns det en stor risk att hela bygget faller isär, eftersom 
alla element är beroende av varandra. Det är också viktigt att man vågar testa sina idéer fullt 
ut och på så vis vågar ta mer konstnärliga beslut och komma ifrån de tekniska detaljerna. 
Mixerman menar också att det är viktigt att vara ”aggressiv” när man mixar för att uppnå detta 
(Mixerman, 2010). I början av en mix så tar man större beslut och ser på mixen från ett mer 
utomstående perspektiv. Desto längre in i processen ju svårare är det att upprätthålla detta 
perspektiv. Detta beror dels på att öronen faktiskt blir trötta, men också på grund av att man 
lyssnat på mixen så många gånger att det är svårt att lyssna på den på ett sätt som någon som 
hör mixen för första gången. Det är därför viktigt att våga mixa snabbt och ta snabba beslut 
till en början då denna del av mixningen är det som sätter grunden. 

Mixing fast is aggressive mixing, and it's always a good way to ensure you're mixing well. If you 
don't mix fast you risk losing sight of the big picture, and you could very well find yourself 
mired in details and unable to function properly as a mixer. I don't think I'm going out on a limb 
by telling you that this is not a desirable place to be while mixing(Mixerman, 2010)  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Metod 
I denna del kommer jag förklara de metoder jag valt att använda mig av i detta arbete. Först 
förklarar jag vad kvalitativ forskning är, vilket är den forskningsmetod jag använt mig av. 
Sedan går jag in på den loggbok som jag använt för att dokumentera min process. 
Avslutningsvis förklarar jag hur jag valt att arbeta med det praktiska. 

Kvalitativ forskning 
När man bedriver forskning använder man sig av olika metoder beroende på vad det är man 
undersöker. Det kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ metod. Kvantitativ metod är 
vanligt inom till exempel naturvetenskapliga ämnen där man samlar in data från en mängd 
olika objekt och sedan drar gemensamma slutsatser utifrån detta. Även om kvantitativa 
metoder varit framgångsrika inom dessa områden så kan de vara bristfälliga inom andra. 
Såhär skriver Eneroth om kvantitativ metod i Hur mäter man vackert? Grundbok i kvalitativ 
metod. 

Den kan endast fastställa gemensamma kvaliteter, eftersom dess målsättning är att finna 
kvantitativa skillnader, dvs att den ena har mer eller mindre av någon kvalitet som båda måste 
ha för att mätningen ska vara meningsfull (Eneroth, 2005). 

Eftersom detta sätt att bedriva forskning endast kan beskriva gemensamma kvaliteter, är det 
inte tillräckligt för att förklara det jag undersöker i detta arbete. 

Kvalitativ metod syftar till att undersöka de inneboende egenskaper som olika objekt besitter. 
Genom att djupdyka in i ett visst fenomen hoppas man kunna besvara frågor kring dess 
egenskaper. Tolkning är centralt i kvalitativ forskning och den syftar till att bygga upp en 
tolkningsrepertoar av verkligheten (Alvehus, 2013). På detta sätt ökar man förståelsen kring 
verkligheten. Precis som den forskning man själv bedrivit kan tolkas gentemot andras så kan 
sedan den tolkning man själv gjort användas av andra framöver. I detta arbete kommer jag att 
samla in data kring ett fenomen och sedan tolka det i avseende på annan forskning som 
bedrivits inom ämnet. Den data jag samlar in är baserad på min kreativitet och mina 
upplevelser i ett konstnärligt utövande. Därför fungerar kvalitativ metod väl med syftet jag 
vill uppnå. 

Konstnärlig forskning 
Konstnärlig forskning är en relativt ung forskningsgren men som har växt mycket under 
senare tid. Enligt vetenskapsrådet syftar konstnärlig forskning till att utveckla teorier och 
metoder kring den konstnärliga gestaltningen som omger oss i samhället. 

Den konstnärliga forskningen bedrivs inifrån själva det konstnärliga görandet, där frågan om hur 
någonting görs sätts i fokus parallellt med att något skapas. Den bidrar aktivt till att utveckla de 
konstnärliga fälten, och ökar samtidigt insikterna om konst och kreativitet både inom 
närliggande forskningsfält och i samhället i stort. (Vetenskapsrådet, 2019) 

Genom att iaktta en skapandeprocess på nära håll ökar kunskap kring olika metoders 
betydelse inom konstnärligt utövande. Tanken är att det finns en gemensam verklighet inom 
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konstutövande och genom att bygga en kunskapsbas ska andra kreatörer kunna ta del av denna 
och lära sig om sitt konstnärskap. Genom detta utvecklar man det konstnärliga fältet, som 
Vetenskapsrådet utrycker det. Konstnärlig forskning är uppdelad i en praktisk och en teoretisk 
del. Eftersom man är intresserad av att undersöka en skapandeprocess är detta nödvändigt. 
Utövaren söker insikter i sitt konstnärskap genom att praktiskt skapa något, och ställer sig 
sedan frågor kring detta som denne försöker få svar på genom att luta sig mot annan forskning 
som skett inom ämnet. I praktiken kommer forskaren alltid att befinna sig i två olika roller. 
Som utövare kommer hen att vara i det konstnärliga arbetet, men samtidigt behöva ta distans 
från det för att kunna analysera det utifrån (Hannula m.fl. 2005). Detta behöver inte alltid vara 
helt enkelt. Ett konstnärligt utövande handlar ofta om att inte bli för analytisk i processen, 
medan det krävs att man är högst rationell för att kunna förstå och skapa sig nya insikter. 
Detta är något som konstnärlig forskning ibland blivit kritiserad för då det är viktigt att 
konsten ska vara fri och till stor del handlar om att bryta gränser (Hannula m.fl, 2005). 

Loggbok 
Kvalitativ forskning kräver en metod för hur man samlar in data. Ett sätt att göra detta på är 
genom att föra loggbok, vilket passar bra i denna undersökning. Syftet med loggboken är att 
belysa olika aspekter av den kreativa processen. Eftersom man under ett praktiskt utförande 
ofta försöker uppnå någon form av omedvetet sökande kan det vara bra att noggrant 
dokumentera för att efteråt kunna dra slutsatser. Som jag klargjort kan det finnas en 
problematik inom konstnärlig forskning att konstnärskapet blir negativt influerat av den 
analytiska närvaron. Det gör det ännu viktigare att någon form av dokumentation görs så att 
man så långt som möjligt kan separera de två olika aktiviteterna och därmed inte låta det 
konstnärliga ta skada. Att dokumentera processen kan även medvetandegöra sådant man 
annars inte skulle tänkt på. Eftersom man i konstnärlig forskning undersöker sitt eget 
utförande kan det vara svårt att byta perspektiv och se på sig själv utifrån. Genom att skriva 
ner processen kan det vara lättare att se på processen från ett mer utomstående perspektiv än 
det hade varit annars. 

Innan man börjar skriva loggbok är det viktigt att fundera på vilka frågor som man söker svar 
på så att man väljer rätt typ av loggbok. I detta arbete är jag intresserad av att undersöka 
kreativitet och workflow inom mixning. I Det värderade ögat skriver Björndal om konfluent 
loggbok där man skriver ner de tankar, känslor och kroppsliga reaktioner som man har haft. 

Det är en pedagogik där man betonar integreringen mellan affektiva (känslomässiga) och 
kognitiva (tankemässiga) komponenter i inlärningssammanhang. Syftet är att dämpa psykiska 
konflikter hos eleverna och göra lärandeprocessen effektivare och mer meningsfull (Björndal, 
2005). 

