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Abstrakt 
Detta arbetet går ut på att undersöka hur användandet av presets påverkar min 

arbetsgång när jag mixar låtar i en studio, i vilken utsträckning jag kan använda presets 

samt om de utvecklar mitt sätt att mixa på. Resultatet blev att presets utvecklar mitt sätt 

att mixa på och kan, beroende på situationen, effektivisera min arbetsgång. 

 

Nyckelord 
Preset, plugin, förinställning 

 

Tack 
Tack till alla som har hjälpt mig med detta arbetet.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att mixa har för mig alltid varit intressant och något som jag förmodligen inte kan lära 

mig allt inom. Jag började fundera på om det är något område inom mixning jag ville 

fördjupa mig i och kom på att det finns en specifik del inom mixning som har varit 

framför mig hela tiden men inte utnyttjats, nämligen presets. 

 

Jag har ända sen jag började mixa låtar varit medveten om att det finns presets i varje 

plugin jag använt. Presets är förinställningar som följer med en plugin när man köper 

den. Ju mer jag har mixat desto mindre presets har jag använt, därav har min slutsats 

blivit att jag har använt presets när jag inte förstått hur en plugin fungerar. Numera 

använder jag aldrig presets och jag undrar om det är något jag missar.  

 

När jag går in i detta arbete är jag av åsikten att presets kan hämma det kreativa 

mixandet. Man kan färgas av benämningen på en viss preset och inte kan skapa en egen 

stil på sina mixar om man använder sig av inställningar som någon annan har gjort. 

Dock skulle presets kunna öka effektiviteten när man mixar då man kan utgå från en 

inställning och korrigera den efter smak och tycke. Om jag lyckas balansera 

användandet av presets genom att analysera hur jag mixar, kanske jag kan effektivisera 

min arbetsprocess utan att min kreativitet får lida. Jag vill också undersöka om 

användandet av presets kan utveckla mitt sätt att mixa på. Det finns kanske en preset 

som t.ex. har ett annat tillvägagångsätt för att mixa ett visst instrument som inte jag har. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om presets påverkar mitt arbetsflöde och 

förskaffa mig en djupare förståelse för hur de kan användas effektivt. Jag ska också 

undersöka i vilken utsträckning presets kan användas och om de kan utveckla mitt sätt 

att bearbeta musik på. 

 

1.3 Frågeställning 

• Hur kan användandet av presets göra mitt sätt att mixa effektivare? 

• I vilken utsträckning kan jag använda presets? 
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• Utvecklar presets mitt sätt att mixa på? 

 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom min undersökning fokuserar på att mixa musik så kommer jag inte ta med 

förberedelser inför mix i beräkningarna. De olika förberedelserna och anledningen till 

att jag inte kommer räkna med dem förklarar jag tydligare i 2.1. 

 

Volym, balans och panorering mellan instrumenten kommer inte undersökas i detta 

arbetet. De delarna kommer bara behandlas för att göra lyssningsupplevelsen och 

analysen behagligare. Vid starten av denna undersökning bestämde jag mig för att göra 

en mix helt utan plugins där jag bara använder mig av volym och panorering. Det gjorde 

jag med avsikten att alla mina mixar skulle starta i samma utgångsläge och ha samma 

volym och panorering i början av mix processen som i slutet. Men en bit in i första 

mixen märkte jag snabbt att volymen inte kunde vara konstant. Några anledningar till 

att man använder t.ex. EQ är enligt Owsinski för att göra ett instrument klarare, mer 

definierat, ”larger than life” eller större (Owsinski 2014:63). Om ljudet blir mer 

definierat eller större så uppfattar jag det som starkare. Därför måste jag kompensera 

med justering av volymen. Panoreringen är dock oförändrad under hela mixprocessen 

då jag inte har använt något verktyg som berör panorering. 

 

Jag anser att mixning av musik är något som kan skilja sig från person till person. Alla 

arbetar inte eller använder samma metoder när de mixar. Därför har jag valt att inte gå 

in i detalj på hur jag har mixat mina låtar. Det finns för många faktorer som påverkar 

mitt resultat och gör att andra kanske inte får samma upplevda resultat. För att någon 

annan ska kunna uppnå samma resultat som mig måste de t.ex. använda samma 

högtalare, samma plugins, samma låtar och göra exakt samma förberedelser. 

