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1 .INLEDNING

Syftet med mitt examensarbete är att få en helhetsbild över vad som krävs och vad det 
innebär att jobba som mixtekniker.

Efter att ha blivit rekommenderad av andra producenter/mixtekniker, samt nöjda kun-
der om att satsa fullt ut på det som yrke har jag valt att fördjupa mig kring detta ämne 
för att kunna ta mixningen ett steg längre.

2.BAKGRUND
Bakgrunden till detta examensarbete är att jag har ett stort intresse för mixning och 
produktion vilket är min spetskompetens inom arbetsområdet musik.
Intresset för mixning kom för ungefär 4-5 år sedan.
Jag med mitt band spelade in en låt som jag ville få maximal potential ur och började då 
höra mig för på internet om hur det egentligen gick till när man skulle mixa en låt.
Jag läste på ett ljudteknik forum på www.studio.se och köpte även tidningen ”Studio” 
för att lära  mig.
Jag studerade deras utgåva ”mixologi” som behandlar grundläggande mixning.
Jag tyckte det var väldigt intressant hur mycket det fanns som man kunde göra för att 
få inspelat material att låta bättre.
Just då ville jag bara lära mig att mixa så pass bra att jag skulle kunna mixa mitt bands 
demo* och tänkte inte att det skulle bli något jag senare skulle försöka jobba med.
Jag spelade in mycket eget material som jag också mixade under ett par år och genom 
det lärde jag mig mer och mer och när jag senare kom in på högskolan där jag i skrivan-
de stund läser linjen ”Musik och Ljudproduktion” märkte jag att jag i jämförelse med 
mina klasskamrater hade god kunskap om ämnet mixning och därför började jag rikta 
in mig ännu mer på det.
Under det andra läsåret mixade jag en EP* som jag och 2 klasskamrater själva produce-
rade åt en artist som kallar sig för Annielle.
Det blev ett väldigt bra resultat enligt många och jag fick höra från både lärare och vän-
ner och att jag borde rikta in mig på ett yrke som mixtekniker.
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Detta har lett till att det är mixning jag vill jobba med i framtiden och känner att det är 
dags att börja utveckla den talangen för att öka chanserna för att få plats på arbets-
marknaden.

2.1 Vad är egentligen en mixtekniker?
En mixtekniker anlitas av antingen en producent eller en artist för att färdigställa en 
inspelning.
Man bestämmer hur de olika ljuden från inspelningen ska uppfattas som en helhet i en 
låtproduktion.
När alla instrument, sång och ljud etc., är inspelade skapar mixteknikern något som kal-
las för slutmix (också känd som final mix eller mixdown) 
Han/hon blandar eller ”mixar” ihop de olika elementen från inspelningen för att uppnå 
bra balans mellan det instrumentala och det vokala (sång, rap, tal)  och även ljudspårens 
frekvensinnehåll, samt tar beslut runt andra egenskaper som panorering*, effekter osv.

Exempel på framgångsrika mixtekniker som jag personligen ser upp till kan vara:

Chris Lord-Alge som bland annat har jobbat med artister som David Bowie, Green Day, 
och Sum 41 för att bara nämna några.

Neal Avron - Har jobbat med band som exempelvis Linkin Park, Fall Out Boy och 
Weezer.

Justin Niebank - Har jobbat med Taylor Swift, Keith Urban m fl.
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3 .FORSKNINGSÖVERSIKT

Exempel på litteratur inom detta ämne:

David Miles Huber och Robert E. Runstein är författare till Modern Recording Techniques.
De menar på att mixning är en konstform och en väldigt personlig process och att man 
inte lär sig mixa förrän man sätter sig ner och mixar och övar.

Basic Mixing Techniques skriven av Paul White.
Visar grundläggande tips för hur man mixar, den är inriktad åt nybörjare.

Tidskrifter 
Månadstidningen studio är ett exempel där man kan läsa och få tips om mixning.
De gör intervjuer med producenter och mixtekniker i så gott som alla nummer.
Som jag nämnde tidigare i ”bakgrund” studerade jag ”mixologi” utgåvan.

Den engelska tidskriften sound on sound gör även dem intervjuer med olika mixtekniker.
Artikeln heter Secrets of the mix engineers.

