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Abstrakt 

Studiens syfte var att skriva tre låtar inom EDM-genren med fokus på arrangering och 

mixning av baselement inom spannet 30–260 Hz. 

Metod: Med hjälp av olika analystekniker begrundades tre stycken referenslåtar i 

genrerna Drum and Bass, Glitch Hop och Progressiv house. Utifrån analyserna av dessa 

utformades tre stycken arrangeringsmodeller, vilka utgjorde grunden för mina tre 

produktioner. En jämförelse mellan referenslåtarna och produktionerna gjordes för att 

belysa skillnader och likheter. 

För att uppnå mina ideal av ett väl mixat basregister framkom det att det är av extra stor 

vikt att ta hänsyn till arrangering av baselement gentemot mixning av dessa. I mixstadiet 

visade det sig att verktyg såsom equalizer, kompressorer, expanders, distar och gaters 

m.m. hade stor betydelse för basregistrets kvalitet.    

Diskussion/slutsats: Då låtarna är i olika genrer och tempon kan riktlinjer underlätta 

mixstadiet såsom att snabba tempon inte är att föredra i kombination med en bastrumma 

med mycket subbas. Likaså att låtar med lägre tempo kan gynnas av att använda 

sidechain-kompression som ett rytmiskt verktyg. Att använda dynamiska verktyg såsom 

expanders kan skapa luft i mixen och motverka att den blir platt. Dist kan vara en bra 

metod för att ge basfrekvenser attityd och framhäva dem i mixen. 

 

Nyckelord 

Bas, drum and bass, glitch hop, mixning, musikproduktion, progressive house, subbas. 
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1 Inledning 

1.1 Terminologi i uppsatsen 
Bas: Begreppet bas kan för många direkt associeras till instrumentet elbas men i denna 

uppsats syftar jag på frekvenser inom spannet 30-260 Hz. 

EDM: EDM är en förkortning av ”elektronisk dansmusik”. Inom detta begrepp ingår en 

mängd subgenrer. Begreppet syftar generellt sätt på musik som spelas på nattklubb och 

kallas därför ofta i folkmun för ”klubbmusik”. 

Hz: Hz är en förkortning för Hertz som mäter antalet svängningar per sekund (frekvens), 

i denna kontext för ljudvågor. 

Subbas: Är i min uppsats en synt, alltså ett av instrumenten (detta gäller även för 

bilagor). Om jag vill förklara de absolut lägsta frekvenserna skriver jag antingen 

subfrekvenser eller subregister. 

 

1.2 Inledning 
När jag undersöker musik där bas spelar en väsentlig roll blir det tydligt för mig att ett väl 

balanserat basregister spelar en avgörande roll för lyssnarens uppfattning om låtens 

kvalitet. Ett litet snedsteg vid produktionen av baselement kan påverka låtens helhet 

anmärkningsvärt, i vissa fall kan musikmixen få en otydlig karaktär där samtliga 

instrument drabbas av det obalanserade basregistret. 

När människor frågar mig vad jag lyssnar på för musik brukar jag svara: ”Mestadels 

musik som får mig och människor i min omgivning att vilja dansa”. Jag är extremt 

passionerad till musik som är skapad i syfte att få människor att dansa tillsammans. I min 

mening finns det något magiskt med bas, en basgång som är rätt både musikaliskt och 

mixmässigt får det att kittla ända ut i tårna och gör det omöjligt att sitta still. Basen skall 

inte bara låta rätt, den skall även kännas på rätt sätt i kroppen. Jag lever med tron att bas 

har en avgörande betydelse för hur människor kan uppfatta en låt, delvis genom att vi hör 

att den förstärker låtens karaktär och delvis för att vi känner hur den skakar genom hela 

vår kropp. En rungande bas kan fatta tag i oss och skaka fram hormonerna som får oss att 

vilja röra oss. Jag har varit med om fantastiska upplevelser där känslan är att hela rummet 

gungar i takt med beatet och jag blir på så vis ett med musiken. 

 

1.3 Bakgrund 
När det kommer till mina produktioner känns det alltid som att det är någonting som saknas, 

det spelar ingen roll hur nöjd jag är med arrangemanget eller om jag lyssnar i de exklusivaste 

högtalarna, det är något som saknas! Jag upplever att basen i mina mixar är vild och svår att 

tygla. Försöker jag kontrollera den för mycket slutar det ofta med ett resultat som känns tunt 

och basfattigt. Låter jag basen istället spela fritt vill den ta över hela showen. Jag blir då 

nyfiken: finns det någon gyllene regel?  Professionella mixare lyckas i min mening att få 

basen kontrollerad trots att den upplevs som kraftfull och närvarande. De får mixen att kännas 

varm utan att basen tar över. De får basen att kännas punchig1 och till sist lyckas de att 

                                                 
1 Tydligt anslag vid varje not. 
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arrangera basen för att skapa rätt sväng. Det som är mest utmärkande för en professionell mix 

är för mig att den uppnår standard. Med standard menar jag att den är balanserad så att Dj:s 

och andra som spelar upp låten kan vara säkra på att den låter bra i de ljudsystem som den är 

ämnad för, det kan vara allt ifrån PA-anläggningar till mobilhögtalare. Mardrömsscenariot 

vore att spela upp min musik på en nattklubb och inse att den låter grumlig och ointressant. 

Jag vill undersöka om mitt sätt att mixa och balansera bas är bristfälligt. Det är en 

märklig upplevelse att låten är bra men att någonting saknas, ett träd utan rötter. 

Emellanåt lyckas jag att kombinera olika element så att basen kommer igenom på ett 

önskvärt sätt enligt mina preferenser, men jag vet inte varför. Det är dags att undersöka 

hur jag skall lyckas få ett välbalanserat basregister i mina mixar framöver, både mix- och 

arrangemangsmässigt. 

 

2 Syfte 

Jag skall skriva tre låtar inom EDM-genren med fokus på arrangering och mixning av 

baselement inom spannet 30–260 Hz. 

 

2.1 Frågeställningar 
Hur kan tempot påverka mixning av basregistret? 

Vilka verktyg kan tillämpas vid mixning av basregistret och för vilka ändamål? 

Vilka verktyg kan användas för att manipulera basregistrets rytmiska karaktär? 

 

2.2 Avgränsningar 
Jag kommer inte att lägga stor vikt på mastering av mina låtar då jag anser att denna process 

kräver förutsättningar som exv. ett väl akustikbehandlat rum, exklusiv utrustning samt 

kompetens som jag i dagsläget inte besitter. Förhoppningsvis är denna process inte avgörande 

för huruvida mitt resultat blir lyckat eller ej. 

 

3 Metod 

3.1 Varför 30–260 Hz? 
Jag har valt att fokusera på basfrekvenser inom spannet 30–260 Hz p.g.a. följande: 

30 Hz 

Jag ansåg att tonen C1 (32,70 Hz) var en bra utgångspunkt då den befinner sig i 

subbasoktaven. Jag avrundar således nedåt till närmsta tiotal d.v.s. 30 Hz. 

Vid mina tidigare produktioner har jag av princip lagt ett högpassfilter2 vid 30 Hz, detta 

för jag har svårt att uppfatta tonhöjd under 30 Hz plus att de hörlurar och högtalarsystem 

                                                 
2 Ett filter som filtrerar bort frekvenser under ett bestämt värde. 
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jag har tillgång till (bortsett ifrån Linnéuniversitetets-musikstudios) kan ej återge lägre 

frekvenser än ca. 30 Hz med gott resultat. 

260 Hz 

Tre oktaver3 ovanför C1 (32,70 Hz) är tonen C4 (261,63 Hz). Vad jag känner till kallas 

ljudinformation kring 260 Hz traditionellt sätt inte för bas utan snarare för lägre 

mellanregister. 

Jag har hört att lägre mellanregister och egentligen alla hörbara frekvenser ovanför 

basfrekvenser kan ha stor inverkan på hur basen upplevs i slutändan. Jag har trots detta 

valt att avgränsa mig till 260 Hz. 

Om jag vill att mina låtar skall kunna översättas bra t.ex. mobilhögtalare är det relevant 

att jag kommer upp i högre frekvensregister. De flesta mobilhögtalare kan inte återge 

lägre frekvenser än ca. 200 Hz med gott resultat. 

 

3.1.1 Tre oktaver 

Jag anser att det underlättar att dela in spannet 30–260 Hz i totalt tre oktaver eftersom 

detta kommer öka min precision vid analys, arrangering och mixning av baselement. De 

tre oktaver jag kommer undersöka blir följande: 

• C1 (30–65 Hz) Denna oktav kallar jag för ”subbasoktaven”. Subbasoktaven vill 

jag beskriva innehåller de element som ”känns i magen”. I denna oktav rör sig 

ett eller två instrument ofta syntbas och bastrumma men även andra instrument 

kan ha viktig information i detta register. Min erfarenhet är att oktaven oftast är 

centrerad till mitten av högtalarna (mono). 

• C2 (65–130 Hz) Denna oktav kallar jag för ”basoktaven”. Denna vill jag beskriva 

innehåller de element som ”känns i bröstkorgen”. Denna oktav kan bidra med 

värme, tyngd, punch. I denna oktav finns information från fler instrument än i 

den förenämnda oktaven. Av erfarenhet dominerar bastrumma och syntbas men 

även andra instrument som elbas, syntar, gitarrer, sång, kör, virveltrumma och 

pukor oktaven. 