 

2 Metod 

2.1 Litteratur 

Studie av två böcker som handlar om mixning, The mixing engineers handbook av 

Bobby Owsinski (2014) och Mixing secrets for the small studio av Mike Senior (2011), 

har givit mig insikten att jag kan dela upp mitt konstnärliga arbete för att göra min 
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undersökning mer väldefinierad. Båda böckerna nämner något som de kallar för ”mix 

preparations” och det definierar de båda som arbete man kan göra innan man ens börjat 

lyssna på låten. I The mixing engineers handbook tas det upp fler punkter inom ”mix 

preparation” (Owsinski 2014, s. 21) än vad det gör i Mixing secrets (Senior 2011, s. 79). 

Därför har jag valt att basera mina förberedelser på The mixing engineers handbook. De 

olika förberedelserna som berör mig är kontroll av ”fade-in” och ”fade-out”, timing 

mellan de olika spåren, kontroll av ”clipgain”, korrigering av pitch och arrangering, 

färgläggning och gruppering av spår. Dessa förberedelser kommer alltså inte tas med i 

beräkningen av tiden när jag mixar. 

 

2.2 Låtval 

Låtarna som använts i det här arbetet är två egenskrivna låtar som jag själv har spelat in. 

De är i genren rock och det kommer ha betydelse för hur jag mixar. Anledningen till att 

jag har valt de låtarna är för att jag har mest erfarenhet av att mixa den sortens musik. 

Det gör att jag inte behöver testa lika många olika mixtekniker som om jag hade mixat 

en genre som jag inte är van vid. Anledningen till valet av egenskrivna låtar är för att 

jag redan har förskaffat mig en helhetsbild av hur jag vill att det ska låta. Helhetsbilden 

bidrar med att jag snabbare kan nå ett resultat.  

 

2.3 Arbetsgång 

Jag har delat upp mitt arbete i två faser. I första fasen mixas en låt tre gånger. I de första 

två mixarna ligger fokus på hur presets kan användas effektivt genom att låten först 

mixas som jag vanligtvis brukar och sedan mixar den med enbart presets. Jag kommer 

använda mig av den första mixen som ett ljudideal när jag mixar med presets för att se 

om jag kan göra en snarlik mix fast snabbare. Viktor, Oliver och Uran är tre av mina 

klasskamrater som kommer avgöra om de tycker att mixarna låter lika varandra. 

Anledningen till att de är mest lämpliga är för att vi går en utbildning där vi varit 

tvungna att analysera väldigt mycket. Deras analytiska sinne är därför väldigt fräscht. I 

den tredje mixen kommer jag försöka utveckla och experimentera med mitt användande 

av presets och undersöka om jag kan dra nytta av de olika förinställningarna.  

 

I andra fasen mixas en annan låt först enbart med presets och sedan försöker jag 

utveckla soundet i den andra mixen genom att korrigera de presets jag valde i första 
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mixen. Ibland kan det vara svårt att hitta den perfekta inställningen genom att bara 

använda sig av presets. Det finns oftast inte möjlighet att veta vilket ljud tillverkaren har 

utgått ifrån när de skapat preseten. Därav kan det vara lämpligt att korrigera de presets 

jag använt så att den passar min egna utgångspunkt. I efterhand kommer jag analysera 

hur många presets jag behövde korrigera och dra en slutsats om användandet av presets 

har lärt mig något nytt. 

 

För att kunna analysera mina kreativa val kommer jag att spela in det jag ser på min 

datorskärm när jag mixar och samtidigt spela in min röst när jag diskutera om de val jag 

gör. Funktionen skärminspelning i QuickTime Player fungerar perfekt för att uppnå 

detta. Det kommer vara viktigt att jag hela tiden reflekterar över mina val när jag jobbar. 

Jag kan då i efterhand kolla på mina videoklipp och se om det går att använda presets 

kreativt samtidigt som jag jobbar mer effektivt. För att kunna se om jag arbetar 

effektivare med presets så kommer jag göra det väldigt enkelt och bara ta tiden på varje 

mix för att kunna se vilken som gick snabbast att mixa. 