VideoMaterial
Charles Dye - Mix It Like A Record
Är en dokumentär film som behandlar hur en mixning går till från början till slut med 
viljan att lära ut hur man får en produktion att ”låta som en skiva”.

Filmklipp på internet om tips på mixning finns det gott om.
Man kan hitta många videos om mixning överlag på www.youtube.com som både pri-
vatpersoner och proffs laddar upp med tips om mixning.
En kanal på den sidan som jag själv tycker om är 
http://www.youtube.com/user/danielwaves.

Utbildning
Vid institutionen Högskolan I Skövde har jag deltagit i kurser inom ämnet.
Inspelningsteknik A
Inspelningsteknik B
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Inom dessa kurser har jag deltagit i föreläsningar med personer som är aktiva bland an-
nat inom mixningsområdet.

4.FRÅGESTÄLLNING

Frågeställningen jag arbetat utifrån är följande

”Vad innebär det att vara mixtekniker?”

För att specificera frågan valde jag att ha tre subfrågeställningar som följer:

1. Går det att försörja sig som mixtekniker?
2. Hur marknadsför man sej som frilansande mixtekniker
3. Går mixteknikerns jobb hand i hand med producentrollen?

4.1 Mål.

Målet med arbetet var att ett erhålla kunskap och få en djupare inblick i mixtekniker-
nas jobb, samt ett ökat kontaktnät och att utveckla min egna förmåga inom mix/pro-
duktion.

Men också att få ett gott rykte ”i rullning” så att jag fortfarande kan jobba med detta 
efter examensarbetets slut.

Jag anser att ett gott rykte för mig skulle vara att jag är pålitlig och levererar det jag lo-
vat, som t ex att jag förhåller mig till deadline’s* och är lätt att samarbeta med samt att 
jag jobbar billigt och att resultatet blir bra.
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 5.DEFINITION AV VIKTIGA BEGREPP

Community - Sida på internet där folk blir medlemmar för att kunna träffa fler 
folk världen över.
DAW - Digital Audio Workstation - Det inspelningsprogram man använder.
Deadline - En bestämd tidsgräns eller datum då t ex ett jobb ska vara klart.
EP - Syftar i denna rapport på ett musikalbum som innehåller färre låtar än ett 
fullängds album. (Vanligtvis 3-5 låtar).
Equalizer - Används för att förstärka eller försvaga specifika frekvenser eller 
frekvensspann i ett ljud.
Grovmix - En mix som inte är riktigt färdig.
Hårdvara - Till skillnad från mjukvara som är ett dataprogram så existerar hård-
vara fysiskt.
Kompressor - Används för att trycka ihop ljudsignalens dynamik på ljudspår el-
ler ljudgrupper.
Ljudspår - audiospår - En datafil lagrad med ljudinformation.
Lyssning - Den sortens högtalare eller monitor man lyssnar i.
Mastering - En process där slutkomprimering och tonjustering sker på slutmix-
en. Man bestämmer även spårens start och stopptider. 
Detta blir vad som kallas master och är den kopia som används för att trycka upp 
ett större antal kopior av ljudmediet, till exempel vid tryckning av LP- eller CD- 
skivor
Midi - Står för Musical Instrument Digital Interface och är ett digitalt kommunika-
tions språk. 
Det tillåter multi-elektroniska instrument,  data och andra relaterade apparater att 
kommunicera med varandra igenom ett kopplat nätverk.
Mixning -  Utförs av mixtekniker och är en procedur där inspelat ljudmaterial 
mixas ihop till en helhet, man bestämmer ljudvolym och formar ljuden med olika 
verktyg (effekter) som t ex kompressor equalizer och reverb.
Mixtekniker - Kan också benämnas som ljudtekniker och är en person som ar-
betar med mixning.
Mjukvara - Dataprogram
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Monitor - En sorts högtalare man använder i studios för ärligare lyssning.
Myspace - Ett internet community mycket riktat till artister/band.
Panorering - Används för att lägga ett ljudspår olika starkt i olika högtalare i en 
stereo-mix för att på så vis skapa en bredare ljudbild.
Projektmapp - En mapp med ett låtprojekt i med alla ljudspår.
Plug-ins - Pluggar - hjälpmedel man använder till att mixa, t ex effekter
Reverb - Rumsklang eller eko
Sound - Ett kännetecknande ljudideal för en viss typ av musik..
Vintage - Är en engelsk term och i denna rapport syftar Vintage på äldre musik/
studio utrustning av god kvalité.