En konfluent loggbok tycks således passa väldigt bra i mitt arbete. Eftersom processen är 
uppdelad i en kreativ och en analytisk del är det viktigt att jag dokumenterar dels det jag 
tänker under processen, men också det jag känner eftersom det kan representera kreativiteten. 
Kreativitet kan vara svårt att mäta på annat sätt än genom min egen upplevelse. Genom att 
dokumentera mina kroppsliga reaktioner syftar det till att ge insikter om huruvida 
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kreativiteten påverkas av de olika arbetssätten, där ett av arbetssättet är mer kroppsligt 
involverande. Inom denna rubrik ska jag även dokumentera om jag upplevde att mitt 
kroppsliga arbete på något sätt påverkade min kreativitet. 

Planering av skapandeprocessen 
För att kunna svara på min problemställning behövs en praktisk del att reflektera kring. Den 
praktiska delen kommer bestå av ett moment där jag mixar två olika låtar. Båda låtarna ska 
mixas två gånger, en gång digitalt och en gång analogt. Att mixa analogt innebär att ett 
mixerbord är det centrala arbetsverktyget. Den största delen av mixningen kommer att ske här. 
Det kommer även finnas möjlighet att koppla in annan extern utrustning, såsom tidseffekter 
och kompressorer. Men antalet verktyg är ganska begränsat. Jag kommer inte använda datorn 
till något annat än att spela upp ljudet under den analoga mixningen. När jag gör mixarna i 
datorn kommer jag förhålla mig på samma sätt som jag gör oftast gör när jag mixar i datorn. 
Det betyder att jag kommer att utgå från en Pro Tools-mall som jag skapat för att effektivisera 
mitt arbetsflöde. Till skillnad från det analoga arbetsflödet kommer jag dock inte vara 
begränsad till denna mall utan möjligheten att använda mig av mer utrustning kommer i stort 
sätt vara obegränsad, precis som det oftast är när man mixar i datorn. Förutom dessa 
premisser ska sätten jag arbetar på vara så liknande som möjligt mellan de olika sessionerna. 
Jag ska lägga en arbetsdag per mix och får sedan inte göra några ändringar efter det. I 
verkligheten kan en stor skillnad mellan digitalt och analogt vara att man i det digitala kan 
fortsätta göra hur många ändringar som helst medan man i det analoga måste bestämma sig 
för att man är klar. Denna aspekten kommer jag bortse från i detta arbete och jag måste anse 
mig vara klar när varje sessionstid har tagit slut. 

I enlighet med Mixermans Zen and the art of mixing ska jag försöka utföra mixarna på ett 
aggressivt sätt, fyllt med självförtroende. Jag vill att mixandet, framförallt i den tidiga fasen, 
ska gå fort och vara fyllt med snabba beslut. Enligt Mixerman så är den första tiden i mixen 
viktig för att hitta en balans där man fortfarande kan vara objektiv, sedan är det viktigt att tro 
på de beslut man har tagit. Det är viktigt att jag försöker följa Mixermans förhållningssätt 
inom alla mixarna då jag vill ta reda på om de olika verktygen på något sätt påverkar 
arbetssättet. Ett problem som jag ofta funnit mig i tidigare när jag mixat är att jag efter några 
timmars mixande börjar ta drastiska beslut på grund av att jag tillåter mig att börja tvivla. 
Detta vill jag försöka undvika genom att ha Mixermans filosofi i bakhuvudet. 

Bortsett från Mixermans förhållningssätt kommer jag låta mixarna ta den vägen de tar. Det jag 

Känslor Tankar Kroppslig reaktion
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är intresserad av är hur arbetsverktygen påverkar mitt sätt att arbeta på. Jag vill veta om de 
påverkar min kreativitet och möjlighet att uppnå flow som Tolle och Csikszentmihalyi 
beskriver det. Om det är för mycket riktlinjer under själva skapandeprocessen tror jag att det 
kan påverka kreativiteten negativt. Därför vill jag endast ha denna filosofi kring mixning som 
riktlinje. 

De låtar jag kommer mixa är två låtar av två olika band som jag själv varit med och 
producerat. Den ena är i genren folkrock och den andra i indiepop. Anledningen till att jag valt 
dessa är för att de kommer att kräva ett liknande arbetssätt, samtidigt som produktionerna och 
ljudbilderna skiljer sig åt ganska mycket. Tanken är att arbetsprocesserna inte ska skilja sig för 
mycket då anledningen att jag valt att göra två låtar är för att jag ska ha mer underlag att 
använda mig av när jag försöker komma till insikter. Samtidigt tänker jag att det finns ett 
värde i att de inte är helt lika då, detta kan leda till andra typer av insikter. Den ena låten heter 
John Lee, skriven och framförd av bandet Folks. Det är en berättande låt där texten står i 
fokus. Instrumentationen består av trummor, bas, två gitarrer och piano, med ett arrangemang 
som är typiskt för genren utan några större avvikningar. Den andra låten heter So Happy, 
skriven och framförd av bandet Sulky Palms. Precis som John Lee är grunden gitarr, bas och 
trummor. I denna låt har vi även använt oss av en del syntar samt en saxofon. 
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Resultat 
I denna del kommer jag redogöra för den praktiska delen av detta arbete. Jag kommer att 
beskriva hur mina arbetsprocesser gått till och förklara vad jag upplevt och känt under dem. 
Denna del är baserad på det som jag skrivit i min loggbok och jag hänvisar till den. 

Mix 1: John Lee  (analog) 
Den första låten som jag mixade analogt var låten John Lee av folkrockbandet Folks. Det 
första jag gjorde var att se till så att alla filer kom ut genom mixerbordet som jag ville och såg 
till så att jag hade den struktur jag ville ha för att det skulle gå så smidigt som möjligt. Detta 
innebar också att jag kopplade in viss extern utrustning på de kanaler som jag ville. Jag 
kopplade till exempel in en kompressor som jag gav en egen send så att jag skulle ha 
möjlighet att parallellkomprimera om jag skulle vilja det. Jag kopplade också in ett 
rumsreverb på en send samt ett delay. En kompressor som är välkänt bra för att komprimera 
sång är LA-2A. Denna kompressor gjorde jag redo så att jag genom ett enkelt knapptryck på 
mixerbordet skulle kunna få den att arbeta på sången. När detta var inkopplat var jag redo att 
börja mixa. Det första jag gjorde var att börja med att mixa trummorna. Jag brukar oftast 
försöka bygga groovet som ett slags fundament i mixen, vilket jag även gjorde denna gång. 
När jag satte nivåerna på mixerbordet så upplevde jag det som kreativt och roligt, jag 
beskriver i loggboken hur jag kände en tydligt relation mellan det jag gjorde och det som 
hände. 

Loggbok 25 mars 
Jag upplevde en tydlig relation mellan det som jag gjorde kroppsligt och det som hände med ljudet. 
Detta gjorde också att jag kände att kreativiteten ökade då det blev tydligt för mig vad jag gjorde. 
Jag upplevde också att den fysiska aspekten av att flytta en regel gjorde det att nästan gick att ta på 
ljudet och det var lätt att placera det i ljudbilden. 