 

2.4 Förklaring av metodval 

Genom dessa metodval kommer jag kunna besvara mina frågeställningar och uppfylla 

mitt syfte. I de två första mixarna i den första fasen kommer jag kunna avgöra om det 

har gått snabbare att mixa med presets. Det finns inget smidigare sätt att ta reda på om 

det går snabbare att mixa med presets än att först mixa låten som jag brukar och sedan 

mixa låten med enbart presets och ta tiden på hur långt tid det tar.  

 

I den andra fasen kommer jag lätt kunna analysera hur många presets jag använt. Efter 

jag har gjort den andra mixen är det bara att gå tillbaka och undersöka hur många 

presets det är som jag har behövt korrigera. I det här arbetet är en preset inte en 

förinställning om den är korrigerad den i efterhand.  

 

I tredje mixen i fas ett och i hela fas två kan jag i efterhand gå tillbaka och analysera 

mina val för att se om presets har givit mig ett nytt sätt att mixa på. 
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3 Redovisning av undersökningen 

3.1 Fas ett  

Det som är intressant i den här fasen är hur lång tid alla mixar tog och om första och 

andra mixen är lika varandra. I tredje mixen, som är en kombination av mix ett och två 

d.v.s. med och utan presets, kommer jag studera om jag har utvecklat mitt mixande 

under tiden som jag har gjort detta arbete. Den tredje mixen blir också ett sorts resultat 

för om jag kan implementera presets i mitt ursprungliga arbetsflöde.  

 

Låten är ca. fem minuter lång och heter ”Nightchylde". De instrument som finns med på 

låten är trummor, bas med distortion, två kompgitarrer med distortion, två sologitarrer 

med distortion, elgitarr med subbaseffekt, elgitarr utan distortion, akustisk gitarr, 

mellotron, körsång och sång. 

 

3.1.1 Mix ett 

Mix ett tog ca. 2 timmar och 20 minuter. Den blir en mall för hur jag vill att andra 

mixen ska låta. Det intressanta börjar först efter jag har mixat låten en andra gång med 

bara presets.  

 

3.1.2 Mix två 

Samma låt tog ca. 1 timme och 30 minuter att mixa när jag bara använde presest. Många 

av mina val av presets baserades på, först och främst, vilket namn förinställningen hade. 

När inte den förinställningen passade till mitt ljud valde jag den preset som jag tyckte 

passade bäst oavsett vad den hette. 

 

3.1.3 Lyssningstest 
För att avgöra om mix ett och två är lika varandra eller vad det är som skiljer dem 

gjorde jag ett lyssningstest med Viktor, Oliver och Uran. Det jag ville att de skulle 

lyssna efter var om mix ett och två var lika varandra, vad som skiljde dem åt och om de 

tyckte att mixarna låter bra var för sig. 

  

3.1.4 Mix tre 

Den här mixen gjorde jag efter att jag hade mixat andra låten i fas två. Min intention var 

att försöka distansera mig så mycket som möjligt från de första två mixarna i denna fas. 
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Det bidrog till att jag kunde göra en kreativ mix som skiljer sig mer från de tidigare 

mixarna. 

 

Mixprocessen tog ca. 2 timmar och 35 minuter. En stor del tid av den här mixen gick till 

att experimentera med olika plugins och presets men det bidrog också till att jag hittade 

en nytt sätt att använda plugins på. Mitt fokus låg först och främst på att försöka 

utveckla mitt sätt att mixa på. 

 

3.2 Fas två 

I den här fasen mixar jag en ny låt och fokuserar på om jag behöver korrigera de 

förinställningar jag använde i första mixen. Därmed mixar jag först endast med presets 

och i andra mixen korrigerar jag de presets som redan använts. Efteråt är det enkelt att 

kontrollera i vilken utsträckning jag kan använda presets genom att kontrollera vilka 

plugins som är oförändrade i den andra mixen. 

 

Låten är ca. lång och heter ”As the wind whispers”. De instrument som finns med på 

låten är trummor, bas med distortion, tre kompgitarrer med distortion, körsång och sång. 