6.METOD

6.1 Intervjuer
För att kunna svara på frågeställningen så gör jag djupintervjuer med personer som re-
dan har jobbet som mixtekniker för att få kunskap om vad som faktiskt krävs för att 
man ska lyckas i branschen samt att få mer kunskap om branschen i helhet, hur det går 
till, hur man får jobben och möjligtvis tips på vad man kan göra för att nå ut bättre samt 
fällor att undvika.

Intervjuobjekt ”E”
Den första som jag ville intervjua är en person i min ålder som har varit inblandad i en 
stor del av de produktioner jag själv har lyssnat på väldigt mycket, han driver egen stu-
dio och skivbolag och är sångare och gitarrist i ett band jag lyssnat mycket på.
(Se bilaga 1 för hela intervjun.)

Intervjuobjekt ”A”
Nästa person är en kille som driver en liten studio ute på landet.
Han jobbar med mixning, inspelning och mastring sedan 5 år tillbaka.
(Se bilaga 2 för hela intervjun.)
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Intervjuobjekt ”H"
Den sista personen jag tänkte intervjua har bedrivit sin egna studio sen 1982.
Han har jobbat med stora artister, både som producent, mixtekniker och ljudtekniker 
och varit väldigt framgångsrik.
(Se bilaga 3 för hela intervjun.)

6.2 Marknadsföring
Jag bedriver marknadsföring över internet med hjälp av hemsidor med information om 
vad jag jobbar med, där jag erbjuder mina tjänster och har ljudexempel på tidigare mixar 
för att visa vilken nivå jag ligger på.
Jag skapar en hemsida med adressen www.wix.com/alexeatworld/mixingwire som ska 
vara min ordinära hemsida med all information som en kund kan tänkas behöva.

I början av examensarbetet började jag skapa min egna hemsida med hjälp av en hemsi-
da som används som ett verktyg för att enkelt skapa hemsidor. ( www.wix.com )
Men vid senare eftertanke kände att jag inte hade den kunskap och talang som krävs för 
att lyckas få det att se riktigt professionellt ut så jag bad en person som jag vet är duktig 
på att göra hemsidor att hjälpa mig att skapa en och det ställde han upp på.

I dessa dagar med internet sidor som www.yousendit.com och www.sprend.com som 
tillåter en att skicka stora filer över internet så spelar det inte så stor roll var i världen 
man befinner sig när man mixar eftersom det oftast räcker med att skicka över en pro-
jektmapp* till den man jobbar med, därför är det nödvändigt att ha en hemsida om man 
ska konkurrera i branschen.
En hemsida är också väldigt bra att ha när man träffar artister som är intresserade av 
mina tjänster på riktigt, då man kan referera till den så att de kan gå in och kolla senare 
för att få en uppfattning om hur jag jobbar med produktionerna.

Jag gör också en ”myspace” sida (www.myspace.com/mixingwire) där jag har samma in-
formation fast nerskalat och en länk till min ordinära hemsida.
Enligt www.wikipedia.com (läst den 31 Maj 2010) finns det över 8 miljoner artister som 
blivit upptäckta igenom myspace och många fler väntas bli upptäckta dagligen.
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Eftersom så många artister använder sig av sidan kommer jag att använda den som ett 
verktyg i marknadsföringen genom att skicka ut e-post till band världen över med in-
formation och länka till min hemsida.

6.3 Skapa mixjobb
Jag ska också försöka få så många band/artister att jobba med under exjobbets tidsram 
som bara möjligt för att slutföra det jag hinner och sen fortsätta mixa de jobb jag fått 
som inte hunnit bli klara efteråt.

7.  TIDSPLAN

Intervjuer - Intervjuunderlag skapas -> Intervjuer görs löpande under arbetes gång

Mixar och kontakt med artister/producenter/band kommer att göras under hela arbetes 
gång.