Jag fortsatte sedan med att placera in alla spår i ljudbilden för att se vad som skulle behövas 
för ytterligare bearbetning. Hela denna inledande del av mixningen beskriver jag i loggboken 
som rolig och kreativ. När volymbalansen var satt så drog jag upp volymen lite och började 
med att mixa basfrekvenserna för att få detta att sitta ihop bra i mixen. Detta var första gången 
som jag introducerade någon form av efterbearbetning i form av equalizer och kompressorer. 
På varje kanal på mixerbordet fanns det en EQ och en kompressor, och det var dessa som jag 
använde till detta. När jag arbetat lite med de låga frekvenserna sänkte jag volymen igen för 
att inte riskera att trötta ut öronen och förlora objektivitet för fort. Jag gick vidare med att 
lägga till bearbetning på de spår som jag tyckte behövde det. Jag började med trummorna som 
ofta kan behöva lite arbete för att få det att kännas rätt. Sedan gick jag vidare till sången, som 
brukar anses vara det viktigaste i mixen. Jag arbetade nu på denna för att sedan kunna forma 
de andra ljuden efter det sångljud som skulle komma att användas. Som jag beskrev tidigare 
hade jag kopplat in extern utrustning som jag skulle kunna använda mig av och det var nu den 
kom till användning. Jag började med att manipulera sångljudet något med den equalizer som 
fanns i mixerbordet. Jag applicerade sedan även kompressorn i mixerbordet och därefter även 
LA2A-kompressorn som jag hade kopplat in externt. Eftersom jag inte hade speciellt mycket 
utrustning till hands blev målet att försöka få rösten att låta så naturlig som möjligt, och att 
snarare försöka ta bort sådant som tillkommit på grund av inspelningen i form av t ex 
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rumsklang eller mikrofonkaraktär. Den möjlighet jag hade till att göra någon bearbetning som 
effekt var de tidseffekterna jag kopplat in i form av delay och reverb. Jag skickade sången till 
dessa och började experimentera lite. Jag upplevde att det reverb som jag först ställt in inte 
riktigt skapade den ljudbild jag var ute efter. Efter att ha testat lite olika förinställningar på 
reverbet tyckte jag att jag hittade något som kändes bättre. Jag skickade även lite av delayet 
till reverbet för att skapa ännu mer atmosfär i ljudbilden. 

När jag kände att sångljudet var bra började jag applicera EQ och kompression på övriga 
element i mixen. I denna låt var det inte jättemånga spår utan en ganska vanlig sättning med 
inte så mycket pålägg. Detta var medvetet eftersom mixerbordet inte har lika många utgångar 
som det skulle gå att ha vid en digital mix och detta projekt passade därför bra till syftet. När 
jag mixade de övriga spåren i mixen handlade det mest om att försöka få ljuden att inte vara i 
vägen för varandra, och framförallt inte för sångljudet, så att allt kunde smälta in i mixen. Jag 
gjorde även viss komprimering för att jämna ut i nivåer och hålla instrumenten hörbara genom 
alla delar av mixen.  

Jag applicerade sedan den parallellkomprimering jag tidigare kopplat in på bastrumma och 
virvel, samt lite bas. Detta är något jag brukar göra för att få lite mer tryck i mixen. Att jag 
skickade alla till samma kompressor berodde på att jag bara hade tillgång till en, det är inte 
något som jag alltid gör annars. Då brukar dem kunna ha en egen kompressor som jobbar.  

Efter detta så började jag experimentera med att skicka fler saker än sången till reverb för att 
skapa en känsla av att allt var i samma rum och att bygga en atmosfär. Här märkte jag att det 
reverbet som jag valt till sången fungerade väldigt bra till pianot också och skickade lite mer 
än bara som rumsklang. Jag använde det mer som effekt för att skapa något som kändes som 
en lite ”reverbigare” värld. Processen fortsatte med ett försöka att pussla ihop de olika 
elementen, så som mixande brukar vara, men jag kände att jag inte riktigt fick det att fungera. 
Jag började vid detta skeende känna mig lite trött i huvudet och kände att jag hade svårt att 
avgöra om jag inbillade mig att det inte satt ihop eller om det gjorde det. Jag gjorde några 
ändringar för att försöka få det att låta som jag ville, men lyckades inte.   

Av erfarenhet finns det en risk att man börjar göra drastiska förändringar vid detta skeende så 
jag valde att ta en lite längre paus. Efter pausen försökte jag igen men kände fortfarande att 
det inte riktigt satt ihop som jag ville. Jag tog då beslutet att jag skulle dra ner alla reglar och 
sätta nivåerna på nytt. Detta var ett ganska drastiskt beslut eftersom jag redan hade jobbat 
länge på mixen, men jag försökte ha Mixermans idéer i bakhuvudet att man ska mixa med 
självförtroende och våga vara djärv. All övrig bearbetning var så klart kvar, så det var inte så 
att jag gjorde om mixen från början, utan bara nivåerna. Det som hände när jag satte nivåerna 
på nytt var att jag kände att jag lyckades få varje element att hitta sin plats ganska omgående. 

Loggbok 25 mars 
Detta gjorde att jag kände att jag verkligen fick mixen att sitta ihop, på ett sätt som jag inte 
brukar uppleva. Det var roligt och kändes lätt att hitta rätt i mixbalansen genom att ha reglar att 
jobba med. 
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Ibland kan det vara svårt att veta när en mix är klar men när jag gjorde om volymbalansen så 
kände jag hur ljudbilden landade där jag visualiserade att jag ville att den skulle och visste 
därför att mixen var klar. Det sista jag kände att jag ville göra var automation på vissa 
element, d.v.s. höja och sänka volymen på dem vid olika delar i mixen. Eftersom jag inte fick 
använda datorn, och det mixerbordet jag använde inte hade till gång till automation, fick jag 
hitta en annan lösning. Jag gjorde så att jag helt enkelt lyssnade på låten och tänkte igenom 
vart jag ville ge dynamiken lite hjälp för att förstärka känslan vid vissa partier. Sedan fick 
jag repa in dessa, precis som när man övar på ett instrument, eftersom jag skulle vara tvungen 
att göra dessa ändringar under tiden som jag spelade in mixen. Det tog några försök av 
inspelningen innan jag lyckades få det så bra som jag ville, men jag upplevde det som oerhört 
roligt och tillfredsställande. Jag upplevde att ljuden jobbade ihop på ett sätt som jag sällan gör 
och att ljudbilden kändes rund men ändå tydlig. 

Jag kände mig väldigt tillfredsställd med denna mix och med utförandet. Bortsett från när jag 
kände att jag inte riktigt fick ljudbilden att hålla ihop som jag ville under en stund, var det en 
glädjerik process, och även om min energi då sviktade kom den tillbaka på grund av den 
känsla jag fick när jag kände att det började falla på plats igen. Jag var väldigt nöjd med det 
klingande resultatet och jag tyckte att det fanns en tydlighet och separation i soundet som jag 
inte tycker att jag uppnår så ofta. Jag tror att det var därför jag upplevde att det var så lätt att 
få ljuden att fungera ihop när de väl gjorde det. Om jag ska beskriva varför jag känner mig så 
nöjd med det klingande så är det nog just det. Jag upplever att varje element har en egen plats 
i ljudbilden samtidigt som den sitter ihop väldigt bra. 