• C3 (130–260 Hz) Denna oktav kallar jag för ”Lägre mellanregister”. Jag strävar 

efter att göra en definierad och tydlig mix och det som utmärker denna oktav för 

mig är att det finns många instrument som krigar om utrymme i mixen. Det är då 

lätt att frekvenser kolliderar vilket bidrar till en luddig och odefinierad mix. 

Denna oktav bidrar framförallt med värme men kan enligt mig göra att mixen 

låter instängd om den överdrivs i styrka. 

Det är viktigt att komma ihåg att alla oktaver är relativa till varandra d.v.s. om jag exv. 

gör en justering i C3 oktaven kommer detta påverka hur både C1 och C2 oktaverna 

upplevs. 

 

                                                 
3 Avser i detta sammanhang systemet för MIDI-oktaver. 
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3.2 Datainsamling 
Jag gör en lista över relevant information om ämnet, eftersom jag vill förstå hur 

basfrekvenser fungerar ur ett akustiskt perspektiv och praktiskt vid musikproduktion.  

Sammanfattat söker jag efter information som på något vis kan hjälpa mig vid 

basproduktion av de tre tänkta EDM-låtarna. Informationen kan jag finna i litteratur, på 

internetsidor, i videoguider (ex. Youtube) m.m. 

 

3.3 Mall för analys 
Jag skriver en kort lista över vad jag vill analysera i basregistret. Vad vill jag studera 

närmare på och förbättra i mina mixar? Detta för att hålla mig till konkreta riktlinjer vid 

analysen. Mallen utformar jag med utgångspunkt ur mina tidigare samt nyförvärvade 

kunskaper om att mixa och arrangera olika baselement (se bilaga 1). 

 

3.4 Analys av referenslåtar 
Jag skall hitta tre referenslåtar inom olika elektroniska dansgenrer som uppnår en hög 

standard, i den bemärkelsen att de kan attrahera professionella DJ:s. Jag skall analysera 

och undersöka basens roll för samtliga låtar d.v.s. hur basen ter sig i frekvensomfånget 

30–260 Hz både mix- och arrangemangsmässigt. Jag kommer vid analystillfället ha två 

olika perspektiv som skall vävas ihop till en flytande text, dessa är: 

1. Subjektiv analys: Med hjälp av mitt gehör gör jag en bedömning av basen. Jag 

utgår här från mallen som jag utformat. Detta steg ämnar bli en subjektiv 

beskrivning av vad jag känner och tycker är utmärkande för låtarnas 

tillvägagångssätt att arrangera och mixa bas. Vad har de olika baselementen för 

funktion och vad bidrar de med för låtens helhet? 

2. Objektiv analys: Med hjälp av mätverktyg exv. pluggar4 skall jag göra en analys. 

Detta steg har som syfte att vara en objektiv synvinkel, ett mer vetenskapligt 

stickprov i musiken där jag har som mål att beskåda basregistret visuellt. I detta steg 

kommer jag bl.a. mäta frekvenser med spektrumanalysator5 och mäta mono- och 

stereoinformation med ett vektorskop6. 

Min förhoppning är att dessa två strategier skall komplettera varandra på ett önskvärt sätt. 

Det blir ett sätt att möta mina subjektiva upplevelser med de matematiska mätverktygen. 

Matematik ljuger inte men det måste även kännas rätt för mig i slutskedet. 

Jag har valt en metod med referenslåtar som utgångpunkt eftersom jag hoppas att mina 

produktioner kommer påminna om dessa låtar i framtida projekt. Valet av låtarna utgår 

främst från en subjektiv bedömning av vad jag anser är ett välmixat basregister. 

 

                                                 
4 Mjukvara i datorn som öppnas i ett musikprogram. Används för att mäta och manipulera ljud. 
5 Analysverktyg som ger en visuell bild av ljudets frekvens- och dB-information. 
6 Analysverktyg som ger en visuell bild av ljudets position i panoramat. 
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3.5 Arrangeringsmodeller 
Jag kommer med hjälp av analyserna och tidigare samt nyförvärvad erfarenhet att 

utforma tre stycken arrangeringsmodeller som heter AM1, AM2 och AM3 (se bilaga 1). I 

dessa modeller punktar jag upp vad jag anser är värt att inspireras av och ta med sig ifrån 

respektive referenslåt och genre. Om inget specificeras i arrangeringsmodellerna kan 

mina egna låtar skilja sig ifrån referenslåtarna i struktur, harmonisering, instrumentval 

samt melodi. Detta gäller främst frekvenser över 260 Hz eftersom detta är utanför 

analysens fokus. Exv. så skall mitt val av bastrumma och virveltrumma ske utifrån 

referenslåtarna. Jag skall även ta hänsyn till grundton och tempo i låtarna. Tempo och 

grundton är delvis det som skiljer de olika genrerna ifrån varandra, de påverkar även 

angreppsvinkeln för hur olika baselement mixas och arrangeras. 

 

3.6 Komponera och arrangera 
Jag kommer att skapa tre egenkomponerade låtar utifrån arrangeringsmodellerna: AM1, 

AM2 och AM3 (se Bilaga 1). 

 

3.7 Mixning 
Huvudsakligen kommer produktion och mix ske i min hemmastudio. Min utrustning 

består bl.a. av ett par Yamaha HS7-monitorer och ett par AKG-612 hörlurar. Jag kommer 

kontinuerligt att referenslyssna i Linnéuniversitetets studios främst p.g.a. att min 

hemmastudio inte är akustiskt behandlad. Basfrekvenser är kritiska vid mixningsskedet 

eftersom det rum som mixningen sker i bl.a. kan ge upphov till stående vågor7. Förutom 

de nämnda lyssningsmiljöerna kommer jag använda en mängd andra lyssningssystem 

som referens exv. bil- och mobilhögtalare. 

Mitt mål är att basen skall låta så nära referenslåtarna som möjligt utifrån vad jag tar upp 

i mina arrangeringsmodeller (se Bilaga 1) och att produktionerna i sin helhet skall kännas 

färdigställda för mig. Förhoppningsvis känner jag att mina låtar når en hög nivå och hade 

kunnat jämföras med eller optimalt likställas med låtar som attraherar professionella DJ:s 

idag. 

 

3.8 Jämförelse mellan referenslåt och min egen låt 
1. Jag skall med hjälp av gehör jämföra mina egenkomponerade låtar med de 

referenslåtar som jag inspirerades av. Jag skall belysa skillnader och likheter 

mellan låtarnas basregister utifrån arrangeringsmodellerna (se Bilaga 1). 

2. Jag skall med hjälp av mätverktyg (exv. pluggar) analysera och jämföra 

referenslåtar med mina egenkomponerade låtar. Även här jämför jag skillnader 

och likheter mellan låtarnas basregister utifrån arrangeringmodellerna (se Bilaga 

1). 

                                                 
7 Ett fysikaliskt fenomen som bl.a. uppstår i rum utan akustisk behandling. Resultatet blir att några 

specifika basfrekvenser (beroende på rummets dimensioner) förstärks/försvagas på olika platser. Detta 

försvårar mixprocessen.  
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I jämförelsefasen kommer arrangemang, nivåer och panorama att exkluderas. Jämförelsen 

kommer göras i syfte att mäta hur jag, på ett subjektivt plan, följde arrangeringsmodellerna 

och uppnådde mina tänkta mål. 

 

4 Resultat 

4.1 Datainsamling 

4.1.1 Sound on sound, Mike Senior – Mixing Bass 

Jag startade med att läsa en artikel skriven av Mike Senior för Sound on sound (Senior 2012). 

Denna djupdyker i mixning av bas och gav mig en bra grund och utgångspunkt för mitt 

arbete. 

 

4.1.1.1 Fasfel 

Senior (2012) börjar med att beskriva fasfel mellan basinstrument. Jag är införstådd med vad 

begreppet fasfel innebär men han tipsar om en plugin som har en förmåga att ändra fasen hos 

en ljudfil 0 - 180 grader. En sådan plugin kallas för en fasrotationsplugin och är ett smidigt 

sätt att justera fasförhållandet mellan två ljudfiler till det optimala. Problemet med fasfel är att 

det kan få ett instrument att kännas tunt och kraftlöst, det gäller att använda öronen som 

främsta verktyg för att avgöra detta. 

 

4.1.1.2 Equalizer 

När det kommer till balansering av basinstrument med hjälp av equalizer8 diskuterar Senior 

(2012) hur många gör misstaget att boosta9 bottenfrekvenserna med en Low shelf10 inställning 

när de inte kan höra subbasen. Detta kan medföra att problemet som fanns från början inte 

åtgärdas. Han föreslår en annan angreppsvinkel på problemet: ”a compensary peaking cut at 

200–400 Hz may be in order” säger Senior (2012) och syftar på att skära bort övertoner precis 

ovanför det du vill boosta kan vara ett mer effektivt sätt att få bort oönskat buller i 

basinstrument. 

 

4.1.1.3 Maskering 

Senior (2012) beskriver hur han personligen låter endast ett instrument få härja fritt under 100 

Hz och skär bort basinformation upp till denna tröskel i övriga instrument. Han påstår att 

risken för att basfrekvenserna skall maskeras av andra basfrekvenser är för stor. För mig låter 

detta förståndigt men dock tycker jag att spannet 30–100 Hz är ett för stort omfång för ett 

instrument att ha monopol på. 

