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ABSTRACT	

This	 study	 investigates	 the	 differences	 when	 discussing	 groove	 and	 mixing	 in	 distance	
collaborations.	Two	case	studies	were	conducted,	one	based	on	a	questionnaire	and	one	based	on	
interviews	with	musicians	and	engineers.	Several	interesting	ideas	are	presented,	and	there	are	tips	
and	strategies	for	overcoming	problems	in	distance	collaborations	cited	by	professionals.	The	study	
concludes	 that	although	groove	 is	 seldom	discussed	 in	a	mixing	situation	by	neither	musician	nor	
engineer,	engineers	seems	more	familiar	with	discussing	it.	 	
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1.	INTRODUCTION	

The	idea	for	this	study	came	when	the	author	was	engaged	in	a	distance	collaboration	as	mixing	
engineer	and	co-producer,	and	a	particular	discussion	regarding	the	groove	of	the	song	emerged	
(in	music	 theory	 terms	 the	 discussion	 addressed	 if	 the	 song	 should	 have	 an	 eight-note	 triplet	
groove,	or	a	straight	syncopated	32-note	groove).	This	discussion	was	not	solved	despite	several	
distance	 discussions	 as	well	 as	 phone	 calls.	 This	was	mainly	 due	 to	 the	 fact	 that	 the	musician	
could	not	describe	her	 intentions	on	 this	matter	 in	 text	or	speech,	but	as	soon	as	 the	musician	
and	 the	 engineer	 were	 sitting	 together	 in	 the	 studio,	 the	 matter	 was	 solved	 in	 minutes.	 This	
interaction	sparked	an	interest	in	why	this	particular	conflict	was	so	hard	to	overcome;	what	was	
due	to	the	musical	aspects	(the	discussion	of	groove	elements),	and	what	was	a	consequence	of	
the	communication	setting?	

The	 last	decade	has	seen	significant	 technological	developments	 in	global	communication,	with	
hardware	and	software	suppliers,	as	well	as	Internet	service	providers,	providing	tools	that	allow	
increased	communication	[Thebérge,	2004].	The	emergence	of	this	technology	has	made	distance	
collaborations	 possible,	 and	 with	 it	 new	 problems	 have	 emerged.	With	 colleagues	 and	 clients	
communication	 has	 always	 been	 an	 essential	 skill	 to	 master,	 and	 many	 problems	 arise	 when	
there	 are	 misunderstandings	 or	 miscommunication.	 These	 problems	 might	 stem	 from	 a	
discrepancy	between	client	and	engineer	regarding	knowledge	(music	 theory,	 technology,	etc.),	
terminology	 (technical	 terms),	 and	 reference	 frames	 (words	 and	 phrases	 that	 have	 different	
meanings	 for	 different	 people,	 references	 to	 things	 which	 is	 unknown	 to	 the	 other	 party);	
Porcello	writes	“To	be	an	effective	engineer,	one	must	be	able	to	move	comfortably	among	all	these	
metaphors	 (and	 across	 their	 levels	 of	 technicality)	 and	 be	 able	 to	 relate	 them	 proficiently	 to	 the	
acoustic	 phenomena	 in	 question”	 [2011].	 Adding	 to	 the	 problems	 arising	 from	 differing	
experience	 and	 knowledge,	 in	 many	 current	 production	 scenarios	 (distance	 collaborations)	
communication	often	has	to	be	conducted	in	new	ways,	i.e.	without	being	in	the	same	room,	and	
sometimes	via	new	mediums,	e.g.	using	text	instead	of	speech	(both	in	real-time	and	in	non-real-
time),	 which	 might	 create	 new	 communicative	 obstacles	 in	 addition	 to	 the	 already	 present	
problems	for	a	mixing	engineer.	

1.1.	BACKGROUND	

Three	main	areas	of	interest	were	explored	and	form	the	basis	for	this	study:	the	mixing	process,	
communication,	and	groove.	These	topics	will	be	investigated	and	explained	in	more	detail	in	the	
sections	below.	

1.1.1.	THE	MIXING	PROCESS	

The	mixing	process	is	a	vital	step	in	music	production,	and	has	traditionally	been	carried	out	by	
professional	sound	engineers,	 largely	due	to	the	fact	that	the	equipment	needed	to	perform	the	
work	was	very	expensive	and	thus	unavailable	 for	most	people	outside	of	a	professional	music	
studio	[Théberge,	2004].	