Hemsida - Marknadsföring genom internet - Hemsida kommer produceras fram under 
arbetes gång.

8.LOGGBOK

(Se bilaga4)

9.UNDERSÖKNING

9.1 Mixmetod 
Mixarna görs uteslutande i min egna dator.
Jag använder kompositions/mix programmet Logic pro 9. 
Jag gör alla grovmixar* själv i min lägenhet där jag kan lyssningen* bra, jag lyssnar i 
”Event” monitorer och mina Audio-technica hörlurar.
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Om kunden har bestämt sig för ett speciellt sound* som de vill att jag ska mixa efter så 
ser jag gärna att kunden lämnar låtar som referenser.
Jag har inget schema för när jag ska mixa eller vilket projekt jag ska mixa utan jobbar 
när jag känner för det vilket brukar bli flertalet timmar om dagen.
Jag bjuder hem kunderna med jämna mellanrum för att de ska kunna lyssna och ge 
respons på vad de tycker låter bra och vad de tycker låter mindre bra.
Bor de inte i närheten så att de kan ta sig hit så skickar jag mp3:or över internet till de, 
när de har lyssnat talar vi på telefon.
När vi har nått ett resultat som både jag och kunden är nöjda med bokar jag tid i en 
studio för att göra slutmixen.
Jag tar med mig min egna dator till studion och fortsätter alltså på samma mix.
Den enda anledningen till att jag gör slutmixen i studion är att det är väldigt viktigt att 
man har så bra lyssning som möjligt (vilket finns i studion) och att man får chansen att 
lyssna i flera olika högtalare/monitorer eftersom att en mix som man kan uppleva låter 
bra i ett ljudsystem kan låta väldigt annorlunda i ett annat.

En mixning brukar gå till på det sättet att jag får en projektmapp med ljudspår av kun-
den.
Det kan vara allt från 1 till över 200 spår, det beror helt på vilken sorts låt det är men i 
mitt fall brukar röra sig om 40-90 spår.
Dessa ljudspår importeras in i det DAW* jag mixar i.
Jag lyssnar igenom låten tillsammans med kunden där de får berätta vad de har för lju-
dideal för låten och de får berätta om det finns något speciellt ljud de vill få fram som 
t.ex effektspår, eller om de vill att exempelvis en akustisk gitarr ska vara ledande komp 
igenom låten.
När jag vet vart jag vill ta låten och hur jag vill att den ska låta börjar jag lyssna på spå-
ren ett efter ett och med erfarenhet av tidigare mixar börjar jag forma ljuden såsom jag 
själv tycker blir bäst.
Mixning baseras på frekvenskunnande och det gäller att se till att alla ljud får plats i 
mixen.
Gör man inte det kan man uppleva att det svårt att skilja på ljuden, de liksom ligger och 
bråkar om frekvenserna istället för att ”få luft och utrymme i mixen”.
Detta uppnår man genom att använda sig av så kallade ”pluggar” eller ”plug-ins*”
De pluggar man vanligtvis använder är equalizer*, kompressorer* och reverb*.
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Anledningen till att jag jobbar enligt denna metod har jag kommit fram till själv och har 
funkat bra hittills.
Eftersom jag mixar hemma först får jag bestämma mina arbetstider själv vilket är bra 
eftersom man i regel behöver ta mycket pauser när man mixar, öronen blir ”trötta” efter 
ett tag och effekten utav det blir att man har svårt att höra om någonting låter bra eller 
inte.
Då är det viktigt att gå ifrån och vila öronen en stund, eller lyssna på annan musik så 
man får en idé om hur det brukar låta igen.

9.2 Mix
Under ex-jobbet tog jag emot tio låt projekt,

Jag hann mixa klart fyra låtar som gick ti$ mastering* och har släppts digitalt  på internet.

9.2.1 Projekt 1
Det första projekt jag tar emot är från en artist jag jobbat med tidigare.
I loggboken benämns han som artist ”D”
Han hade spelat in en låt och undrade om jag ville stå för mixningen, vilket jag tackade 
ja till.
Jag gjorde grovmixen som vanligt men kunde dessvärre inte slutföra mixen eftersom vi 
senare kom fram till att sången inte höll måttet och att han skulle spela om den.
Den nya sångfilen har jag fortfarande inte fått.