Senior (2012) ger även en kommentar på en av låtarna som jag valt att ha som referenslåt i 

arbetet nämligen Pendulum’s ”Watercolour”. Han säger: ”If your bass line needs to relive 

people of their fillings … your unlikely to have the headroom to put much real low-end on the 

kickdrum channel.” Senior (2012) förklarar här att i en låt som Pendulum’s ”Watercolour” 

                                                 
8 Ett verktyg för att höja/sänka bestämda frekvenser. 
9 Boosta - Öka ljudstyrkan. 
10 Low shelf – Används vid equalizing, höjer eller sänker ljudstyrkan för frekvenser vid ett bestämt värde samt 

alla frekvenser under värdet. 
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finns det ingen möjlighet att ha en bastrumma med mycket subbasinformation, då skulle 

subbassynten och bastrumma kollidera frekvensmässigt och förstöra mixen. Jag tänker att 

detta även beror på tempot som är 174 BPM. I ett så pass högt tempo finns det inget utrymme 

för bastrummor med lång efterklang. Subfrekvenser behöver generellt sätt längre tid för att 

blomma11 eftersom de har längre våglängder. Detta är något Senior (2012) närmar sig, han 

säger ”On the other hand, for tracks where the groove needs to really rocket along … the 

drums can’t afford to much of sluggishness that the lowest octave imparts, and driving the 

kick's 60-70 Hz region harder, at the expense of the bass, becomes a valid trade-off”. 

 

4.1.1.4 Arrangemang 

Senior (2012) tar upp att ett klassiskt knep för att undvika konflikter mellan bastrumma och 

subbas är att arrangera dem så att de aldrig spelar samtidigt. Detta är också något jag tar i 

åtanke vid val av referenslåt och produktion av mina låtar. 

 

4.1.1.5 Dubbning 

Senior (2012) pratar om en del gör misstaget att försöka boosta frekvenser i basregistret hos 

instrument som helt enkelt inte har dessa. Han ger ett förslag att istället använda en sinuston 

och dubba instrumentet för att fylla i den bas som saknas. 

 

4.1.1.6 Kompression 

Gällande kompression tar Senior (2012) upp att vanliga inställningar kan vara. 4:112 eller 

högre och attacktider13 mellan 1–30 ms. Han nämner även att sätta sin kompressor i RMS-

läge14 istället för peak-läge15 eftersom RMS-läget är optimerat för ljud som inte har snabba 

transienter16 som exv. baselement. 

 

4.1.2 Point blanc school – mixing sub 

4.1.2.1 Fletcher Munson curve 

I denna video förklarar de bl.a. vad Fletcher Munson kurvan är, kortfattat avhandlar Munson 

hur vi människor uppfattar olika frekvenser i styrka (Deruty 2011). Människans öron är inte 

designade för att höra subbas lika starkt som exv. mellanregister. Detta är bra att vara 

medveten om så att jag inte höjer basfrekvenserna för mycket i mixstadiet. 

 

4.1.2.2 Rummet 

De tar även upp vikten av att mixa i ett bra rum med högtalare som kan återge subfrekvenser 

med god precision. 

                                                 
11 Göra sig hörd. 
12 Ett förhållande som bl.a. avgör styrkan av kompressionen. 
13 Hur snabbt kompressorn reagerar. 
14 Root mean square, ett medelvärde för ljud över tid. 
15 Gör att kompressorn reagerar på transienter. 
16 Anslaget i en ljudfil. 
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4.1.2.3 Referenslyssning 

De poängterar att referenslyssning är av stor vikt för att försäkra sig om att dina låtar håller 

standard. Eftersom jag utgått ifrån tre stycken låtar för arrangeringsmodellerna är dessa mina 

referenslåtar. 

 

4.1.3 Ask Video, Dance music styles 106 Electro, Adam Pollard  

4.1.3.1 Bastrumman 

Pollard (2016) poängterar vikten av att välja rätt bastrumma för din låt. Han ger ett exempel 

där han säger: “it doesn’t matter how good you make the bassline, how innovative your build 

is, whether or not you’ve got Beyoncé in singing on your track, all that doesn’t matter if you 

kick isn’t working, your electro track isn’t working” (Pollard 2016, video 5, 24-35 sek). 

Enligt Pollard (2016) bör en bastrumma vara ungefär en halv takt. Bastrumman bör även vara 

processerad så att den återger så mycket energi som möjligt under en halv takts tid, med ett 

annat ord maximerad. 

 

4.1.3.2 Sidechain-kompression 

Jag har använt sidechain-kompression i mina EDM-produktioner av princip för att undvika 

frekvensmässiga konflikter mellan bastrumma och andra basinstrument. Jag har aldrig 

reflekterat djupare över vad sidechain-kompression bidrar med till en EDM-produktion. 

Pollard (2016) gör ett påstående att varje elektro-produktion måste använda sig av denna 

effekt, inte bara som verktyg för bastrumma och bas att inte kollidera i mixen utan även för att 

den är som ett musikaliskt instrument för genren. Sidechain-kompression är ett trick som får 

musiken att leva och gör att den blir dansvänlig, enligt Pollard (2016). 

 

4.1.3.3 Rumseffekter 

Pollard (2016) förklarar varför EDM-produktioner ofta är torra och saknar rumseffekter. Han 

säger att det beror på rummen som produktionerna är ämnade för. En nattklubb som tar in 

flera hundra människor är tillräckligt stor för att addera en rumsklang vid livesituationen. Med 

detta sagt skall jag vara sparsmakad med rumseffekter under de delar som jag vill skall vara 

extra tydliga mixmässigt. för att undvika en luddig ljudbild på nattklubben. 

 

4.1.4 Ian Shepherd – Deep Bass Time – how Pendulum get THAT bass sound 

4.1.4.1 Pendulum 

Jag hade turen att hitta en hemsida där Shepherd (2011) beskriver sin synvinkel på hur 

Pendulum mixar och arrangerar sin bas. Ifrån denna text får jag många ledtrådar om hur jag 

kan tänka när jag producerar AM1. Han nämner bl.a. att Pendulum håller sitt basljud mycket 

rent, många gånger bara en sinuston. För att basen skall kunna uppfattas i mindre högtalare 

dubbar Pendulum basdelen med en syntdel precis som under refrängdelen i ”Watercolour”. 
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4.2 Referenslåtar 
Jag valde mellan ett trettiotal låtar och sållade ut dessa till tre. Låtarna blev ”Pendulum -

Watercolour” (AM1), ”Opiuo - Fizzle Tickler” (AM2) och ”Wolfgang Gartner & Francis 

Prève – Yin”. Det jag lyssnade efter var vilket typ av ideal jag personligen eftersträvar för 

mixning av basfrekvenser. Jag ville även att de tre låtarna skulle skilja sig i genre men ha 

EDM som en gemensam nämnare, för låtarna se Bilaga 1. 

 

4.3 Analys 

4.3.1 Frekvensfokus 

Vid analysen för frekvensfokus använde jag mig av en plugin som heter Pro-Q 2 (Fabfilter). 

Detta är en equalizer-plugin med inbyggd spektrumanalysator, denna var mycket användbar 

då jag med hjälp av ett bandpassfilter17 kunde fokusera på specifika frekvensområden och 

samtidigt ha en visuell monitor för att avgöra vilket instrument jag lyssnade på. Jag ville 

fastställa var de olika instrumenten hade sin fundamentalton18 inom spannet 30–260 Hz (se 

Bilaga 1, Diagram 1, 2, 3). Några av instrumenten hade rena toner medan andra hade en 

komplex bild av en mängd toner. Om så var fallet att jag kunde finna en specifik ton står den 

noterad annars noterade jag ett ungefärligt spann där jag hittade information hos instrumentet. 

 

Bild 1. Pro-Q 2, spektrumanalysator (Pendulum - Watercolour). 

 

4.3.2 Nivåer 

Jag tyckte även det var relevant att mäta låtens dynamiska omfång samt ungefärliga nivåer för 

de olika instrumenten, detta gör jag under rubriken ”nivåer” i min analys (se Bilaga 1). Jag 

använde mig av en plugin som heter iZotope Insight (iZotope), denna mäter nivåer i LUFS19. 

                                                 
17 Filtrerar bort frekvenser ovanför och under två bestämda värden. 
18 Synonym till grundton, lägsta deltonen för ett instrument. 
19 Loudness unit full scale, ett genomsnittsvärde av den upplevda ljudstyrkan. 
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Även här använde jag mig av ett bandpassfilter för att svepa längs spannet 30–260 Hz. Jag 

mäter alltså inte själva instrumentet utan det frekvensområde där instrumentet dominerar, 

detta eftersom det skulle vara omöjligt att få tag på separata ljudspår för låtarna. 

 

Bild 2. iZotope Insight, nivåanalys. 

 

4.3.3 Arrangemang 

Vid punkten ”arrangemang” (se Bilaga 1, Figur 1,2,3) använde jag enbart mitt gehör för att ta 

reda på hur bastrumma och subbassynten spelar. Jag använde sedan ett noteringsprogram för 

att göra en enklare schematisk bild över när dessa spelar samtidigt respektive krockar. 

 

4.3.4 Panorama 

Slutligen mätte jag stereoinformation med hjälp av ett vektorskop. Även här använde jag ett 

bandpassfilter för att svepa över spannet 30–260 Hz. Mätvärdena är därför ungefärliga men 

dock intressanta för min analys då jag kunde hitta markanta skillnader mellan de olika låtarna 

(se bilaga 1 diagram 4, 5, 6). 
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Bild 3. iZotope Insight, vektorskop. 