 

 

3.2.1 Mix ett 

Precis som i mix två i fas ett så har jag baserat större delen av mina val av presets på 

vad de heter. Till sången använde t.ex. jag en preset som heter ”Warm Vocals” och till 

bastrumman använde jag en som hette ”Thick rock kick”. På vissa kanaler har inte 

namnet på förinställningen kunnat stämma överens med instrumentet. På alla pukor har 

jag t.ex. använt en kompressor med en inställning som heter ”Snare A” för att den gav 

rätt mängd attack till ljudet som jag var ute efter. 

 

3.2.2 Mix två 

När jag var klar med denna mix hade jag 15 oförändrade plugins av 48 använda. De 

flesta ändringarna handlade om att matcha deras förinställning till mitt ljud. I de flesta 

kompressorerna var jag tvungen att antigen öka kompressionen eller minska den. Det 

fanns inte många mellanlägen att välja mellan. I flera EQ:s var jag mest tvungen att 
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rensa bort onödiga frekvenser som krockade med andra. Alla reverb och delays förblev 

oförändrade.  

 

4 Resultat 

4.1 Fas 1 

Lyssningstestet gav en del intressanta reflektioner som alla var överens om. De tyckte 

att andra mixen överlag var väldigt bra utan direkt relation till den första och att båda 

mixarna fungerar beroende på vad jag är ute efter. Viktor hade en åsikt som skiljde sig 

från de andras. Han föredrog inte kompressionen i andra mixen eftersom han tyckte att 

det gjorde mixen platt. Min slutsats utifrån lyssningstestet är att låtarna inte är särskilt 

lika varandra. Framförallt skillnader mellan låtarna påtalades. 

 

Presets har gjort mitt sätt att mixa effektivare genom att jag inte behöver lägga tid på att 

göra inställningen själv i en plugin. Om jag får samma sound av att använda en preset 

som jag får om jag ställer in en plugin själv så kan jag lika gärna använda 

förinställningen och spara tid. 

 

Undersökningen i den här fasen visar att jag kan använda väldigt mycket presets men att 

det är helt beroende på vad jag är ute efter. Om jag är ute efter ett mer modernt sound så 

kan jag använda mer presets. 

 

Den tredje mixen i denna fasen gjordes för att undersöka om presets utvecklar mitt sätt 

att mixa på och om jag upptäcker nya tillvägagångsätt för att mixa. För det mesta har 

den här mixen gett mig djupare förståelse för enskilda plugins. Jag har testat en del 

plugins som jag inte använt så mycket och presets har hjälpt mig att förstå dem bättre. 

Den har också hjälpt mig att förstå i vilken utsträckning jag kan använda plugins, t.ex. 

att de flesta reverb funkar utan att behöva korrigera förinställningen. 

 

4.2 Fas 2 

Det intressanta i den här fasen och det jag fokuserade mest på var hur många presets jag 

kunde använda mig av och ifall de utvecklar mitt sätt att mixa på. Jag gjorde först en 

mix enbart med presets som jag försökte få så bra som möjligt utifrån hur jag 
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personligen tycker att det ska låta. Därefter gjorde jag en andra mix där jag korrigerar de 

plugins jag inte tycker hade nått hela vägen i första mixen.  

 

Jag behövde korrigera 33 av 48 plugins men frågan är kanske snarare hur mycket jag 

behövde korrigera i varje plugin. Det fanns en stor del plugins som t.ex. komprimerade 

för lite. Då korrigerade jag bara mängden kompression och behöll attack och release. 

Min slutsats är att presets kan vara ett bra verktyg för att snabbare komma närmare ett 

resultat och att det går att använda väldigt ofta. 

 

I den här fasen behövde jag också ställa frågan om presets kan bidra med kreativitet och 

utveckla mitt mixande. Undersökningen har visat att presets inte förändrar mitt 

huvudsakliga sätt att mixa på, som t.ex. i vilken ordning jag placerar plugins eller om ett 

visst instrument behöver kompression eller reverb, men de utvecklar mitt sätt att 

använda plugins på. Detta var väldigt tydligt i effektplugins, t.ex. reverb, delay, där det 

fanns väldigt många presets som använde effekten på olika sätt som jag aldrig hade 

kunnat tänka mig.  