9.2.2. Projekt 2
En annan artist erbjuder mig att mixa hans nya singel, och säger att om jag gör det bra 
får jag mixa hela skivan som ska släppas till hösten.
I loggboken benämns han som artist ”P”
Vi har inte jobbat ihop tidigare utan han hade hört om mitt arbete på annat håll och 
lyssnat in sig på en tidigare mix jag gjort åt en artist.
Jag gör klart mixen som nu ska gå till mastering.
Han erbjuder mig att mixa hela skivan.
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9.2.3 Projekt 3
Jag fick ett erbjudande av två producenter att mixa fyra låtar som skulle släppas på två 
singlar av två artister.
Jag har mixat åt båda producenterna tidigare och det har varit ett bra samarbete.
I loggboken benämns dessa producenter som ”S” och ”M”
Men det visade sig bli en jobbig mixperiod just under dessa låtar.
Samtliga låtar hade helt olika ljudbilder och från att jag fick låtprojekten hade jag en 
och en halv vecka till deadline vilket jag tyckte inte skulle vara några som helst problem. 
Men det visade sig under mixperioden att artisternas producenter inte hade lämnat lå-
tarna till mig i helt färdigt skick.
Det var fel i många av spåren, som t ex toner på midi* filer som inte stämde och falskt 
inspelade sångspår som jag blev tillsagd att fixa om och om igen under mixperioden.
Det var tätt mellan besöken av producenterna som kom med nya ljudspår under mixti-
den och vad som kändes vara en ständigt ringande mobiltelefon vilket gjorde att jag fick 
väldigt svårt att koncentrera mig på att få ihop en bra mix.
Detta ledde till irritation, stress och hög press och jag tappade motivationen att mixa.
Trots detta slutför jag under natten till deadline* tillsammans med producenterna deras 
mixar i studion och det blir ett bra resultat.

9.2.4 Projekt 4 och 5
Två olika band som jag har spelat in och mixat tidigare kontaktar mig för inspelning 
och mix av 2 nya låtar vardera.
Inspelningarna går bra men har inte hunnit slutföra mixarna.
I loggboken benämns dessa band som band ”C” och band ”AMD”

10.RESULTAT 

10.1  INTERVJUSUMMERING

Samtliga intervjupersoner sysslar med olika sorters musikstilar vilket är positivt för det 
visar att det är samma principer vilken stil man än arbetar med eftersom de alla svarar 
ganska lika på frågorna jag ställt.
De lägger väldigt lite jobb på marknadsföring och litar istället på sitt rykte.
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Man kan få känslan av att det finns oro över framtiden på frågan om hantverket inom 
mixning kommer dö ut på grund av att det blir enklare att få musiken att låta bra även 
om man inte befinner sej i stora dyra studios.
Samtliga intervjupersoner driver sina egna studios och får jobba förutom som mixtekni-
ker som både musiker/artister och producenter, men de gör det för att det är det de 
brinner för och inte för lönen vilket jag anser som motiverande och absolut viktigast.
Jag har även fått bättre uppfattning om vilka priser som anses som standard.

På frågan om att jobba som mixtekniker går hand i hand med att ha en producentroll är  
jag nu övertygad om att det är så i de allra flesta fall.

Jag tycker att det känns intressant att samtliga intervjupersoner i stort sett tar alla 
mixjobb de blir erbjudna även fast framgång inom yrket hänger så mycket på ett bra 
rykte.
Jag får känslan av att de måste vara väldigt självsäkra när det kommer till att lyckas leve-
rera gång på gång.

10.2 Hemsida resultat

Jag har valt att kalla mitt mixbolag för Mixing Wire.
Jag har gjort klart en hemsida med adressen www.wix.com/alexeatworld/mixingwire där 
jag har ljudexempel, kontaktinformation och svar på vanligt ställda frågor från kund.
En myspace sida är också klar med adressen www.myspace.com/mixingwire

10.3 Mix resultat

Jag har fått mycket jobb på denna korta tid vilket är bra även om jag inte hunnit slutfö-
ra allt, jag har fått erbjudande om att mixa en hel skiva som ska släppas och ett band har 
gjort en förfrågan om jag i fortsättningen vill mixa deras demos, och om de är nöjda 
med resultatet vill de möjligtvis att jag ska mixa deras EP.
Jag har mixat två singlar som har släppts på internet och än så länge har jag inte haft 
någon missnöjd kund.