 

4.4 Arrangeringmodeller 
Efter att ha hittat tre låtar och analyserat dessa har jag utformat en arrangeringmodell för 

respektive låt. För AM1 är genren Drum and Bass, för AM2 Glitch Hop och för AM3 

Progressiv house. En lista med exakta specifikationer finns i bilaga 1. 

 

5 Genomförande 

När jag började med det konstnärliga skapandet hade jag ingen plan. Jag slängde mig rakt in i 

projektet och började som jag brukar med att hitta harmonier och melodier. Efter att ha valt 

ackord och en melodi vände jag mig till punktlistan för AM1, det var då jag insåg att det skar 

sig. Det gick inte att applicera de riktlinjer jag angett för AM1 på den låten jag precis skapat. 

Jag gjorde en till låt med samma utfall, det var då jag insåg att jag var tvungen att ändra min 

plan. För samtliga låtar började jag istället arrangera de delar som jag ansåg ha högst relevans 

för mitt arbete. Jag började således med baselementen, mer specifikt ifrån det lägsta elementet 

till det högsta frekvensmässigt (se Bilaga 1, Diagram 1, 2, 3). Jag valde varsamt ut 

samplingar av bastrumma och virveltrumma i förhoppning om att komma så nära 

referenslåtarna som möjligt, åtminstone hitta ljud med en liknande karaktär. Jag förstod att 

om jag får basregistret välarrangerat kan jag därefter bygga resten av låten på det. Detta var en 

metod som visade sig lyckosam, vilken jag arrangerade samtliga låtar efter. 
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5.1 Pendulum – Watercolour/AM1 
På hemsidan där Ian Shepherd (2011) resonerar kring hur Pendulum ibland arrangerar 

baselement i deras låtar (se rubrik, 3.1.4.1) beskriver han bl.a. hur de håller subbasen ren, 

d.v.s. övertonsfattig. Han poängterar även vikten av att bastrumman har frekvensfokus 

ovanför subbasen. Med detta i åtanke gjorde jag en subbas som bestod enbart av en sinuston, 

alltså så ren den bara kan bli. Därefter sökte jag igenom mina samplingsbibliotek efter en 

bastrumma med rätt karaktär och ganska snabbt hittade jag ett ljud jag tyckte passade precis. 

Efter bastrumman letade jag efter en virveltrumma med frekvensfokus runt G# (ca. 208 Hz). 

Därefter byggde jag färdigt trummorna. När jag lyssnade i detta skedet lät det välbalanserat 

och punchigt. Alltså bara genom att välja tre element (subbas, bastrumma och virveltrumma) 

varsamt ansåg jag min mix vara på en hög nivå. Jag upplevde dock att det var något som 

saknades i området 80–120 Hz så jag adderade en samplad brassorkester plus en distad bas 

med aggressiv karaktär för att fylla ut tomrummet. Efter lite mer utsmyckning i form av bl.a. 

percussion och sweeps kändes faktiskt låtdelen komplett. Det är bara i denna beskrivna låtdel 

som jag tog hänsyn till baselement och arrangeringmodellerna, övrigt arrangemang är skapat 

förutsättningslöst. 

För att hitta rätt basljud under versdelarna letade jag i presets20 i en synt som heter Rounds 

(Native Instruments). Jag hittade ett ljud som jag tyckte lät perfekt för låten men vid ett senare 

skede i tidsplanen testade jag att referenslyssna i mono. Då upptäckte jag att ljudet hade dålig 

monokompabilitet så jag var tvungen att skapa två instanser av samma ljud för att sedan skapa 

en egengjord stereoeffekt med bättre monokompabilitet. 

 

5.2 Opiuo – Fizzle Tickler/AM2 
Till min förvåning visade vektorskopet att 

subbasen runt 30–60 Hz innehöll relativt 

mycket stereoinformation. Jag har hört att 

producenter traditionellt sätt mixar subbas i 

mitten av panoramat i mono eftersom de vill 

att den skall ha en jämn ljudstyrka oavsett 

var lyssnaren befinner sig. Det har ingen 

betydelse om en panorerar subbas enligt 

många producenter eftersom det mänskliga 

örat har svårt att avgöra i vilket riktning ljud 

kommer ifrån vid så pass låga frekvenser 

som 30–60 Hz. Eftersom detta element var 

det mest avvikande i förhållande till de 

övriga arrangeringsmodellerna började jag experimentera och testa olika varianter för att 

imitera subbasen i ”Fizzle Tickler”. Oavsett vilken stereoseparationsplugg21 jag testade 

lyckades jag inte återskapa basen. Till sist använde jag mig av synten Groove Machine Synth 

(Image-Line) som har en integrerad stereoeffekt. Denna effekt gav bättre resultat än de jag 

provat tidigare men trots detta visade vektorskopet att subbasen i ”Fizzle Tickler” var rund 

och jämn (se bild 4) medan min visade en krokig form. Jag ansåg att jag inte kunde fastna och 

gick vidare till bastrumman. Även bastrumman var svår att återskapa. Jag letade efter 

samplingar av bastrummor i mitt bibliotek men hittade ingen som föll mig i smaken, därför 

tillverkade jag min egen bastrumma och använde en effekt för att den skulle börja högt och 

                                                 
20 Förprogrammerade ljudinställningar. 
21 Plugin som gör ljud snävare eller bredare. 

Bild 4. Opiuo Fizzle Tickler 30-50 Hz. 
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sluta lågt i tonhöjd (droppa). Efter bastrumman tog jag mig an virveltrumman, denna visade 

sig vara den svåraste att återskapa. När jag hittade ett ljud som jag kände mig nöjd med var 

det ändå inte helt genreenligt i min mening, det stack ut ifrån resterande mix. I slutändan 

komprimerade jag ljudet mycket hårt för att få fram rätt snärt och använde dessutom en 

gater22 för att förkorta ljudets efterklang. 

När subbas och trumpaketet var färdigt gjorde jag en melodi med en sågtandssynt. Denna 

dubbade jag sedan med elgitarrer. Jag ville ha breda elgitarrer eftersom jag i referenslåten fick 

fram att de är ca. 80% panorerade till höger och vänster. Jag testade en mängd knep men det 

som blev lidande av den breda effekten var monokompabiliteteten. Jag löste det i slutändan 

genom att panorera elgitarren ca. 30% höger och vänster och skicka den till en Doubler23 som 

var 100% panorerad till höger och vänster. Detta gav en bra bredd men viktigast även en bra 

monokompabilitet. 

Jag upplevde att basen kändes för platt på många partier i låten så jag funderade över hur jag 

kunde motverka detta. Motsatsen till komprimering heter expandering24.  Jag har hört att detta 

verktyg med stor nytta kan användas på de låga basfrekvenserna för att skapa mer luft i en låt 

som upplevs kvävd. Jag använde mig av pluggen Saturn (Fabfilter) och expanderade spannet 

30–100 Hz. Detta gav det resultat jag önskade och bidrog även till att manipulera låtens 

rytmiska karaktär. 

 

5.3 Wolfgang Gartner & Francis Prève - Yin/AM3 
Denna låt är den av de tre som jag spenderade mest tid på att hitta rätt ljud för bastrumma och 

subbas då detta i princip är hela basregistret bortsett från en synt. Jag hittade en bastrumma 

som hade precis rätt tonhöjd och nästan samma karaktär. Jag upptäckte snabbt att den kändes 

för snäll,25 med hjälp av en multibands-distorsions plugin distade jag ljudet mellan ca. 30–120 

Hz. Därefter skulle jag hitta rätt subbas som enbart spelar i baktakt. Jag testade att göra en 

egen subbas som bestod endast av en sinusvåg. Denna lät alldeles för övertonfattig och 

försvann i förhållande till bastrumman, dessutom saknade den rätt sväng. Jag ändrade taktik 

och tog en sampel26 på en bastrumma som jag vände på så att efterklangen av ljudet kom först 

och transienten sist. Nu ansåg jag att svänget var helt rätt och med samma typ av multibands-

distorsion var kick och subbaspaket nästan komplett. 

I riktlinjerna för arrangeringsmodellerna pratar jag om en studsighet som jag strävar efter att 

imitera. Jag förstod att det saknades något i baktakten. På en diskussionstråd på nätet (Sonic 

academy 2009) hittade jag till min förtjusning hur en grupp människor diskuterade just 

”Wolfgang Gartner & Francis Prève – Yin”. Detta forum inspirerade mig till att designa ett 

eget ljud för att hitta studsigheten. Jag använde mig av synten Massive (Native Instruments). 

Med hjälp av en brusgenererande oscillator27 skapade jag ett white noise28 som jag sedan 

skickade till ett lowpassfilter29 med ett högt resonansvärde30. Cutoffen31 kopplade jag sedan 

                                                 
22 Dynamiskt verktyg som tar bort ljud under ett bestämt tröskelvärde. 
23 En effekt som med hjälp av tidsförskjutningar samt tonhöjds-modulation skapar en dubbleringseffekt. 
24 Höjer styrkan då ljud passerar över ett bestämt tröskelvärde. 
25 Saknar attityd och karaktär. 
26 I detta sammanhang en kort ljudfil som används vid arrangering av musik. 
27 En oscillator generar vågformer. 
28 En slumpgenrerad ljudsignal som har samma intensitet i hela frekvenspektrat. 
29 Filtrerar bort frekvenser över ett bestämt värde. 
30 Höjer frekvenserna precis före/efter det värde där filtret skär bort frekvenser. 
31 Ett samplingsord för en mängd filter, det kan variera mellan exv. highpass, lowpass och bandpass. 
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till en LFO32. Jag finjusterade LFO inställningarna till jag hittade rätt sväng. Tillsammans 

med bastrumma och subbas tyckte jag nu närma mig målet d.v.s. ”studsigheten”. Jag förstod i 

detta skede att filter med högt resonansvärde var ett viktigt redskap som genomsyrar hela 

låten. Jag testade även att låta min subbas samt pukor passera genom Arturia MiniFilter V 

(Arturia) och blev förvånad över hur mycket detta bidrog med för svänget. 