 

5 Slutdiskussion 
Första mixen fick mig verkligen att börja fundera över hur jag vanligtvis brukar mixa. 

Jag har mixat musik i den här genren i snart fyra år och på sistone börjat se ett mönster, 

t.ex. att det senaste året har bastrumma och bas mixats på samma sätt i olika låtar. Min 

insikt är att jag skapar egna presets ju mer jag mixar. Den här insikten fick mig att tänka 

tillbaka på alla gånger jag har livemixat musik och där har jag ännu mer egna presets. 

Hela trumsetet har jag nästan kunnat mixa innan musikerna ens varit på plats. De flesta 

gånger har jag dock behövt justera mina inställningar när väl trummisen testar ljudet, 

men det är exakt samma som mixarna i det här arbetet. När jag lyssnar på låtarna nu i 

efterhand känns det som om det bästa är att korrigera presets så de passar mitt sound.  

 

Som jag nämnt tidigare så finns det ett problem med presets och det är att man oftast 

inte vet exakt vilket ljud tillverkarna av plugins har utgått ifrån när de har skapat en 

preset. Visst kan namnet på en preset avslöja lite, men det kanske kan lura en också. Om 

en preset heter ”agressive male vocal” så kan ljudet de utgått ifrån vara en snäll 

pojksångare och syftet med den vara att göra snällt aggressivt. Skulle mitt ljud då vara 
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en aggressiv mansröst skulle det förmodligen bli fel om jag använder den 

förinställningen. Det som jag anser är det viktigaste när man mixar är dock att man 

alltid lyssnar och litar på sina öron. Låter det bra så är det bra oavsett om det är en 

preset eller en egen inställning. För mig har det bitvis varit jobbigt att göra när jag mixat 

dessa låtar med presets. Genom att jag sett vad en preset heter så litar jag på vad det 

står. Var jag ute efter en ”snappy snare” så har det varit svårt att stanna upp och faktiskt 

lyssna på om inställningen gjorde det den hette. 

 

Undersökningen har visat att bara mixa med presets går definitivt snabbare än att mixa 

utan presets. Det var dock helt beroende på hur van jag var att arbete med mina plugins. 

Ju mer bekant jag var med en viss plugin desto snabbare gick det att hitta rätt 

inställning. Detta blev tydligast i tredje mixen då jag fokuserade på att utveckla mitt 

användande av presets och inte på att mixa effektivt. Den tog längre tid att färdigställa 

än den första mixen bara av den anledningen att jag experimenterade mycket. Om jag är 

säkrare på mitt mål så går det snabbare att mixa. Det kan vara en anledning till att andra 

mixen gick så snabbt. När jag mixade den andra mixen så hade jag den första som 

referens till hur jag ville att det skulle låta, vilket gjorde att det var väldigt enkelt att 

kassera plugins och presets som inte gav samma sound som i första mixen. 

 

Syftet med presets kan variera har jag märkt. När vi gjorde lyssningstestet så var alla 

var överens om att den andra mixen lät väldigt modern jämfört med den första som 

referenslyssnarna tyckte lät mer 70-tal. För mig låter det rimligt eftersom flera av de 

presets jag använde inte indikerade att de skulle ge ett 70-tals-sound till instrumentet. 

Även fast flera plugins är menade att vara 70-tal så tyckte jag också att många 

inställningar var utefter ett modernt tänkt, t.ex. kraftigare kompression. Alltså kan 

presets vara till nytta om jag ska göra en modern mix. Det beror också helt och hållet på 

vilket stadie man befinner sig i en mixprocess eller i låtskrivande. Jag tror att presets 

kan vara till stor nytta vid låtskrivande när ett behov av att det ska låta bra infinner sig. 

Då kan man lägga mindre fokus eller tid på mix och mer fokus på låtskrivande. I 

mixprocessen kan det vara till stor nytta om t.ex. en kund vill ha en snabb mix bara för 

att kunna lyssna på det innan nästa inspelningssession. Om kunden är ett band som ska 

spela in trummor, bas och gitarr och väljer att spela in ett instrument per dag kan det 

vara bra om kunden får en mix av låten som de kan lyssna på och öva till dagen innan 
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de ska lägga nästa instrument. Jag kan tänka mig att bandet kommer tycka att jag är en 

bättre tekniker om jag lyckas, på kort tid, leverera en mix som bandet tycker låter bra.  