Dessa mixar finns att lyssna på på bifogade hemsidor.
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Låtarna heter:
Annielle - Summerlove
Annielle feat. Benjamin Pier - Sail
Benjamin Pier - My Time Has Come
Benjamin Pier feat. Annielle - Sail.

11 .  ANALYS
När jag kopplar samman alla moment jag gjort kan jag göra ett par slutsatser.

11.1 Mixtekniker och producent
Att vara mixtekniker går hand i hand med att ha en producentroll.
Av intervjuerna att döma och av egen erfarenhet verkar det som att man får räkna med 
att jobba lite grann med det mesta inom området även om man specialiserar sig på just 
en titel.

11.2 Marknadsföring
Det är en bra start att marknadsföra sig på internet och ha ett billigt och bra första    
erbjudande, för lyckas man få ett par jobb därigenom och ständigt levererar blir det 
ringar på vattnet, det verkar vara solklart att det är kontakter och positiv ryktes sprid-
ning som avgör om man får jobberbjudanden som mixtekniker eller inte.

Jag känner samtidigt att just av den anledningen ska man inte ta alla jobb man blir er-
bjuden som intervjupersonerna i stor del verkar göra.
Gör man en bra mix på en väldigt dålig inspelning betyder det inte att den inte kommer 
låta dåligt längre även om man har fått ut maximal potential av inspelningen.
Speciellt i början när man fortfarande jobbar på att få ett bra rykte, då känns det säkra-
re att ta jobb som har större chans att bli riktigt bra och försöka att bara få ner väldigt 
bra mixar i portföljen som man kan stå för och visa upp utan att känna att det kan ska-
da ryktet.

11.3 Mixning
Mixning kan ta mycket längre tid än vad man först trott om inte alla filer är i ordning 
när man tar emot dem.
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Det enda som har betydelse i mixning för kunden är slutresultatet och inte hur det är 
gjort eller vilka pluggar man använt sig av.

11.4 Svar på frågeställning

1.Går det att försörja sig som mixtekniker?

Talar man om den allmänna lönenivån i samhället så finns det olika graderingar, man ta-
lar om lågavlönad, medelinkomsttagare, höginkomsttagare och traditionellt sett är det 
så att sjuksyster är ett lågavlönat arbete, man talar även om att vissa läraryrken är lågav-
lönade.
I den här rapporten syftar min budget på att jag skulle klassas som lågavlönad.
Anledningen till att jag väljer att göra en budget som utgår från att jag skulle klassas 
som det är för att det är det mest troliga scenariot om jag som nybliven företagare för-
söker komma in i denna bransch.

För att ta reda på exakta skatteavgifter, moms, sociala avgifter osv. så ringer jag en redo-
visningskonsult som skickar mig mallar för uträkning av hur mycket jag måste fakturera 
per månad för att tjäna ungefär lika mycket som någon som skulle klassas som lågavlö-
nad.
Jag bifogar utkast till budget för en månad respektive exempel på skatteberäkning för 
en månad. (se bilaga 7-8.)