Mix 2: John Lee (digital) 
Den digitala mixen av John Lee började som jag brukar börja när jag mixar i datorn. Till 
skillnad från att mixa på mixerbordet så har jag mixat ganska mycket i datorn och har ett 
arbetsflöde som jag är van vid. Själva signalflödet i datorn var därför inget som tog någon 
längre tid eftersom jag utgick från min mixmall. Det som sedan hände var att jag började mixa 
trummorna, precis som jag brukar. Jag började med att se till så att fasen var bra på allting. 
Det är ett fenomen som uppstår på grund av ljudets natur. Eftersom ljud består av vågor med 
toppar och dalar så kan dessa ta ut varandra om vågorna går i motsatt riktning. Det är därför 
viktigt att justera dessa så de ligger rätt för bästa ljudkvalité. Jag placerade sedan ihop alla 
spår till ett trumljud jag var nöjd med. Jag fick på grund av trumkompet nu en känsla av vart 
jag ville ta låten, en ganska ”filmisk” känsla. 

Loggbok 15 April 
Jag blev inspirerad av låten och fick en tydlig vision för vart jag ville ta ljudbilden. Jag kände att 
den skulle passa att upplevas i en mindre mörk lokal. Jag försökte därför skapa ett en rumsklang 
med reverb som upplevdes så och placera sedan trummorna i reverbet. Detta ledde till att jag 
kände mig inspirerad och jag kände att jag var på rätt väg mot min vision. När jag sedan började 
lägga till övriga element i rummet så föll ljudbilden ytterligare på plats. 

Som loggboken vittnar om så ledde den tydliga vision jag hade kring mixen till att jag fick en 
skjuts in i mixandet. Jag kände att jag redan hade kommit en god bit på vägen genom att 
skapa denna atmosfär. Detta gjorde att jag faktiskt upplevde att jag inte behövde utföra lika 
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mycket kirurgiska ingrepp med EQ som jag gör i vanliga fall. Med det menar jag att jag inte 
behövde försöka lösa lika mycket problem med frekvenser som är i vägen för varandra. Det 
ledde istället till att jag använde mig av andra metoder än jag brukar. Jag applicerade ganska 
mycket distorsion till alla trummorna, vilket jag upplevde gjorde det som jag annars hade 
försökt uppnå med equalizer.  

När jag skulle placera andra element i ljudbilden arbetade jag mer med kompression än vad 
jag brukar göra. För att få gitarrerna att ha en egen plats i ljudbilden brukar jag ofta tänka att 
jag måste göra plats rent frekvensmässigt. Nu upplevde jag att genom den rumsklang jag 
skapat, och med hjälp av kompression så höll de sig där jag ville. På grund av detta känns det 
som att processen gick mycket snabbare än förväntat då det fortare föll på plats som jag ville. 
Detta skapade ett annat arbetssätt än vad jag är van vid men som kändes väldigt intuitiv och 
kreativt. Jag gick fort framåt och hade självförtroende. Detta skapades av att det kändes som 
att mitt handlade blev bekräftat.  

För att skapa ytterligare en dimension i atmosfären så lade jag till ett till något större reverb på 
pianot som jag tänkte skulle klinga stort i bakgrunden. Till pianot fick jag dock även jobba 
med EQ då det fanns en del rumsklang från inspelningen som gjorde att det lät ganska 
odefinierat. När detta var gjort hade jag i stort sett fått musiken, eller bandet, dit jag ville och 
jag började fila på sångljudet. Jag lade som vanligt lite extra tid på sångljudet men jag hade en 
tydlig vision kring vad jag ville ha på grund av de idéer som fötts tidigare i processen. Efter 
detta så jobbade jag med delay och andra effekter som jag automatiserade för att skapa 
progression i låten, som annars var baserat på ett ganska monotont arrangemang hela låten 
igenom. Idén var att arrangemanget skulle vara så, men jag kände att det kunde krävas lite 
teknisk hjälp för att hålla det intressant hela vägen. 

Denna mix gick faktiskt förvånansvärt smidigt och en aning fortare än vad det brukar gå. Jag 
upplevde att processen var behaglig och jag förklarar i loggboken att jag kände mig väldigt 
nöjd direkt efter mixen. På sätt och vis så upplevde jag flow men jag upplevde det inte riktigt 
lika starkt som jag brukar göra när det kommer till mig. I loggboken förklarar jag att jag 
upplevde det som ett rationellt flow snarare än ett emotionellt, som man skulle kunna beskriva 
hur jag upplever det i vanliga fall. 

Loggbok 15 April 
Det var snarare ett rationellt flow, jag fick idéer och jag kände hela tiden att jag hade väldigt bra 
kontroll på det jag gjorde. Men oftast när jag hamnar i flow så tappar jag lite uppfattningen av 
vad jag gör och detta bara sker av sig själv. Detta var mer ett stadigt beslutsfattande samtidigt 
som jag ändå var fokuserad på det jag gjorde. Antagligen därför jag inte blev trött och tappade 
fokus. 

Jag kände alltså att jag hela tiden hade ett bra fokus och koll på vad jag gjorde, vilket man 
skulle kunna beskriva som flow. Samtidigt upplevde jag aldrig riktigt känslan av att tappa 
medvetandet och bara göra. Å andra sidan kände jag heller aldrig att jag blev speciellt trött 
eller tappade fokus. Fokus var väldigt konstant och aldrig mer eller mindre. Som resultat av 
att jag inte blev trött eller tappade fokus kände jag att jag lätt kunde gå igenom alla stegen av 
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mixen och vara inspirerad även vid de sista stegen när det gällde att få ihop det sista. 

När jag lyssnade på mixen när jag var klar upplevde jag att jag var nöjd med vad jag 
åstadkommit och det kändes som jag uppnått det som jag var ute efter att uppnå. När jag 
lyssnade på den igen lite senare och hade fått nytt perspektiv så jag upplevde dock inte att det 
var lika tydligt som jag kände när jag mixade och tror att jag kanske hade kunnat ta ut 
svängarna mer än vad jag gjorde. 

Mix 3: So Happy (digital) 
Till skillnad från den andra låten där jag började med att mixa analogt så gjorde jag denna  
mix digitalt först. Som jag alltid gör när jag mixar digitalt så utgick jag från min mixmall och 
inledde med att strukturera spåren som jag vill ha dem datorn. Jag började sedan att mixa 
låten.  

Jag började denna mix med trummorna och inledde med att lyssna på mikrofonerna över 
trummorna för att sedan placera närmikrofonerna i ljudbilden. Jag kontrollerade sedan fasen 
mellan spåren noggrant och flyttade på ljudfilerna till närmikrofonerna för att fasen skulle 
sitta helt rätt mot överhänget. Efter detta EQ-ade jag det jag tyckte behövdes i trummorna. Jag 
försökte hålla mig till att ta bort ljud som jag upplevde inte tillhörde trumljudet, utan mer var 
resonanser som tillkommit vid inspelningen. Sedan lade jag till basen och mixade in den tills 
jag kände att jag hade en solid grund i mixen.  

Efter detta lade jag till sången och försökte hitta den bästa volymrelationen mellan trummor, 
bas och sång. Sedan lade jag till övriga instrument till mixen. Det enda som jag gjorde någon 
övrig signalbearbetning på vid detta skede var trummor och bas. Jag ville inte göra för mycket 
signalbearbetning på övriga element då jag försökte hålla processen snabb och intuitiv. 
Dessutom påverkar tonalitet på ett element dess nivå i mixen, och jag ville därför inte göra för 
mycket EQ-ändringar redan här.  