 

Jag upplever att den största skillnaden mellan att använda presets och att inte göra det är 

kompressionen. Det är väldigt tydligt om man lyssnar på basen och jämför 

”Nightchylde Utan Presets” med ”Nightchylde Med Presets”. Det är mycket mer 

påtaglig bas när jag har mixat utan presets. Anledningen till det är mindre botten när jag 

har mixat med preset är att många förinställningar komprimerar för mycket och 

kompression minskar bottnen. 

 

Detta arbetet har verkligen sporrat mig till att gå igenom alla mina plugins för att 

undersöka vad de har för möjligheter. Ibland kan det vara svårt att ha koll på alla 

plugins man äger. Ju mer jag skaffar mig desto svårare blir det. Jag glömmer lätt bort 

mina äldre plugins funktioner när jag fastnar för nya plugins. Det är olika favoriter varje 

halvår. Presets kan dock hjälpa mig med att friska upp minnet eller när jag utforskar nya 

plugins.  

 

När jag befann mig i mixningsprocessen i detta arbetet var det fyra plugins som 

verkligen stod ut från mängden. Den första är ”Renaissance Compressor” av Waves. Jag 

kunde inte använda mig av en enda preset i denna plugin men det var inte för att den 

aldrig passade, utan för att tröskeln alltid var i nolläge i alla presets. När jag insåg detta 

tyckte jag att det var jättesmart. Oftast har varje ljud i en låt olika ljudstyrka innan de 

skickas till en kompressor och det har stor betydelse för hur mycket kompressorn 

kommer arbeta. Jag tycker det är rimligt att ställa in tröskeln utefter ljudet som jag utgår 

ifrån. 

 

Den andra plugin:en som stack ut ur mängden var ”H-comp” också av Waves. Den 

förvånade mig mest med att den kan komprimera fruktansvärt mycket. De flesta presets 

jag kunde välja mellan komprimerade alldeles för mycket och passade oftast inte. Det 

var en gång den fungerade och det var när jag parallellkomprimerade trummor. Då lät 

den jättebra och plockade fram mer anslag i trummorna. 

 

Efter att jag nu gått igenom två som jag inte använde särskilt mycket så kan det vara i 

sin ordning att gå igenom först en som jag inte använt tidigare och en som efter ett år 
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fortfarande lyckas förvåna mig med hur bra den är.  Den plugin som jag inte använt 

tidigare är ”V-comp” av Waves. Vid tidigare mixtillfällen har det känts som om jag inte 

funnit någon nytta med ”V-comp”. Med hjälp av presets som verkligen lyckas framhäva 

denna plugins bra sidor så gjorde den ett fantastiskt jobb på hängpukor. Det är den 

plugin som jag är mest ivrig över att få utforska mer och som har varit den största 

ögonöppnaren för mig. På den lilla hängpukan i Nightchylde (utveckla presets) funkade 

preseten ”Snare tape comp” bäst då den gav mycket ton och lagom mängd attack. Den 

preseten funkade inte på de andra pukorna som är större. På dem använde jag 

förinställningen ”Toms” då den plockade fram mer ton. 

 

Till sist måste jag nämna ”Virtual mix rack” av Slate digital. Det som har varit väldigt 

bra med denna plugin i detta arbetet är att den innehåller bl.a. två EQ, två kompressorer. 

De förinställningarna som finns i den skapar olika kedjor av plugins, t.ex. först EQ sen 

kompressor och därefter en EQ till. Alltså kunde jag, utöver inställningarna på varje 

enskild plugin, studera pluginkedjor. I den finns också presets för varje enskild plugin. 

 

Vid närmare kontroll av vilka presets som har använts har jag inte hittat något mönster. 

Eftersom undersökningen har krävt tester av många olika presets så bidrar det till att det 

aldrig har blivit samma presets som använts. Jag har t.ex. inte använt samma preset på 

bastrumman i låten Nightchylde som jag har i As the wind whispers. Om det hade 

funnits mer tid och fler låtar att mixa så är jag nästan säker på att ett mönster hade dykt 

upp och favoriter upptäckts. 