I droppet33 saknades en synt som spelade i registret ovanför subbas och bastrumma. Jag 

hittade en synt jag tyckte om och skapade en rytmisk figur med denna. Eftersom att ljudbilden 

är minimalistisk i sin helhet hade jag inga problem med att hitta utrymme för synten 

frekvensmässigt och gav den en rejäl frekvensboost på ca. 5 dB vid 130–260 Hz. 

 

5.4 Jämförelse mellan referenslåt och min låt 
Förutom att med hjälp av mitt gehör finna skillnader och likheter valde jag att använda 

samma metod som vid analys av referenslåtarna. Jag valde att analysera frekvensfokus34, 

genre, tempo och grundton. Jag tog med mig principerna som tillämpats vid analys av 

frekvensfokus, vilken jag redovisat i bilaga 1. För analys av egna produktioner se bilaga 2. 

 

5.4.1 Pendulum - Watercolour med AM1 

När jag som sista punkt i metoden jämförde mina låtar med referenslåtarna upptäckte jag att 

det fanns både skillnader och likheter. AM1 var den första låt jag skrev, den är också längst 

ifrån sin referenslåt i karaktär. Det var svårt att hålla sig enbart till det begränsade spannet av 

30–260 Hz. Jag lockades att angripa hela frekvensspektrat för att få ett musikaliskt 

sammanhang. Det kan möjligtvis höras att under låtskrivarprocessen av AM1 så 

referenslyssnade jag inte alls till lika hög grad som för de andra låtarna. Likheterna som kan 

noteras basmässigt hörs framförallt under refrängdelen där en subbas spelar långa toner. 

Subbasen har rätt karaktär i form av en sinusvåg. Även bastrumman anser jag har en passande 

karaktär i jämförelse med referenslåten. Virveltrumman som jag valde har en högre tonhöjd 

och en annorlunda karaktär och det som gör att min låt inte påminner om referenslåten är 

framförallt en leadbas som spelar långa toner tillsammans med subbasen fast en oktav 

ovanför. Denna ligger brett panorerad och är processad med en del effekter. Detta gör att 

helhetsintrycket av basen är annorlunda gentemot referenslåten enligt mig. 

 

5.4.2 Opiuo Fizzle Tickler med AM2 

För AM2 tycker jag att jag har återskapat genren enligt mina preferenser dock skiljer sig 

känslan i min låt i jämförelse med referenslåten på en punkt. Referenslåten har större 

dynamiskt omfång p.g.a. en överdriven sidechain-effekt. Detta problem uppstod då jag i 

slutskedet volymbalanserade min låt med referenslåten med hjälp av en limiter. Då tog jag 

bort ungefär 9 dB dynamiskt omfång vilket resulterar i att min låt blir platt. Jag har således 

fått insikten att producenten alltid bör överdriva dynamiskt relaterade effekter för att få mer 

liv i mixen vid slutresultatet. Som tidigare nämnts så kan producenten mixa med en limiter på 

masterkanalen för att ha möjlighet att höra hur låten kommer upplevas. 

                                                 
32 Low frequency oscillator - används för att modulera olika parametrar i exv. syntar. 
33 Ord för refräng inom EDM. 
34 Område inom frekvensspektrat där instrumentet har som mest information. 
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Största utmaningen med AM2 var subbasen. Subbasen (i stereo) dubbad med en sågtandsbas 

som spelar långa toner har en tendens att maskera låtens övriga element. Jag löste detta 

genom att göra en sidechain-effekt med en multibandskompressor d.v.s. sänka ner specifika 

frekvenser när det elementet som skall fram spelar. Detta gällde framförallt elgitarren som i 

min produktion rör sig i ett större frekvensspann än hos referenslåten. För att inte denne skall 

krocka med sågtandsbasen som spelar i samma frekvensområde har jag använt mig av 

sidechain-kompression. Bastrumman skiljer sig en aning i karaktär då jag kan ha överdrivet 

effekten av att den skall börja högt och sluta lågt i tonhöjd. Virveltrumman har enligt mig rätt 

karaktär och träffar rätt tonhöjd som är A#3 (233,08 Hz). Både bastrumma och virveltrumma 

hörs bra och har sina bestämda platser i basregistret. Jag är nöjd med sågtandssynen som 

kommer in ca. 1:02 den fick precis den karaktär som jag önskade. Nyckeln till ljudet var att 

bevara det till största möjliga mån utan någon avancerad bearbetning. Det är en 

sågtandsvågform i synten Groove Machine Synt (Image-Line). 

 

5.4.3 Wolfgang Gartner & Francis Prève – Yin med AM3 

AM3 känns inte så långt ifrån referenslåten genremässigt, dock skiljer de sig en hel del ifrån 

varandra i helhetsintryck. Främst tror jag att detta beror på att bastrumman i min produktion 

har starkare punch runt 100–130 Hz. Om jag skär bort dessa frekvenser med hjälp av en 

equalizer tappar dock min låt avsevärt med energi. Den omtalade ”studsigheten” är inte lika 

närvarande i min produktion. Jag närmade mig rätt känsla vid användning av Arturia 

MiniFilter V (Arturia) och kommer fortsätta experimentera men liknade verktyg för att få ett 

studsigare sound i framtida projekt eftersom det är bl.a. det som gör klubbmusik dansvänlig 

för mig. 

 

6 Diskussion 
Tempo 

Jag har gjort tre stycken låtar i helt olika tempon och stilar inom EDM-genren. Jag har 

upptäckt att tempot har en stor inverkan på vilka möjligheter samt begränsningar producenten 

har vid mixning av baselement. Jag vill försöka generalisera vad de största skillnaderna har 

varit när de kommer till att arrangera och mixa bas inom de olika stilarna. Drum and Bass 

(AM1) har ett högt tempo vilket producenten bör ta hänsyn till vid mixning av bas. Eftersom 

att subbas har de längsta våglängderna tar de även längst tid på sig att blomma. Det gäller att 

välja en bastrumma som har sin grundton ovanför subbasen i snabba tempon. Med en högt 

stämd bastrumma blir varje slag definierat och det finns ingen risk att den maskerar 

subbassynten som ligger placerad under i frekvensfokus. Risken är att bastrumman inte låter 

särskilt spännande när en lyssnar på den för sig själv men den låter bättre i helheten. AM2 är 

en långsammare låt med swingkänsla, tempot ger i låtens fall möjlighet att jobba med 

sidechain-kompression som ett musikaliskt element, ett sätt att få rätt gung i låten. 

 

Presets 

Jag är glad att jag gjorde misstaget att välja en preset med dålig monokompabilitet för AM1. 

Då kunde jag undvika problem för nästkommande två modeller. Jag har upptäckt att en del 

presets är onaturligt breda för att imponera på producenten. När jag mixar baselement som 

skall ha en framträdande roll i mixen vill jag inte riskera att ljuden försvinner om de spelas 

upp i mono. Referenslyssning i mono är således något jag anser som mycket viktigt under 
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hela arrangemangs- och mixprocessen. Detta motiverar mig att skapa mina egna basljud 

istället för att välja presets. 

 

Fasproblem 

AM2 har en subbas i stereo (se Bilaga 1, Diagram 5) som har fått mig att reflektera. Till en 

början blev jag förvånad över effekten men när jag analyserade den märkte jag att det 

möjligtvis gör att ljudet känns lite bredare och maffigare. Denna effekt gör sig dock bäst i 

hörlurar och märks inte av vid lyssning i högtalare. Min slutsats är att denna effekt skapar fler 

problem än lösningar. Det är mycket lätt att fasproblem uppstår och risken är att basen blir 

otydlig i sin helhet. I framtiden kommer jag troligtvis mixa alla element under ca. 80 Hz i 

mono. 

 

Arrangemang 

I AM3 utgick jag ifrån ett tänk där bastrumma och subbas har sin grundton och 

frekvensinformation i ungefär samma frekvensområde. I dessa fall är arrangemanget det som 

spelar en avgörande roll för hur tydlig mixen kommer att låta i slutändan. Att arrangera 

subbassynten så att den aldrig spelar samtidigt som bastrumman för att undvika en mängd 

problem är viktigt. 

 

Dist 

När jag arrangerade och mixade AM3 upptäckte jag dist. Dist på baselement kan vara precis 

det som saknas för att få dem att förtydligas i mixen. Det behöver inte vara några stora 

mängder men de övertoner som adderas och den kompression som naturligt tillförs av disten 

gör att baselementen förtydligas. I en låt där det redan händer mycket som exv. AM1 kan dist 

vara överflödigt och istället göra att mixen blir otydligare. 

 

Equalizer 

I AM3 diskuterar jag en studsighet som jag vill uppnå, med stor sannolikhet är det inte enbart 

de olika baselementen som skapar denna känsla utan det kan vara ett element i mellanregister 

eller diskant. Jag har ett annat ex. där denna insikt klargjordes: Jag tyckte att min mix lät för 

basfattig och odefinierad så jag använde mig precis som Senior (2012) diskuterar av en 

peakfilter cut35 och skar bort information runt 300 Hz. Plötsligt lät mixen välbalanserad och 

tydlig. Jag påverkade alltså frekvenserna precis ovanför basregistret och fick på så vis fram 

basen i mixen. 