När jag hade fått in alla element i volymmixen började jag jobba med sångljudet. Jag gjorde 
först en ganska grundläggande signalbearbetning för att få sången att låta så bra som möjligt. 
Jag ville dock inte göra för mycket då jag tyckte det inspelade ljudet kändes rätt så bra som 
det var. Jag blev lite osäker på vilket beslut som jag skulle fatta, om jag skulle lägga på 
tidseffekter på sången direkt, eller om jag skulle vänta tills jag hade gjort klart den tonala 
balansen mellan övriga element. Jag beslutade mig för att ändå lägga på reverb och delay på 
sångljudet för att få det så nära slutresultatet som möjligt. Efter detta började jag jobba med 
EQ och kompression på övriga element för att försöka få allt att sitta ihop bra i mixen. När jag 
gjort detta tog jag en lunchrast. 

När jag kom tillbaka för att lyssna på mixen igen efter rasten så upplevde jag att jag var 
väldigt nöjd med vad jag hörde. Det kändes som att jag helt klart var på rätt väg och jag 
fylldes med självförtroende inför de utmaningar som jag tyckte var kvar att fixa i mixen. 
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Loggbok 27 April 
Efter lunchen tyckte jag att det som jag hade gjort fortfarande kändes bra och jag kände mig 
inspirerad till att jobba vidare. Jag hade hela tiden fram till detta haft en positiv inställning och 
jag kände att denna späddes på då jag kände mig nöjd med det jag gjort. Denna positiva 
inställning ledde till att arbetet direkt efter lunch var väldigt rolig och jag upplevde flow. 

Som jag beskriver i loggboken så hamnade jag i flow här under en period. Under denna period 
upplevde jag att idéerna staplades på varandra och jag bara gjorde utan att fundera så mycket. 
Detta pågick under en ganska lång stund och större delen av mixandet blev klart under detta 
flow. Efter ett par timmar började dock det motsatta hända, och jag började känna mig väldigt 
trött i huvudet och fick svårt att fokusera. Jag tog en paus för att återfå fokuset vilket hjälpte 
till en början, men jag tappade återigen fokuset ganska fort efter detta. Då det inte var 
jättemycket kvar att göra kände jag att jag var tvungen att försöka få det gjort, även om det 
kändes rätt motigt, och med en viss rädsla för att resultatet skulle kännas halvdant eftersom 
jag hade så svårt att fokusera. Genom att ta pauser lyckades jag i alla fall göra klart de tankar 
som jag hade och bli klar med mixen. 

Loggbok 27 April 
Större delen av dagen kände jag mig kroppsligt väldigt med, men jag tappade fokus framåt 
eftermiddagen och började känna mig dåsig i huvudet. Detta gjorde att jag hade svårt att 
koncentrera mig och huvudet hamnade lätt på andra platser än i mixen. Genom att jag tog 
mycket pauser så kunde jag efter en paus komma tillbaka och få tillbaka fokus igen. Spannet 
fokus höll sig efter varje paus blev dock kortare och kortare. Men genom pauserna lyckades 
jag få klart mixen. Det var dock frustrerande att jag skulle bli så trött och tappa fokus för jag 
kände att det hade kunnat leda till mer idéer om jag inte gjort det. Samt att det känns som jag 
ofta gör det vid detta stadie vilket gör att den sista delen av mixen blir lidande. 

Trots att jag kände såhär bestämde jag mig för att jag var tvungen att i alla fall göra klart de 
idéer som jag hade. Eftersom energiläget var lågt så känns det som att det blev gjort lite 
halvdant, men jag lyckades i alla fall göra klart det och jag kände att jag hade gjort det som 
jag borde göra. 

Resultatet blev bra och jag lämnade denna dag med en känsla av tillfredsställelse trots allt. 
När jag lyssnade på det klingande resultatet kände jag att det lät väldigt bra. Jag testade att 
spela upp det för några klasskompisar eftersom det tvingar mig att lyssna som en lyssnare 
snarare än personen som gjort mixen. Jag tyckte att mixen klarade detta test och jag kände 
inte att jag upplevde att det fanns några problem i mixen, vilket alltid är positivt. Jag upplever 
i efterhand att den kanske låter något steril och på något vis skulle jag önska att ljudbilden satt 
ihop lite bättre än vad jag tycker att den gör. 

Mix 4: So Happy (analog) 
Denna mix gjordes efter att jag hade mixat denna låten digitalt. Det innebar att jag var ganska 
väl insatt i vad jag skulle behöva göra. Jag försökte ändå inte fokusera på det för mycket utan 
närma mig den som att det var den första gången jag mixade den. Mixen började med att jag 
skickade ut alla spår från datorn till mixerbordet. Av någon anledning var Pro Tools inställt så 
att kanal 1 och 2 endast var stereokanaler. Det ledde till att jag använde dessa till trummornas 
överhängs-mikrofoner. Detta kanske låter som helt oväsentligt men detta påverkade faktiskt 
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mitt sätt att arbeta på. Jag brukar oftast ha bastrumman på kanal 1 och tänker att jag bygger 
mixen från grunden och till toppen, alltså med bastrumman först längst till vänster och sången 
längst till höger på mixerbordet. När jag nu hade överhänget först ledde det till att jag började 
mixa det, för att sedan placera in resterande trummikrofoner i överhänget. Eftersom jag hade 
mixat dessa spår tidigare visste jag dock att det fanns lite rumsresonanser i vissa kanaler sedan 
tidigare som jag skulle vilja ta bort. Dessa var tydligast i trummikrofonerna. På grund av att 
den analoga EQ:n inte hade så många olika band gick dessa åt till att användas för att ta bort 
dessa resonanser. Detta skapade ett för mig nytt arbetssätt då jag endast använde EQ för att 
återställa, eller ta bort det som egentligen inte tillhörde ljuden utan tillkommit vid inspelning, 
istället för att försöka förfina något. 

Loggbok 9 Maj 
Jag hade byggt upp en teori kring hur jag skulle använda EQ innan och det betydde att jag helt 
och hållet skulle använda EQ till att få sounden att låta så mest lika sig själva. Alltså var min 
utgångspunkt att med EQ endast ta bort de som inte till hörde ljudet så att de lät så ärliga sig 
själva som möjligt. När det var gjort kunde jag ta beslut om att använda EQ för att kanske 
förfina något ljud eller få det att sticka ut i mixen. Men den mesta av EQ användes för att ta bort 
sådant som jag ansåg inte hörde hemma i ljuden. Det känns som att det nästa räckte för att få 
mixen att kännas bra. 

Detta tillvägagångssätt använde jag hela mixen igenom och den enda EQ jag gjorde var för att 
jag ville få varje element att kännas så naturligt som möjligt. Som jag vittnar om i loggboken 
tog detta mig väldigt långt i mixen och räckte nästan för att mixen skulle kännas bra. 