 

Om någon annan skulle vara intresserad av att använda min undersökning för att 

utveckla sitt sätt att mixa på eller göra mixprocessen effektivare så rekommenderar jag 

att man bara testar att mixa enbart med presets. Det gör att man tvingas att försöka få 

det att låta bra. När man känner sig klar med mixen är det bra att gå igenom varje kanal 

och plugin och undersöka om inställningen förstör eller förgyller helheten. Det 

viktigaste är att man verkligen litar på sina öron och lyssnar på om man tycker det är 

bra. Om en preset funkar så ska man definitivt använda den och spara den tiden det tar 

att ställa in en plugin själv.  

 

Det känns som att det finns möjlighet att forska vidare i det här ämnet. Något som hade 

intresserat mig är om man undersöker hur många mixtekniker det finns som använder 
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sig av presets eller om det är möjligt att skapa egna presets på kort tid. Jag tror att det 

tar väldigt lång tid att skapa sina egna presets och det hade varit intressant att ta reda på 

om det går att göra en slags mall för hur man kan gå tillväga. Det förutsätter såklart att 

man mixar betydligt mycket mer musik än vad jag har. Man kan kanske mixa en låt per 

dag i två veckor och sedan undersöka om ett mönster finns där eller har dykt upp. Som 

jag nämnde tidigare i arbetet så brukar jag mixa genrer olika och det kan också vara 

något att tänka på om man ska skapa sina egna presets. Jag tror nog att det bästa är om 

man mixar låtar som överlag har samma grundtanke och sound. 

 

6 Avslutning 
Jag anser att en bra mixtekniker ska ha full förståelse för alla verktyg som hen använder. 

Därför känns det väldigt skönt nu i efterhand att jag har utforskat detta verktyg närmare. 

Min uppfattning av hur jag kan använda presets och deras syfte har förändrats för mig 

under tiden som jag fördjupat mig i ämnet. Från början var min uppfattning att presets 

kunde hämma mitt kreativ mixande. Nu förstår jag att de kan hjälpa mig förstå plugins 

och snabbare få mig att arbeta kreativt med plugins. Jag kommer definitivt använda 

presets mer i framtiden när jag mixar och jag hoppas att detta arbete kan vara en 

ögonöppnare för andra också. 
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Bilagor 

Bilaga A - Renskrivna anteckningar från lyssningstest i fas ett. 

Lyssningstest med Viktor, Oliver, Uran 

 

När de pratar om min mix så menar dem första mixen som jag gjorde utan presets. 

 

• Din mix känns mer genreenlig – Varmare  

 

• Presetmix toppigare – Modernare – Klarare i toppen – Moderna gitarrer  men det 

ska låta mer 70 tal 

 

• Din mix är mer lofi och passar bättre i sammanhanget 

 

• Preset – För mycket komp på bastrumma 

 

• Din mix är virvlen köttigare 

 

• Din mix– Mer luft. 

 

• Presetmixen hade fungerat om tanken är att den ska vara modern – Bara för 

mycket kompression 

 

• Presetmixen låter bra 

 

• Fokuspunken frekvänsmässigt ligger lägre i min mix.  

 

• Presetmixen är mer urhackad i låg-mellanregister 

 

• Utan presets passar bättre till soundet 

 

• Utan presets låter mer som du har tänkt 



  
 

II 

• Andra mixen funkar också men låter mer modern – Mer topp – Smackigare 

trummor i jämförelse med din mix 

 

Personlig uppfattning 

• När de lyssnade på mixarna så kunde de utan att färgas av vilken mix som är 

vilken ändå avgöra om mixarna funkar utan direkt relation till varandra. 

 
 



  
 

III 

Bilaga B – Plugins jag har haft tillgång till 

Pro Tools 12 plugins 

Waves Gold 

TDR - VOS SlickEQ, Kotelnikov, Nova 

Slate Digital - Virtual Mix Rack (VMR) 

Softube - TSAR-1 Reverb, TSAR-1R Reverb 

Soundtoys – Devil-loc, Little AlterBoy, Little MicroShift, Little PrimalTap, Little 

Radiator 