Mixing	music	is	a	complex	process	where	several	decisions	regarding	multiple	situations	have	to	
be	made;	 some	 of	 these	 decisions	 are	 of	 a	 technical	 nature,	 whereas	most	 can	 be	 considered	
creative	or	artistic.	Because	of	 the	vast	number	of	opportunities	 to	affect	 the	artistic	aspects	of	
the	 recording,	 it	 is	 safe	 to	assume	 that	 feedback	 is	needed	 from	the	people	 responsible	 for	 the	
end	result	(usually	a	producer)	as	well	as	other	individuals	invested	in	the	outcome	of	the	project	
(e.g.	artist,	composer).	When	the	possibilities	of	playback	is	heavily	dependent	on	 location,	and	
because	 you	 need	 to	 experience	 something	 in	 order	 to	 have	 an	 effective	 opinion	 about	 it,	 the	
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situations	where	the	mixing	engineer	could	receive	feedback	on	his	work	needed	to	fulfill	certain	
criteria;	the	location	must	have	the	equipment	needed	to	play	back	the	processed	material,	and	in	
order	 to	work	responsively	 to	 the	 feedback	 in	real-time	 it	must	also	have	the	audio	processing	
equipment	needed	 for	 the	mixing	engineer	 to	make	 those	changes.	This	means	essentially	 that	
the	only	really	viable	option	was	to	mix	in	a	studio	with	the	people	of	interest	in	the	same	room,	
i.e.	face-to-face	communication.	

The	types	and	quality	of	the	feedback	received	by	the	mixing	engineer	depends	on	the	knowledge	
of	 the	 sender,	 and	what	 kind	 of	 aspect	 is	 addressed;	 for	 instance,	 a	musician	might	 give	more	
abstract	 feedback	regarding	 the	emotional	and	musical	properties	of	 the	mix,	whereas	a	 fellow	
sound	 engineer	 might	 instead	 address	 the	 level	 of	 compression	 on	 a	 particular	 instrument.	
Different	problems	require	different	 feedback,	and	all	aspects	are	equally	 important	 if	 the	best	
possible	result	is	to	be	obtained.	

1.1.2.	INTERNET	COMMUNICATIONS	

One	of	the	most	vital	new	technological	advancements	for	enabling	distance	collaborations	is	the	
ability	to	send	and	receive	digital	copies	of	the	audio	material	in	question	via	the	Internet	during	
the	mixing	process;	 these	 copies	 can	be	 rough	mixes	or	 stems1	of	 exactly	what	 the	 engineer	 is	
hearing	(though	the	monitoring	conditions	are	likely	to	be	very	different	for	the	engineer	and	the	
client).	 This,	 in	 combination	 with	 the	 development	 of	 inexpensive	 audio	 recording	 and	
processing	technologies	that	enabled	a	shift	from	the	traditional	production	environment	to	new	
–	 less	 institutionalized	 –	 environments	 (which	 have	 become	 commonly	 referred	 to	 as	 home	
studios),	[Thebérge,	2004;	Pras	&	Guastavino,	2011]	freed	the	audio	engineers	from	being	bound	
to	a	specific	location,	since	they	no	longer	needed	to	be	in	a	commercial	studio	in	order	to	achieve	
the	 sonic	 results	 expected	 from	 the	 client.	 The	 new	 equipment	 has	 also	 made	 it	 possible	 for	
amateur	 and	 professional	 artists	 alike	 to	 produce	 music	 in	 non-studio	 environments,	 and	
possibly	 require	 the	 services	of	mixing	 engineers	 and	other	professionals	 at	 some	point	 in	 the	
production;	 if,	 for	 instance,	 the	 creator	 lacks	 the	 ability	 to	 properly	mix	 the	 product,	 a	 sound	
engineer	possessing	those	abilities	needs	to	be	involved.	

With	file	transfers	over	the	Internet	enabling	distance	collaborations,	the	opportunity	to	receive	
feedback	face-to-face	diminished	and	new	ways	to	communicate	was	adopted.	While	the	Internet	
provides	the	use	of	both	video	and	audio	communication,	the	data	in	this	study	suggest	that	the	
ease	of	text-based	communication	makes	it	the	most	common.	

When	 using	 text	 as	 the	 format	 for	 delivering	 feedback,	 there	 are	 certain	 methods	 of	
communication	 lost	 or	 inhibited,	 e.g.	 the	 use	 of	 onomatopoeia2	to	 explain	 a	 desired	 sound;	
although	onomatopoeic	descriptions	are	used	in	text,	the	act	of	mimicking	is	lost	–	there	is	only	a	
representation	of	sound	in	text,	whereas	an	actual	emitted	sound	shares	physical	properties	with	
the	described	sound.		 	

																																																																				

1	Stems	refers	to	subgroups	within	a	mix;	drums,	bass,	music,	vocals	are	sometimes	referred	to	as	
stems	when	considered	individually.		

2	According	to	the	Oxrford	Dictionary,	onomatopoeia	is	defined	as	”The	formation	of	a	word	from	
a	sound	associated	with	what	is	named	(e.g.	cuckoo,	sizzle).”	