När jag fört in de olika elementen i mixen och använt mig av denna EQ-teknik jag just 
beskrivit så lade jag lite kompression till vissa spår. Detta var mest för att jag ville att de 
skulle upplevas som att de hade en specifik plats i ljudbilden och inte blev för spretiga. Jag 
lade sedan till lite parallellkompression på trummorna för att få upp energin samt för att få lite 
mer ambiens hörbar. Efter detta komprimerade jag även sången med en extern kompressor. 
Förutom det gjorde jag inte så mycket med sången eftersom jag dels inte hade tillgång till så 
mycket mer utrustning, samt att jag tyckte att det lät bra av de små justeringar jag gjort. Till 
skillnad från de andra elementen där jag applicerade den EQ-teknik jag tidigare beskrev, lade 
jag till lite höga frekvenser på sången för att få den att låta lyxigare. Jag tyckte dock att det lät 
bra när jag bara tagit bort resonanserna från sången, men jag valde att lägga till de höga 
frekvenserna ändå. När det kom till tidseffekter så var ett reverb det enda som jag hade 
tillgång till. Detta gjorde att jag fick ta ett beslut om vad jag tyckte var viktigast att satsa på att 
använda reverbet till. Efter ett kort överläggande kom jag fram till att det var sången. Jag 
tänkte ändå att jag skulle kunna använda en rumsklang som jag även kunde applicera på andra 
element så att det skapade ett gemensamt utrymme för dem att finnas i. Utgångspunkten var 
dock sången. Jag lade ganska mycket tid på att testa olika reverb och finjustera det så att det 
skulle kännas rätt. 

Loggbok 9 Maj 
Processen kändes som ett utövande och att ställa in olika inställningar på hårdvaruutrustningen 
upplevdes som väldigt roligt. Jag kommer ihåg ett specifikt tillfälle när jag skulle ställa in 
reverbet hur jag nästan fick rysningar för jag tyckte att det var så roligt och att jag kände hur det 
hittade sin plats i mixen. Jag tror det var lite samma känsla som jag var inne på vid den förra 
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analoga mixningen att jag kände en så omedelbar koppling mellan ljudet och att jag var den som 
ställde in det. 

Att bara använda ett reverb brukar ibland upplevas som begränsande. Men i loggboken 
förklarar jag också att det faktiskt tillförde något och hur jag kanske lade mer tid vid det på 
grund av det. 

Efter detta kände jag mig ganska färdig med mixen. Jag kom inte på något annat som jag 
tyckte behövde göras. Det gjorde mig dock lite osäker eftersom det dels hade gått ovanligt fort 
att komma fram till denna känslan, samt att det egentligen aldrig känts som jag haft några 
motgångar eller problem att lösa i mixandet. Eftersom det inte hade varit någon kamp i 
utförandet kändes det nästan som att jag hade missat något. Jag kontrollerad därför allt några 
gånger innan jag avslutade och lyssnade på mixen på olika ljudnivåer flera gånger. Jag är inte 
helt säker på att detta var så bra att göra eftersom jag då kanske mixade något som inte 
behövdes mixas mer. Överlag så kändes mixningen väldigt smärtfri och den gick väldigt 
smidigt. Jag låter avslutningsvis loggboken redogöra för denna upplevelse. 

Loggbok 9 Maj 
En väldigt smärtfri och snabbt utförd mix. Det känns som att jag lyckades approchera den på ett 
väldigt professionellt sätt, alltså att jag på något vis gjorde det som behövdes göras och med ett 
självförtroende. Jag fick aldrig någon känsla av tvivel eller osäkerhet inför det möjliga resultatet. 
Jag känner mig lite tudelad inför det då det antingen är en väldigt positiv reaktion som baseras på 
att mitt sätt att arbeta på och att min tidigare erfarenhet gjorde att det blev bra. Men jag ställer 
mig också frågan om det kan bero på att jag inte var tillräckligt kritisk eller tog mixen på 
tillräckligt stort allvar. Jag kan inte avgöra om så är fallet, och jag kan heller inte avgöra om det 
är bra eller dåligt. För om resultatet blir bättre om man tar det på lite mindre allvar, eftersom jag 
då kan slappna av i processen, så är det ju en bra sak. Men om resultatet blir sämre av det så är 
det en dålig sak. 

Resultatanalys 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur digitalt- respektive analogt mixande påverkar 
den kreativa processen och det klingande resultatet. Jag ville få svar på hur de olika verktygen 
leder till olika arbetssätt och dess positiva och negativa aspekter. Efter flera utförda tester så 
har jag nu material att analysera för att försöka svara på min frågeställning: 

Hur påverkar en digital respektive analog plattform mixningsprocessen och vilken inverkan 
har det på upplevelse och det klingande resultatet? 

Mixningsprocessen 
Utav resultatet att döma så skiljer processen när man mixar analogt och digitalt på flera olika 
sätt. Det som var mest anmärkningsvärt var att jag i båda fallen av mixandet fortare kom fram 
till en grundmix när jag mixade analogt. Detta beror såklart delvis på att möjligheten att 
bearbeta spåren är mer begränsat vid en analog plattform. Jag upplever också att jag tyckte att 
jag fortare uppnådde de resultat som jag ville och på så vis kunde gå vidare i raskare takt 
under mixens gång. Jag tycker dock att det är på sin plats att fråga sig huruvida det enbart är 
så att dessa begränsningar som ledde till ett snabbare resultat, eller om de faktiskt också 
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påverkade målbilden.  

I och med de begränsningar som finns, finns det ju även i medvetandet att jag inte kommer att 
kunna göra på något annat sätt än vad jag faktiskt gör. Jag kan alltid testa använda EQ på 
annat sätt o.s.v., men i grund och botten kommer nog inte resultatet bli speciellt annorlunda 
för att jag testar en alternativ lösning till att nå det resultat jag är ute efter. Oavsett anledning 
till att det flöt på bättre så är det ett faktum att det gjorde det. Jag upplevde att jag hade lättare 
för att lösa problem så som jag ville och blev inte lika frustrerad vid de analoga mixarna som 
vid de digitala. Jag tror att detta var väldigt gynnsamt för processen då det gjorde att jag 
upplevde att jag fortfarande hade mycket energi i slutet av mixen. Detta tycker jag man kan se 
tydligt då jag i båda fallen av de analoga mixarna lade mycket tid och djupdök i detaljer även 
efter flera timmars mixande.  

I den analoga mixen av John Lee så lade jag tid på att repa in vissa volymförändringar som 
jag ville göra under låtens gång för att sedan spela in det live. I den analoga mixen av So 
Happy var det sångreverbet som jag höll på med länge och letade efter att få det rätt. I den 
digitala mixen av So Happy blev jag däremot väldigt trött framåt slutet och kände att jag var 
tvungen att tvinga mig själv att orka göra det sista. Även om jag då fullföljde det var det inga 
nya kreativa idéer som kommit till mig i slutet av processen, utan det var idéer som jag haft 
tidigare som jag fullföljde.  

Jag upplever det som att mitt arbetssätt vid de analoga mixarna liknade den filosofi som 
Mixerman beskriver mer än vid de digitala. Samtidigt som jag upplevde att arbetsmetoden för 
volymförändringarna i John Lee var väldigt kreativ, var kanske inte den skillnaden som det 
gjorde på det klingande resultatet lika stor. Annan liknande bearbetning jag gjorde i det 
digitala gjorde för mig mer skillnad på det klingande resultatet. Jag upplevde det däremot inte 
lika starkt i utförandet.  

En annan intressant aspekt är dock att processen vid den digitala mixen av John Lee liknade 
de andra analoga mixarna mer än mixen av So Happy digitalt. Jag tror att det beror på att jag 
mixade den analogt först och därav tog med mig detta arbetssätt in i till den digitala mixen. 
Som jag var inne på tidigare finns det en möjlighet att utrustningen påverkade min vision och 
målbild för vart jag ville ta mixen. Eftersom jag mixade den analogt först var denna målbild 
redan satt, vilket säkert underlättade processen och gjorde sökandet mindre. 