 

Limiter 

I slutskedet av varje mix såg jag till att låtarna spelades på ungefär samma volym som sina 

referenslåtar enligt mätverktyget iZotope Insight, då använde jag en limiter36. I detta skedet 

insåg jag verkligen hur stor betydelse en limiter kan ha för EDM-produktionernas sound. Det 

gäller att hitta rätt limiter och rätt inställningar. Ett problem som uppstod var att om mixen har 

                                                 
35 Bortskärning av en specifik eller ett spann av frekvenser vid equalizing. 
36 Ett dynamiskt verktyg som komprimerar ljud, används bl.a. vid sista skedet av en musikmix. 
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för mycket bas och limitern har fel inställningar distar låten på ett anskrämligt vis. För alla tre 

låtar visade det sig att jag hade för mycket bas i slutskedet troligtvis på grund av att jag gjort 

större delen av mixningen i ett par relativt basfattiga hörlurar. Innan jag förberedde låtarna för 

limitern borde jag studerat nivåer på mätare. Alternativt så kan producenten mixa med en 

limiter på masterkanalen för att ha möjlighet att höra hur låten kommer upplevas i slutskedet. 

 

Första stadiet 

Vikten av det första stadiet av arrangeringen går inte att nog poängtera. Jag pratar om stadiet 

då producenten letar upp rätt ljud för rätt tillfälle och börjar bygga arrangemanget med hjälp 

av ljud eller sampels. Hittar producenten ljud som har rätt karaktär och frekvensfokus i 

förhållande till varandra så är mixstadiet nästan onödigt. Jag fick denna insikt under 

låtskrivarprocessen av AM1. Jag gjorde först en subbas, hittade sedan en bastrumma och till 

sits en virveltrumma. Det tog ca. tre timmar att hitta bara dessa tre element men vilken 

skillnad det gjorde för slutresultatet. Jag vill med det sagt understryka hur viktigt det är att ha 

rena högkvalitativa ljud ifrån början av låtprocessen, likt en kock väljer de absolut finaste 

råvarorna. Det är dessutom denna grunden som skall bära resten av låten, se till att den är väl 

genomtänkt från början! 

 

Referenslåtar 

Att ha referenslåtar att utgå från för att förbättra min egen nivå gällande mixning av 

basfrekvenser har varit en bra metod. Med metoden ökar fokuset eftersom jag kan sätta ett 

tydligt mål att sträva efter och på så vis öka precisionen av mina val i arrangemangs- och 

mixprocessen. Detta gäller inte bara basfrekvenser utan tänket kan appliceras på hela 

frekvensspektrat. Jag noterade vid jämförelse mellan referenslåtar och mina egna låtar att inte 

bara basfrekvenserna var liknande utan hela låtarnas känsla hade enligt mig fångats. 

 

Mätare 

Vid analys av referenslåtar och mina egna produktioner introducerades jag för en mängd olika 

mätverktyg. Jag blev införstådd med vikten att som producent kontinuerligt läsa av dessa. 

Framförallt om producenten mixar i miljöer som ej är akustiskt behandlade. 

 

7 Slutsats 

• Då låtarna är i olika genrer och tempon kan riktlinjer underlätta mixstadiet såsom att 

snabba tempon inte är att föredra i kombination med en bastrumma med mycket 

subbas. Likaså att låtar med lägre tempo kan gynnas av att använda sidechain-

kompression som ett rytmiskt verktyg. 

• Att använda dynamiska verktyg såsom expanders kan skapa luft i mixen och motverka 

att den blir platt. 

• Dist kan vara en bra metod för att ge basfrekvenser attityd och framhäva dem i mixen. 

• Många gånger är det är viktigt att inte processa subbasregistret  till största möjliga 

mån och endast nyttja de absolut nödvändigaste verktygen såsom kompression, 
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expander eller equalizer. Jag föredrar även att placera allt under 80–100 Hz i mono. 

Att eftersträva enkelhet gäller hela basregistret, det får inte plats mängder med 

element. Effekter såsom chorus och flanger når enligt mig inte sin fulla potential inom 

spannet 30–260 Hz. 

• Sidechain-kompression skall inom EDM användas som ett rytmiskt instrument. Det är 

bl.a. detta instrument som gör att låten för mig blir dansvänlig. 

• Om producenten inte har tillgång till ett ljudsystem och rum som kan återge frekvenser 

ner till 25–30 Hz utan problem bör denne ständigt hålla ett öga på sina mätare för att 

försäkra sig om låtens balans. 

• Arrangering av baselement är grundläggande och därför i min mening viktigare än 

mixsstadiet. Om producenten arrangerar slarvigt så kommer mer tid för mixning vara 

nödvändigt. Detta eftersom mixstadiet enligt mig endast skall vara ett komplement till 

arrangeringen. 

• Det finns några saker som jag kommer ta med mig till alla mina framtida projekt. Det 

finns inget recept för hur producenten skall mixa den perfekta basen eftersom att 

denna alltid står i relation till frekvenserna ovanför. Det handlar om hur alla element 

ifrån den djupaste subbas till den skimrande diskanten samspelar. Självklart gäller det 

att mixa instrumenten så att de frekvens- och arrangemangsmässigt har sin bestämda 

plats för att få en så tydlig mix som möjligt. För att sammanfatta skulle aldrig en 

enbart kunna lyssna på basfrekvenser inom spannet 30–260 Hz och avgöra om hela 

mixen är bra eller dålig. Därför eftersträvar jag ett holistiskt synsätt vid arrangering 

och mixning av musik. 

 

7.1 Avslutande reflektion 
Trots att jag under arbetet fokuserat på frekvenserna 30–260 Hz så anser jag att jag utvecklat 

min totala nivå av att producera, mixa samt arrangera musik. Jag har möjligtvis utvecklats 

men kan inte påstå att jag är nöjd med låtarna mixmässigt, de känns överarbetade. Med 

överarbetat syftar jag på att de har processats till den grad att ljudet passerat nivån där det lät 

som bäst för låtens helhet. Av detta har jag lärt mig en läxa som jag måste ta på allvar: Det 

lönar sig aldrig att göra det för avancerat utan försök istället att bevara ljudets naturlighet och 

var försiktig med för stora justeringar framförallt i mixstadiet. Arrangemangsmässigt är jag 

mycket nöjd och tycker att jag fångat referenslåtarnas känsla bra i mina egna produktioner. 

Personligen blev jag mest nöjd med AM1 som låt, vilket är intressant då jag är minst nöjd 

med mixningen av denna. Detta tycker jag bevisar att mixning av basfrekvenser inte är det 

som väger tyngst då jag bedömer mina låtars nivå. 

 

7.1.1 Fortsatt forskning 

Då jag har märkt att alla frekvenser står i relation till varandra hade det i framtiden varit 

intressant att undersöka hur mina justeringar i basregistret, mix- och arrangemangsmässigt 

påverkar övriga element i låten. Jag vill undersöka hur basens roll kan påverka hur en låt 

uppfattas ur ett psykoakustiskt perspektiv. Kan uppfattning av tempo och tonart exv. 

förändras beroende på hur mycket bas du väljer att ha i din mix? 
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Det vore spännande att göra studier inom andra genrer än EDM för att se om den typ av 

forskning som jag gjort kan appliceras även på dessa, t.ex. rock, country eller jazz. Vilka 

skillnader och likheter framkommer i resultatet i så fall? 
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Bilagor 
Bilaga 1 Analys inför arrangeringsmodeller 
 

FÖRORD 

Jag skall analysera tre olika låtar, analysen skall jag använda i mitt examensarbete. Efter analysen 

är mitt mål att ha arbetat fram totalt tre stycken arrangeringsmodeller, namngivna AM1, AM2 

och AM3 som jag skall använda då jag producerar tre låtar. Jag kommer stapla upp vad som är 

speciellt för respektive arrangeringsmodell nederst i denna bilaga. Låtarna jag skall analysera 

heter följande: 

• Pendulum – Watercolour/AM1 

• Opiuo – Fizzle Tickler/AM2 

• Wolfang Gartner & Francis Prève – Yin (Original Club Mix)/AM3 

Under huvudrubriken för varje låt har jag angett vilken del av låten jag valt att analysera i 

minuter och sekunder (ex. 01:40 – 01:46). På så vis kan jag fokusera på det parti av låten jag 

anser är mest relevant för min undersökning. 

 

Frekvensfokus 
Jag har gjort tre stycken diagram, ett för respektive referenslåt. Dessa ämnar ge en överblick över 

var jag kan hitta relevant information från de olika instrumenten frekvensmässigt samt inom 

vilken oktav (C1, C2 eller C3) frekvenserna finns. Jag kompletterar dessa diagram med rubriken 

”Frekvensfokus” där jag undersöker instrumentens frekvensmässiga kärna mer i detalj (se 

Diagram 1, 2, 3). Med frekvensmässiga kärna menar jag grundtonen för varje instrument, om en 

sådan går att peka ut. 

En del instrument som exv. sång kategoriseras troligtvis inte som ett baselement då de har mest 

information i mellanregister och diskant. När jag undersöker sång beror det på att jag kan hitta 

viktig information inom spannet 30–260 Hz och jag undersöker då alltså endast en liten del av 

hela sångens kapacitet. 