3	A	pad	is	a	sound	that	 lacks	distinguishable	transients	that	 forms	a	rhythmic	pattern.	 It	can	be	

2	According	to	the	Oxrford	Dictionary,	onomatopoeia	is	defined	as	”The	formation	of	a	word	from	
a	sound	associated	with	what	is	named	(e.g.	cuckoo,	sizzle).”	
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Another	 aspect	 of	 how	 the	 feedback-reception	 has	 changed	 is	 the	 fact	 that	when	 the	 playback	
ability	was	confined	to	a	specific	 location,	actors	involved	with	giving	feedback	was	listening	in	
the	 same	 room,	 through	 the	 same	speakers,	 thus	hearing	 the	exact	 same	 thing	 simultaneously,	
and	being	able	to	address	specific	elements	and	discuss	them	during	playback.	Not	only	does	this	
negate	the	possibility	of	bad	or	irrelevant	feedback	due	to	technical	problems	with	playback	(e.g.	
faulty	speakers),	but	it	also	makes	it	possible	for	the	mixing	engineer	to	study	the	reactions	of	the	
participants	 and	 observe	 the	 impact	 of	 the	 music	 in	 real-time.	 And	 even	 though	 distance	
collaborations	 removes	 the	 possibility	 to	 listen	 together	 in	 the	 same	 space,	 the	 opportunity	 to	
listen	 alone	 in	 one’s	 own	 time	 comes	with	 other	 benefits;	 in	 a	 traditional	 feedback-producing	
listening-session	 the	 source	material	 for	 the	 feedback	can	only	be	acquired	during	 the	 session,	
which	can	stress	the	participants	to	come	up	with	the	feedback	quickly,	whereas	when	presented	
with	the	opportunity	to	acquire	the	source	material	at	any	given	time	and	during	a	longer	period,	
the	feedback	can	be	more	carefully	thought	through,	resulting	in	a	higher	quality.	

1.1.3.	DEFINITION	OF	GROOVE	

Oxford	Dictionaries	online	(2015)	defines	the	word	groove	as	follows:	

“A	 particular	 rhythm	 in	 popular	 or	 jazz	music:	 ‘her	 vocals	 drift	 delicately	 across	 a	 soaring	 soul	
groove’”	

This	description	is	not	wrong,	but	in	order	to	understand	it	we	need	to	know	what	rhythm	is,	and	
according	 to	Oxford	Dictionaries	online	 it	 is	 “A	strong,	 regular	repeated	pattern	of	movement	or	
sound.”	 This	makes	 their	definition	more	 clear;	however,	 it	 says	nothing	of	 the	 intricacy	of	 the	
rhythmic	 pattern	 to	 be	 repeated	 and	 as	 such	 does	 not	 offer	 a	 detailed	 understanding	 of	 the	
meaning	of	the	word.		

Wikipedia.org	offers	this	initial	description	in	their	article	about	groove	[Groove	(music)	2015]:	

“Groove	is	 the	sense	of	propulsive	rhythmic	"feel"	or	 sense	of	 "swing"	created	by	 the	 interaction	of	
the	 music	 played	 by	 a	 band's	rhythm	 section	(drums,	electric	 bass	or	double	 bass,	 guitar,	 and	
keyboards).”	

This	gives	us	more	of	an	understanding	of	what	groove	is,	but	considering	all	the	music	that	lacks	
a	 real	 world	 rhythm	 section	 (e.g.	 electronic	 music)	 we	 must	 accept	 that	 a	 synthetic	 rhythm	
section	(i.e.	sounds	that	are	not	produced	by	humans	playing	an	instrument)	also	qualifies,	 lest	
we	conclude	that	electronic	music	does	not	have	a	groove.	The	musicologist	Richard	Middleton	
states	that	a	groove	“[…]	marks	an	understanding	of	rhythmic	patterning	that	underlies	its	role	in	
producing	 the	 characteristic	 rhythmic	 'feel'	 of	 a	 piece"	 and	 notes	 that	 the	 "feel	 created	 by	 a	
repeating	framework"	is	modified	by	variations	[Middleton,	cited	in	Groove	(music)	2015].	
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For	the	intents	of	this	study	the	meaning	of	the	word	groove	is	defined	as:	

“The	perception	of	the	sum	of	all	rhythmic	elements	within	a	song”	

So	 when	 discussing	 groove	 	 from	 a	 mixing	 standpoint	 all	 that	 in	 any	 way	 affects	 the	 way	 we	
perceive	 the	 sum	 of	 all	 rhythmic	 elements,	 i.e.	 things	 elements	 that	 are	 not	 rhythmic	 in	
themselves	(e.g.	a	pad3)	can	still	affect	the	end	summation	of	the	rhythmical	elements	that	results	
in	the	perceived	groove.	