Ytterligare en sak där de olika plattformarna skiljde sig åt var att jag upplevde en tydligare 
linje när mixen var klar vid det analoga mixandet. Jag beskriver i resultatet hur jag upplevde 
att jag kom till en punkt där jag kände att elementen i ljudbilden verkligen fördes samman och 
blev enhetligt. Detta upplevde jag inte lika tydligt vid den digitala mixen och det var kanske 
därför det inte var lika tydligt för mig när mixen var klar. Det jag beskriver tidigare är kanske 
egentligen samma fenomen, men just att bestämma sig för att man är klar kan vara det 
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svåraste. Det som jag beskriver tidigare är beslutsfattande i processen och att det torde vara 
lättare vid den analoga mixningen. Men även det sista beslutet man måste ta, alltså att man är 
klar, kändes lättare. Som jag beskriver det så visste jag att mixen var klar vid den analoga 
mixen av John Lee. 

En aspekt som jag upplevde som en fördel hos det digitala mixandet var att det kändes friare 
och jag kände att jag hade möjlighet till att sväva iväg mer i idéer. På sätt och vis kanske detta 
är mer kreativt skulle man då kunna hävda. När jag mixade So Happy hamnade jag i flow och 
hade en period där idé efter idé dök upp. Denna typ av omedvetet mixande kan jag inte riktigt 
säga skedde någon gång under det analoga mixandet och det var kanske denna session som 
jag kom som närmst det som Tolle och Csikszentmihalyi beskriver som flow och kreativitet. 
Jag tycker mig höra detta i det klingande resultatet där de analoga mixarna mest låter som ett 
förgyllande av det som fanns tidigare. I de digitala mixarna har jag däremot lagt till mer saker 
i form av effekter i mixarna.  

Jag tror att det har att göra med att möjligheterna är så många fler när man har tillgång till 
massa mjukvara att manipulera ljuden med. Men för många möjligheter kan också bli ganska 
uttröttande eftersom det blir många beslut att ta, vilket i slutändan kan hämma kreativiteten. 
När man har många möjligheter finns det alltid ett alternativ till den lösning du som kreatör 
just testat, vilket i sin tur leder till fler beslut att ta. Csikszentmihalyi beskriver att flow är när 
man lyckas lägga allt sitt fokus på samma sak. Att ha många alternativa idéer kan därför 
upplevas som splittrande och leda till att det är svårt att koncentrera sig på samma sak. Jag 
tror att det är det som ledde till att jag inte hade samma energi framåt slutet av mixen. Efter att 
ha skapat under flow hade jag fortfarande möjlighet att kritisera och ifrågasätta det då det 
finns så många alternativa sätt att göra samma sak på. Den kritiska delen av mig får möjlighet 
att ifrågasätta den kreativa eftersom det finns andra sätt att göra det på.  

Detta fenomen tycker jag beskrivs bra med hjälp av modellen från Musical Creativity, 
Strategies and Tools in composition and improvisation. Där beskrivs den kreativa processen 
med tre olika steg. Först lokaliserar man problemet, sedan funderar man kring olika lösningar, 
för att slutligen ta ett beslut kring hur man vill lösa det. Med hjälp av denna modell tycker jag 
att man tydligt kan se var min kreativa process har skiljt sig mellan det analoga och digitala. 
Att upptäcka problemet är det samma både när man mixar analogt och digitalt. När man sedan 
funderar på lösning till problemet så har det funnits fler alternativ till hjälpmedel inom det 
digitala, medan det analoga bara haft mixerbordet att tillgå. Därav får det tredje steget, 
evaluation, en större roll i det digitala än vad det får i det analoga. 

Upplevelse 
Mina upplevelser under de olika mixarna, och skillnaderna mellan de analoga och digitala, 
tycker jag hör väldigt mycket samman med det som jag beskrivit under skillnaderna i 
processerna. Överlag har jag beskrivit mina upplevelser som goda under samtliga mixar. Vid 
två av dom har det varit goda upplevelser rakt igenom medan jag vid två mixar haft perioder 
där det känts lite tuffare. Jag beskriver att jag under den första analoga mixen jag gjorde av 
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John Lee hade en period där jag inte riktigt kände att jag fick det att bli som jag ville. Jag 
säger att jag blev trött i huvudet och att jag försökte få det att låta som jag ville utan att lyckas. 
Jag blev tvungen att ta en paus då jag inte riktigt visste om det jag hörde var rätt eller inte. 
Som tur var varade den inte så länge och jag lyckades faktiskt komma tillbaka och till och 
med hamna i lite flow efteråt.  

Den andra mixen, som inte bara var fylld med behagliga känslor, var den digitala mixen av So 
Happy. Denna mixen förklarar jag som att jag upplevde starkare flow än i de andra låtarna, 
men också djupare dalar. Till skillnad från den analoga John Lee-mixen upplevde jag i denna 
låt att jag inte riktigt hittade tillbaka efter det heller. Det var mer som att energin tog slut och 
sedan inte kom tillbaka. Något som är intressant med detta är att det dels skedde vid båda 
låtarna, men också vid båda plattformarna. Således tycks det inte finnas någon tydlig 
gemensam beröringspunkt mellan dem.  

Vid vidare eftertanke så finns det en beröringspunkt och det är att det var den första mixen jag 
gjorde för respektive låt. Min teori är dels att mix nummer två gynnades av mix nummer ett 
då jag redan var så pass bekant med låtarna innan jag började mixa. På så vis tror jag att det 
tog mindre energi att tänka ut vad som behövde göras. Men jag tror också att det skulle kunna 
vara ett resultat av att mix nummer två av respektive låt kanske togs på mindre allvar av mig 
själv eftersom den redan var gjord en gång. Det fanns en starkare laddning inför de första 
mixarna och en starkare vilja för att ”killing the mix” som Mixerman beskriver det. Jag tror 
att detta både kan vara både positivt och negativt. Det är ju uppenbart en positiv aspekt att jag 
beskriver upplevelsen som mindre jobbig när jag mixade låtarna för andra gången. Samtidigt 
så är kanske perioderna av flow starkare under dessa och resultatet gynnas av en starkare vilja 
att göra en så bra mix som möjligt. 

Jag beskriver även några andra skillnader i upplevelsen mellan plattformarna, olika fördelar 
hos de båda. Det analoga arbetssättet verkar ha varit väldigt präglat av att jag upplevde en 
stark koppling mellan mitt handlande och det som faktiskt hände. Jag förklarar att det var 
lättare att placera olika ljud i ljudbilden för att jag kände att jag hade en starkare direktkontakt 
med dem. Detta i sin tur ledde också till ökad kreativitet. I och med detta blev processen mer 
organisk och kändes faktiskt mer som ett utövande, eller uppträdande om man vill. Rent 
konkret gjorde jag ju faktiskt även det när jag lärde mig de volymåkningar som jag ville göra 
för att kunna spela in dem live. Men även när jag beskriver att jag länge arbetade med 
reverbet under So Happy var det samma sak. Det skapade en känsla av lek som jag inte 
upplevde under de digitala mixarna. Jag tror att detta även skulle kunna ha med viss ljudlig 
skillnad mellan ljuden att göra. Jag kan inte styrka detta mot något men jag upplevde att jag 
tydligare hörde det analoga reverbet än det digitala. För att uppnå samma tydlighet i det 
analoga så hade jag kanske behövt komprimera det eller lägga på distorsion av något slag. Det 
innebär att jag inte säkert kan avgöra om upplevelsen gynnades mest av det faktumet att jag 
gjorde ändringar på en regel eller att de ändringar som jag gjorde var tydliga på grund av 
ljudskillnaden. 
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Klingande resultat 
I min analys fram till nu tycker jag att jag hittar fördelar både hos det analoga och digitala 
med en vågskål som lutar aningen mot det analoga. Men då är frågan vad är skillnaden i det 
klingande resultatet. För även om det ska vara roligt med konstnärligt utförande så är det 
någonstans resultatet som sedan blir bedömt. Diplomatiskt nog, om än något tråkigt, måste jag 
säga att jag tycker det finns fördelar hos dem bägge. Jag upplever att de analoga mixarna har 
en något bättre separation mellan ljuden och en bättre tydlighet. Jag upplever den även som att 
det har en bättre definition i lågmid-frekvenserna, vilket leder till en aning rundare ljud och 
lite mer tryck. Detta blir godtyckliga termer eftersom det är svårt att förklara ljud med ord och 
jag uppmanar läsaren att lyssna på de klingande resultaten för att själv höra skillnaderna.  