I skatteberäkningen har jag räknat med att fakturera för 45 000 ex moms.
Egenavgifter och kommunalskatt blir cirka 50% så det drar jag av för att veta ungefär 
hur mycket jag har kvar att leva på. Jag har lagt in exempel på kostnader jag skulle kun-
na tänkas ha i verksamheten också, ex kontorsmaterial, inköp av material, redovis-
ningshjälp osv. Hyra, el, värme och vatten finns inte med i budgeten eftersom jag jobbar 
hemma.
Rörelsens resultat blir efter preliminära avdrag för egenavgifter 33 000 kr och från det 
drar jag sedan skatt, i exemplet blir den totala skatten ca 16 000 kr, alltså ca 50%.
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Om jag läser från intervjuobjekten så tar de mixteknikerna mellan 1000 till 2500 för en 
mix, alltså för en låt.
Det är i regel 20 arbetsdagar på en månad vilket innebär att om jag skulle ta 2250 kr per 
låt, och mixar en låt om dagen skulle jag lyckas fakturera 45 000 i slutet av månaden.
Men artister som är redo att betala 2250 kr för en mix kommer oftast inte med enbart 
en låt när det väl gäller, utan oftast är det en EP (vanligtvis 3-5 låtar) eller ett fullängd-
salbum som kan innebära från 9 till över 15 låtar. 
Lyckas man då dra in sådana jobb ökar ju genast chanserna att faktiskt fakturera upp-
emot 45 000.
För att citera intervjuobjekt ”E”: ”Jag brukar tänka som så att det är mer jobb för mig att 
mixa en låt än att mixa 3 låtar. Säg att man tar 2000 för en låt men kanske bara 4000 för 3 låtar. 
Man får handla lite med sej själv för man använder ju o*a samma instä$ningar +ån den låten 
man mixade som grund.”

Av detta drar jag slutsatserna att man tjänar mycket tid på att mixa ett helt album (ef-
tersom man i regel kan använda ungefär samma inställningar på alla låtar) vilket skulle 
innebära att man under denna månad hade kunnat dra på sig ännu mer jobb än vad jag 
räknade innan om man skulle ta en mix om dagen i 20 dagar.

Så för att lyckas försörja sig enbart som mixtekniker skulle en månads arbete i mitt fall 
behöva vara t ex att mixa två album. en EP och ett par demos för att lyckas fakturera 
det jag angivit i budgeten.

Så för att besvara frågan ” går det att försörja sig som mixtekniker?” 
Det går ju i teorin som jag beskrev i ovanstående text, men att komma ut som ny i 
branschen och tro att man kommer gå runt på att bara mixa känns väldigt naivt.

Man behöver bra marknadsföring och ett gott rykte för att lyckas få in så pass mycket 
jobb samt ha egenskapen att jobba snabbt och effektivt för att hinna med så mycket 
jobb man som möjligt kan ta på sig.

2.Hur marknadsför man sej som frilansande mixtekniker?
Bästa sättet verkar vara att starta med ett bra erbjudande, leta kunder på internet på 
t.ex myspace och hänvisa till en hemsida där det finns ljudexempel på låtar man mixat.
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Sedan gäller det att leverera vad man lovat för att få nöjda kunder så att ryktet sprids.

3. Går mixteknikerns jobb hand i hand med producentrollen?
Baserat på intervjuerna är svaret: inte nödvändigtvis, men oftast är det så.
Det har blivit så mer och mer och nu är det nästan samma sak.
I stort sett alla mixtekniker har någon form av producentroll, det kan vara att man job-
bar som producent vid sidan av, eller att man i mix börjar redigera och förbättra låten 
rent musikaliskt, t ex tystar ett ljudspår man inte tycker låter bra och på så sätt förbätt-
rar låten om nu artisten tillåter det.
Det beror på tidspress också.
Om man hinner agera producent eller om man bara måste koncentrera sig på att få till 
en bra mix.

Vad innebär det att vara mixtekniker?

En mixtekniker ska kunna finslipa och färdigställa låtinspelningar.
Det innebär mycket jobb och tålamod, tydlighet och noggrannhet.
Det innebär att man helst också ska kunna ta en producentroll när det behövs.
Det innebär också att man måste ha lätt för att samarbeta med andra producenter.
Det innebär att man måste ha bra öron, känsla och stort intresse för musik.
Man står och faller med sitt rykte.

12 .  SAMMANFAT TNING

När man nu ser på arbetet i efterhand har man lärt sig en del saker man kan ta med sig i 
fortsättningen.
Man ska vara noggrann med att kolla upp vad det är för slags mixjobb man tar på sig 
och vara säker på att man har gott om tid till deadline innan man sätter datum för den.
Man ska vara noga med att förklara vilka regler det är som gäller för kunden.
Hade jag fått göra ett moment såhär i efterhand hade jag varit bestämd med att bara ta 
emot helt färdiga inspelningar som börjar från ettan på alla spår.
Spåren ska också vara namngivna och det får bara vara ljudspår, alltså inte midi.

//Fredrik Johansson MLPRG08h
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