 

Nivåer 
Under rubriken ”Nivåer” mäter jag hur starka de olika instrumenten är i förhållande till varandra. 

Jag använder mig här av mätverktyget ”iZotope Insight” (iZotope). Jag undersöker det 

integrerade LUFS (Loudness Unit Full Scale) värdet, som är ett genomsnittsvärde av den 

upplevda ljudstyrkan. Jag undersöker också ett mätvärde som kallas för ”momentary LUFS” som 

fungerar bättre på instrument med snabba transienter exv. virveltrumma. Jag sammanställer sedan 

mina mätningar och anger ett ungefärligt LUFS-värde för respektive instrument. 
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Arrangemang 

Under rubriken ”Arrangemang” kommer jag att i en enklare schematisk notskrift ge en bild av 

hur instrumenten spelar rytmiskt under 4 takter. Detta steg är av stor vikt för att undersöka vilka 

instrument som spelar samtidigt och ligger i samma frekvensområde. Jag kommer därför enbart 

att notera de instrument vars frekvenser riskerar att kollidera eller innehåller intressanta lösningar 

för att undvika kollisioner. Där jag hittat kollisioner har jag skrivit en kommentar om hur 

producenter för respektive låt har löst problemet/problemen (se Figur 1, 2, 3). 

 

Panorama 

Under rubriken ”Panorama” undersöker jag låtarnas stereoinformation och hur denna ser ut i vid 

olika frekvenser inom spannet 30–260 Hz. Jag upplevde det svårt att göra exakta mätningar i just 

denna punkt så resultaten är generella men trots allt intressanta (se Diagram 4, 5, 6). 

 

Symboler 
Jag har vid utformning av panoramadiagrammen valt att förtydliga budskapet med hjälp av 

symboler. Svart = stereo, gul = mono (se Diagram 4, 5, 6). 
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Analysens ordningsföljd 

Generellt för låten (Del1) 
1. Genre: Vilken genre är låten? 

2. Tempo: Hur snabbt går låten och vilken taktart spelas den i? 

3. Grundton: Vilken ton kretsar den harmoniska och melodiska strukturen kring? 

 

Specifikt inom 30–260 Hz (Del2) 
4. Frekvensfokus: Inom vilket frekvensspann har instrumenten mest energi (se Diagram 1, 

2, 3)? 

5. Nivåer: Hur är låten nivåbalanserad? Jag mäter här LUFS. 

6. Arrangemang: Hur spelar instrumenten rytmiskt? (se Figur 1, 2, 3) 

7. Panorama: Finns det någon stereoinformation i basregistret? (se Diagram 4, 5, 6) 

 

Arrangeringsmodeller (Del3) 
8. Arrangeringsmodeller: Definiera AM1, AM2 och AM3 i en löpande text. 
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PENDULUM – WATERCOLOUR/AM1 

01:40 – 02:24 

 

Del 1 
Genre 
Drum and Bass 

 

Tempo 
Låtens Tempo är 174 BPM och den spelas i 4/4 takt 

 

Grundton 
Grundtonen är F 

 

Del 2 
Frekvensfokus 
Subbas: C#1 (34,65 Hz) – C#2 (69,30 Hz)  

Bastrumma: F2 (87,31 Hz) – A#2 (116,54 Hz)   

Virveltrumma: G#3 (207,65 Hz)  

Sång: F3 (174,61 Hz) – C4 (261,63 Hz) 

Synt: A#3 (233,08 Hz) 

  

Diagram 1. Pendulum - Watercolour 
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Nivåer 

Subbas: Ca. -9.1 LUFS 

Bastrumma: Ca. -11,9 LUFS 

Virveltrumma: Ca. -15,2 LUFS 

Sång: Ca. -16.5 LUFS 

Synt: Ca. -25,7 LUFS 

Integrerad LUFS 30–260 Hz: Ca. -9,2 LUFS 

 

Arrangemang 

 

 

 

 

 

Kommentar: Detta innebär att subbasen och bastrumman kolliderar på 1:an i varje takt. Detta 

problem har lösts genom sidechain-kompression. 

  

Subbas 

Bastrumma 

Figur 1. Schematisk översikt över subbas och bastrumma, Pendulum – Watercolour. 
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Panorama 

Subbas: Mono  

Bastrumma: Mono 

Virveltrumma: Mono   

Sång: Ca. 40% V och -40% H 

Synt: Ca. 60% V och -60% H  

Diagram 4. Pendulum – Watercolour 
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OPIUO – FIZZLE TICKLER/AM2 

01:37 – 1:46 

 

Del1 
Genre 

Glitch hop 

 

Tempo 
Låtens tempo är 109 BPM och den spelas i 4/4 takt 

 

Grundton 
Grundtonen är F 

 

Del2 
Frekvensfokus 
Subbas: F1 (43,65 Hz), C3 (130,81 Hz). Subbasen 

spelar tonerna F1, F2 och C3. 

Bastrumma: F1 (43,65 Hz), F2 (87,31 Hz). En 

bastrumma som börjar högt och slutar lågt i tonhöjd 

den rör sig ungefär mellan de förenämnda 

frekvenserna. 

Elgitarr 1 & 2: C3 (130,81 Hz), D#3 (155,56 Hz), F3 

(174,61 Hz) 

Virveltrumma: A#3 (233,08 Hz) 

Synt: G#3 (207,65 Hz) 

  

Diagram 2. Opiuo – Fizzle Tickler 
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Nivåer 
Subbas: Ca. -7 LUFS 

Bastrumma: Ca. -7 LUFS 

Elgitarr 1 & 2: Ca. -12,5 LUFS 

Virveltrumma: Ca. - 10,4 LUFS 

Synt: Ca. -15 LUFS 

Integrerad LUFS 30–260 Hz: Ca. -8,3 LUFS 

 

Arrangemang 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Subbas och bastrumma kolliderar varje gång bastrumman spelar och så länge den 

klingar ut. Detta är löst genom påtaglig sidechain-kompression. 

  

Subbas 

Bastrumma 

Figur 2. Schematisk översikt över subbas och bastrumma, Opiuo – Fizzle Tickler. 
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Panorama 

Subbas: Ca. 30% V och -30% H. 

Bastrumma: Mono 

Elgitarr 1: Panorerad i mitten med 

stereoinformation ca. 20% V och -20% H. 

Elgitarr 2: Två stycken gitarrer som 

spelar samma figur brett panorerat ca. 

80% V och -80% H. 

Virveltrumma: Mono 

Synt: Ca. 60% V och 60% H. 

  

Diagram 5. Opiuo – Fizzle Tickler 
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WOLFGANG GARTNER & FRANCIS PRÈVE – YIN/AM3 

03:00 – 03:08 

 

Del1 

Genre 
Progressive house 

 

Tempo 
Låtens tempo är 128 BPM 

 

Grundton 
Grundtonerna är G-G# 

 

Del2 
Frekvensfokus 
Subbas: G#1 (51,91 Hz) 

Bastrumma sub: G1 (49 Hz) 

Bastrumma punch: 55 Hz – 150 Hz 

Synt: G#2 (103,83 Hz) – G#3 (207,65 Hz). Har dessa 

toner som kärna men ljudet har fullt av övertoner som 

gör att det har energi hela vägen upp till 260 Hz och 

över det. 

  

Diagram 3. Wolfgang Gartner & 

Francis Prève - Yin 
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Nivåer 
Subbas: Ca. -9 LUFS 

Bastrumma sub: Ca. -9 LUFS 

Bastrumma punch: Ca. -15,5 LUFS 

Integrerad LUFS 30–260 Hz: Ca. -9,8 LUFS 

 

Arrangemang 

 

 

 

 

Kommentar: Bastrumman ligger på varje pulsslag och subbasen spelar mitt emellan pulsslagen 

och kolliderar därför aldrig med bastrumman. Subbasen blir som en förlängning av bastrummans 

svans. 

  

Subbas 

Bastrumma 

Figur 3. Schematisk översikt över subbas och bastrumma, Wolfgang Gartner & Francis Prève - Yin 
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Panorama 

Subbas: Mono 

Bastrumma: Mono 

Bastrumma punch: Mono 

  

Diagram 6. Wolfgang Gartner & Francis Prève –  Yin 
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Del 3 
Arrangeringmodeller 
Utgångspunkt för mina modeller är delvis analysen men även mina subjektiva åsikter. 

Efter att ha gjort en ingående analys av varje enskild låt inom spannet 30–260 Hz kan jag avgöra 

vad de olika låtarna har gemensamt samt vad som avviker. Jag skall även specificera vad jag 

anser är unikt för låtarna och bör eftersträvas. 

För samtliga låtar skall jag försöka ta fasta på vilka kännetecken som jag anser finns för de olika 

genrerna. Dessa skriver jag i en löpande text nedan, under respektive rubrik. 

Gemensamt för produktionerna är att jag skall försöka efterlikna bastrummans och 

virveltrummans (ej AM3) karaktär hos referenslåtarna. 

 

Arrangeringsmodell 1 (AM1) 
Genre 

För denna modell är genren Drum and Bass vilket definieras av ett snabbt tempo runt 160–180 

BPM. Låtstrukturen inom Drum and Bass kan variera men bygger ofta på klassiska låtdelar 

såsom exv. intro, vers, brygga, refräng, mellanspel, stick och outro. Soundmässigt är ljudbilden 

torr under refrängdelar och blöt under verser. Sång är inget ovanligt element i genren men hur det 

används kan variera. Trummor och bas är viktiga element (som också hörs på namnet), dessa 

ligger långt fram i mixen. Subbasen är många gånger av sinuskaraktär och används tillsammans 

med en leadbas som spelar en oktav ovanför. 