De digitala mixarna i sin tur låter lekfulla och aning mer innehållsrika. Det känns som att de 
är lite mer genomarbetade och det känns som att det händer mer i mixarna. Samtidigt som det 
kanske är detta som gör att det inte upplevs som lika bra separation som i de analoga mixarna, 
så känns det som att det finns en stor fördel i detta. Jag tycker att de digitala mixarna känns 
som att de är skapade under ett kreativare tillstånd. På så vis så tycker jag att det klingande  
resultatet faktiskt lutar mot att de digitala mixarna är de vinnande. Även om det är viktigt att 
en mix är tekniskt bra, så är det de kreativa som skapar känslan som får lyssnare att fastna. Jag 
tror att det är det som Mixerman är ute efter med sin teori; att det är viktigare att göra en mix 
som sticker ut och som man blir intresserad av än en mix som bara känns korrekt. 
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Diskussion 
Insikter från resultatet 
Slutligen skulle jag vilja diskutera kring vilka insikter jag fått under arbetets gång och vad jag 
tar med mig för nya erfarenheter till framtiden. Även om jag kunnat konstatera att det finns 
många aspekter av det analoga mixandet som jag uppskattar så är det inte realistiskt för mig 
att arbeta helt analogt. Detta arbete har dessutom visat att det finns många fördelar med det 
digitala mixandet och slutligen har jag även kommit fram till att det klingande resultatet 
faktiskt gynnades av det digitala arbetssättet.  

En viktig insikt som jag tycker jag kommit fram till är att det inom det digitala alltid finns ett 
annat sätt att göra något på. Detta beskriver jag som problematiskt i många fall och det visade 
sig tydligt när jag mixade So Happy digitalt. Samtidigt uttrycker jag att samma fenomen 
faktiskt kan leda till ökad kreativitet. Jag tror att det gäller att kunna kombinera dessa för att 
nå det bästa resultatet. När jag tidigare beskrivit min process när jag mixar så ser jag det som 
olika passager som jag går igenom. Man måste se till så att groovet finns där, 
instrumentationen låter tydligt och inspirerande, sången känns rätt o.s.v. Målet är någonstans 
att försöka hålla processen så lekfull och kreativ som möjligt, men också inte för 
energikrävande under dessa passager. Den insikt jag kommit fram till är att om man fastnar 
för länge vid någon av dessa passager så kommer det vara på bekostnad av något annat längre 
fram i mixen.  

Jag tror därför att man kan ta lärdom från det analoga mixandet i det att man känner sig färdig 
med delar. Jag skriver både att jag gick fortare fram under mixens gång men även att jag 
nådde en tydlig punkt när jag kände mig färdig vid de analoga mixarna. Det arbetssättet tror 
jag är viktigt att ta med sig till det digitala. Eftersom möjligheterna i det digitala mixandet är 
så många så gäller det att våga gå vidare och lita på det man skapar, så att man inte börjar 
ifrågasätta det man gjort vid varje passage. Det är också ett arbetssätt som stämmer överens 
med Mixermans. Det är uppenbart att det finns något väldigt positivt inom det digitala 
mixandet, något som faktiskt gynnar kreativiteten i och med alla dessa möjligheter som finns. 
Men jag tror att man behöver kunna känna sig klar och vara tillräckligt beslutsam när man går 
vidare till nästa passage hela vägen till när man är klar med mixen. 

Granskning av metod 
De svagheter som man kan fundera kring vid metoden kring detta arbete är framförallt det 
som jag beskrev i resultatanalysen. När man mixar något för andra gången så kommer man 
garanterat ha ett annat förhållningssätt till mixen vilket ju faktiskt tydligt visade sig. Fördelen 
var att det var ungefär samma utfall vid båda mixarna och jag kunde därför dra slutsatser om 
hur detta påverkade min metod. Jag valde två låtar av ganska olika genres men samtidigt 
väldigt lik sättning vid instrumentation. Man skulle kunna tänka sig att det skulle kunnat ge 
andra insikter om själva innehållet i mixarna skiljde sig ännu mer. Det var också två låtar som 
jag själv vara med och producerat och spelat in. Ett alternativ hade varit att valt en låt som jag 
inte ens hade hört tidigare, för att kunna dra slutsatser kring vad det lett till. 
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Innan- och efter arbetet 
Avslutningsvis vill jag påpeka en ytterligare insikt som jag fått av min analys. Jag hade innan 
detta arbete en idé kring det analoga arbetssättet som jag inte trodde att man kunde 
åstadkomma i digitalt mixande. Jag var övertygad om att det kroppsliga engagemanget 
skapade en tydligare känsla av prestation och utförande. Att det genom detta faktiskt skulle 
vara mycket roligare och mer kreativt. Jag upplevde detta när jag mixade den första låten 
analogt. Då i förhållande till digitala mixar som jag gjort tidigare. Men under detta arbetets 
gång så tycker jag att det digitala mixandet blivit påverkat av det analoga. Jag tycker att det 
digitala mixandet blivit roligare och mer lekfullt på grund av att jag fått erfarenhet av det 
analoga mixandet och har sedan lyckats applicera detta på det digitala. Det visade sig tydligt i 
den andra mixen som jag gjorde av John Lee där jag tyckte den digitala processen präglades 
av många av de positiva aspekterna som jag upplevde av det analoga mixandet. Jag tror att jag 
genom detta arbete faktiskt fått med mig insikter som kommer gynna mitt mixande och göra 
det roligare i framtiden. 

Om jag ska försöka sammanfatta min slutsats och min frågeställning hur en digital respektive 
analog plattform påverkar mixande tycker jag att jag kommit fram till framförallt en sak. 
Inom det digitala mixandet finns det flera alternativa lösningar vid varje problem man stöter 
på i en mix än det finns om man mixar analogt. Detta får som konsekvens att i och med fler 
möjligheter finns det också fler sätt att vara kreativ på, och detta ökar därför kreativiteten. 
Samtidigt leder det även till att man under processen måste ta fler beslut. Detta kan därför ta 
upp mer av den psykiska energi som Csikszentmihalyi pratar om, och i sin tur hämma 
kreativiteten. Jag tar därför med mig vikten av att våga ta beslut från det analoga  in till ett 
framtida digitalt mixande där möjligheterna kan vara fler. 
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