 

Modell 

För AM1 skall jag ta extra hänsyn till att grundtonen är F, Tempot är 174 BPM och taktarten är 

4/4-takt. Jag skall spela in sång och därför även skriva melodi och text för en sångare. Subbasen 

skall vara av sinuskaraktär och spela långa toner i lägsta oktaven främst under refrängdelen. 

Bastrumman skall ha en högre fundamentalton (ovanför subbasen) och ha en relativt kort 

efterklang så den inte kolliderar med subbasen. 

 

Subjektivt 

Låten har för mig en fantastisk slagkraft. När subbasen slår till hörs och känns den på precis rätt 

sätt för genren enligt mig. Låten känns välbalanserad öppen och kraftfull. Det som definierar 

låtens baselement är för mig långa rena bastoner och en punchig bastrumma. 

 

Arrangeringsmodell 2 (AM2) 
Genre 

Om vi delar upp begreppet Glitch Hop så kan vi få en mängd ledtrådar om vad genren har för 

karakteristiska egenskaper. Glitch är ett ord som många inom datorprogrammering använder då 

någonting ej går som en tänkt, det kan exv. vara om en karaktär i ett spel kan gå igenom väggar 
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även fast detta inte var avsikten ifrån början. Detta tänk för vi alltså med oss in i musikvärlden 

istället och till syntarna. Om en synt i den digitala världen lever sitt eget liv kan det uppstå 

märkliga fenomen och artefakter som exv. sprak, knaster, pip, tjut m.m. Alla dessa små element 

används för att sedan bygga ett beat. Helhetsintrycket anser jag blir en upphackad sensation och 

en i allmänhet komplex ljudbild. För att hacka upp ljud så används ofta dynamiska verktyg såsom 

gater. Detta är Glitch Hop i en utpräglad form, ofta kombineras dessa digitala element med 

organiska inslag. Däremot så är tänket med ett digitalt robotliknande sound genomgående genom 

genren. Experimentella effekter är en stor del av soundet framförallt några som uppstått under 

den digitala eran såsom bitcrushing, aliasing och ringmod-effekter. Nu har jag pratat om ”Glitch” 

vad kommer då ”Hop” ifrån? Ordet refererar till de starka influenserna ifrån Hip Hop. Låtarna 

behöver inte nödvändigtvis ha rap utan är ofta instrumentalt orienterade. Även starka funk och 

soul influenser finns inbäddade i musikstilen. Något de tagit med sig ifrån hiphop är ett 

beatbaserat tempo ca. 90–110 BPM. Funkinfluenserna anser jag framträder i den övervägande 

pentatoniska harmoniken. Ofta används även den överstigande kvarten också för att ge en bluesig 

karaktär. Ljudbilden varierar mellan torr till blöt, smal till bred, basfattig till basrik detta för att 

skapa skarpa kontraster mellan låtens olika delar. Virveltrumman har stort fokus och är oftast torr 

med en kort efterklang. 

 

Modell 

För AM2 skall jag ta extra hänsyn till swingkänslan i beatet. Låten skall spelas med grundtonen 

F1
 (43,65 Hz), tempot är 109 BPM och taktarten 4/4 takt. Specifikt för basregistret i AM2 skall 

jag spela in en elgitarr som rör sig i registret 131–175 Hz. Hitta en virveltrumma som träffar 

tonen A#3 (233,08 Hz), använda sidechain-kompression som ett musikaliskt element för låtens 

känsla, subbasen skall vara i stereo ca. 30% panorerat till höger och vänster. För att basen skall 

höras på mindre högtalare så krävs det att det finns övertoner eftersom basens grundton är F1
 

(43,65 Hz). Mest troligt en sågtandsformad ljudvåg som är filtrerad med ett lowpassfilter och 

slutligen en bastrumma som inte har någon tydlig ton utan börjar högt och slutar lågt i tonhöjd. 

Denna typ av bastrumma har fördelen att ha ett stort frekvens-spann och hörs därför ofta bra i 

mindre högtalare en nackdel å andra sidan är att den kan krocka med fler instrument. 

 

Subjektivt 

Basen känns maffig utan att ta för mycket uppmärksamhet. Den ger för mig intresse till låten då 

den annars är relativt sparsmakad arrangeringsmässigt. Det som definierar låten bas är en lång 

grundton på tonen F. Mixens starkaste element är bastrumma och virveltrumma som både bidrar 

till låtens attityd. Elgitarrerna är snyggt placerade i mixen och ger mig en coolt intryckt. 

 

Arrangeringsmodell 3 (AM3) 
Genre 

Genren heter Progressiv House. I denna genre spelar baselementen en spännande roll, ofta spelas 

långa partier utan eller med avskalade baselement för att sedan låta basens fulla kapacitet 

återkomma som en klimax effekt i ”refräng” delarna. Strukturen är genomgående genom hela 

låten basrika respektive basfattiga partier som växlar. Progressiv House definieras även av långa 
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loopar med små variationer både rytmiskt, melodiskt och harmoniskt sett. Introt är ofta långt (ca. 

16 takter) detta för att en eventuell DJ skall kunna göra en övergång ifrån en låt till en annan. 

Med allt det förenämnda i beräkning blir låtarna ofta långa, inte ovanligt är låtar mellan 6–9 

minuter. För att skapa variation nyttjas ibland effekter såsom exv. reverb och delay i övrigt så är 

ljudbilden extremt torr. Denna torra ljudbild grundar sig i att låtarna är arrangerade och mixade 

för stora nattklubbar där lokalen i sig kommer ge en rumsklang till låten. Genren karakterisares 

även av en monoton bas, oftast är det bara en ton i subbasen genom hela låten. Bastrumma spelar 

traditionellt sätt på varje pulsslag och subbas i baktakt. Låtar i genren har sällan sång däremot 

förekommer korta återkommande fraser i låtarna. 

 

Modell 

För AM3 skall jag ta extra hänsyn till att: grundtonen är G#, tempot är 128 BPM och taktarten är 

4/4 takt. Gällande basen så skall bastrumma och subbassynten ha sitt frekvensfokus i samma 

område. Arrangemangsmässigt skall de aldrig spela samtidigt. I panoramat skall de vara 

placerade i mono. Bastrumma har grundton G1 (49 Hz) och subbas G#1 (51,91 Hz). 

Jag strävar även efter en viss ”studsighet” som jag tycker mig höra i låten. Studsigheten tror jag 

är ett resultat av hur subbas och bastrumma är arrangerade och står i relation till varandra. Detta 

skulle även kunna bero på låtens övriga element som befinner sig ovanför spannet 30–260 Hz. 

 

Subjektivt 

Jag har sedan första gången jag hörde låten fascinerats av hur välproducerad jag anser den vara. 

Låten har långa perioder och små variationer vilket för många säkert kan uppfattas som 

enformigt. För mig lyckas dock musikerduon att skapa intresse med hjälp av ett otroligt sväng 

och en bas som för mig är helt perfekt för låten. Jag skulle beskriva karaktären som ”studsig” och 

det är delvis denna studsigheten som jag är på jakt efter att definiera och imitera. 
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Bilaga 2 Jämförelse av referenslåtar och egna produktioner 
 

Joar Hallgren – Break The Blockade/AM1 

01:17 – 01:50 

 

Del 1 
Genre 
Drum and Bass 

 

Tempo 
Låtens Tempo är 174 BPM och den spelas i 4/4 takt 

 

Grundton 
Grundtonen är F 

 

Del 2 
Frekvensfokus 
Subbas: F1 (43,65 Hz), C1 (65,41 Hz) 

Bastrumma: F2 (87,31 Hz) – A#2 (116,54 Hz)    

Virveltrumma: A#3 (233,08 Hz) 

Sång: D3 (146,83 Hz), F3 (174,61 Hz), G (196 Hz)  

  

Diagram 1. Break The Blockade  
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Joar Hallgren – We Rule/AM2 

01:37 – 1:46 

 

Del1 
Genre 

Glitch hop 

 

Tempo 
Låtens tempo är 109 BPM och den spelas i 4/4 takt 

 

Grundton 
Grundtonen är F 

 

Del2 
Frekvensfokus 
Subbas: F1 (43,65 Hz), C3 (130,81 Hz). Subbasen 

spelar tonerna F1, F2 och C3. 

Bastrumma: Ca. 40Hz -200 Hz  

Virveltrumma: A#3 (233,08 Hz)  

Elgitarr 1 & 2: F2 (174,61 Hz), G#2 (98 Hz), A#2 

(116,54 Hz), C2  

Synt: F2 (174,61 Hz), G#2 (98 Hz), A#2 (116,54 Hz), 

C2  

 

  

Diagram 2. We Rule 
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Joar Hallgren – Dirty Rainfall/AM3 

03:00 – 03:08 

 

Del1 

Genre 
Progressive house 

 

Tempo 
Låtens tempo är 128 BPM 

 

Grundton 
Grundtonerna är G-G# 

 

Del2 
Frekvensfokus 
Subbas: G#1 (51,91 Hz) 

Bastrumma sub: G1 (49 Hz) 

Bastrumma punch: ca. 60 Hz – 160 Hz 

Synt: ca. 170 – 260 Hz 

Diagram 3. Dirty Rainfall 
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