1.1.4.	THE	COMPLEXITY	OF	DISCUSSING	GROOVE	

When	 discussing	 groove	 and	 rhythm,	 there	 are	 possibilities	 to	 use	 different	 descriptive	
categories	ranging	from	more	or	less	exact	(such	as	sheet	music/music	theory	–	not	100	percent	
exact	since	there	is	always	room	for	personal	interpretation	to	a	certain	degree)	to	the	abstract	
(i.e.	words	like	heavy,	groovy,	laid	back,	stressed	etc.;	onomatopoeic	expressions	and	mimicking,	
to	 name	 a	 few),	 which	 can	 have	 different	 meanings	 for	 different	 people	 and	 in	 different	
situations.	The	terminology	and	method	used	to	describe	groove	and	rhythm	successfully	has	to	
be	dependent	on	 the	shared	knowledge	and	reference	 frames	between	the	engineer	and	client,	
and	 as	 such	 can	 differ	 with	 each	 new	 client-engineer	 relationship	 (each	 new	
project/collaboration).	

In	addition	to	discussing	what	elements	constitutes	the	groove,	there	is	the	additional	complexity	
in	that	when	mixing	music	there	are	several	ways	in	which	the	groove	and	rhythm	elements	of	
the	 song	 can	 be	 affected	 (delay,	 compression,	 additional	 programming/recording,	 to	 name	 a	
few),	and	that	can	drastically	alter	the	feel	of	the	song.	It	is	therefore	very	important	to	be	able	to	
receive	and	understand	the	client’s	feedback,	and	make	the	necessary	changes	in	order	to	fulfill	
the	client’s	wishes.	

1.4.	PURPOSE	

In	order	to	find	ways	to	make	it	easier	to	discuss	groove	with	clients	in	distance	collaborations	
we	must	 identify	the	most	common	areas	of	misunderstanding,	and	try	to	provide	methods	for	
minimizing	 miscommunication.	 	 This	 is	 the	 reason	 and	 purpose	 for	 this	 proposed	 study;	 to	
assemble	a	set	of	guidelines	for	communicating	about	groove	in	distance	collaborations	between	
a	mixing	engineer	and	the	clients	by	examining	what	techniques	contemporary	professionals	and	
their	clients	use,	and	evaluating	their	effectiveness.	 	

																																																																				

3	A	pad	is	a	sound	that	 lacks	distinguishable	transients	that	 forms	a	rhythmic	pattern.	 It	can	be	
produced	 with	 synthesizers	 using	 a	 long	 attack	 speed	 on	 its	 amplifier-envelope,	 and	 many	
physical	instruments	(such	as	a	violin)	can	perform	sounds	that	could	be	considered	a	pad.	
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1.4.1.	RESEARCH	QUESTION	

This	study	tries	to	answer	the	questions	presented	in	this	section.	

v Are	 there	 considerable	 differences	 when	 discussing	 groove	 in	 a	mixing	 situation	 in	
distance	collaborations	compared	 to	when	mixing	with	 the	client	 in	 the	same	room?	
	
Ø What	are	the	most	common	problems?		

	
Ø What	are	the	most	effective	strategies	for	overcoming	these?	 	

	
Ø Are	there	any	differences	between	a	mixing	engineer	and	a	musician	in	how	they	

discuss	groove?	 	

1.4.2.	QUALITATIVE	STUDIES	

Since	 the	 focus	 of	 this	 study	 is	 to	 investigate	 social	 behavior	 between	 mixing	 engineers	 and	
clients,	a	qualitative	method	consisting	of	two	case	studies	was	decided	as	the	best	approach	for	
collecting	the	data	needed.		

“A	case	study	focuses	on	a	single	unit	for	analysis.	[…]	Unlike	studies	that	research	a	large	number	of	
settings	or	participants	to	gather	a	broader	and	more	representative	spectrum	of	perspectives,	the	
case	study	in	and	of	itself	is	valued	as	a	unit	that	permits	in-depth	examination."	[Saldaña,	2011].	

1.5.	STRUCTURE	

This	study	was	conducted	in	two	parts,	a	questionnaire	and	interviews,	and	each	is	presented	in	
a	separate	segment	of	this	paper.	For	each	part	there	will	be	an	explanation	of	the	method,	with	
the	 results	 presented	 and	 analyzed.	 The	 discussion	 chapter	 that	 follows	 the	 chapter	 on	 the	
second	part	 (the	 interview)	will	 compare	 and	 analyze	 the	 results	 from	both	 the	 questionnaire	
and	the	interviews.	 	



  

	
9	

2.	PART	1:	QUESTIONNAIRE	

This	 section	 covers	 the	method,	 results	 and	 an	 analysis	 of	 the	questionnaire-part	 of	 the	 study.	
Copies	of	all	questionnaires	are	included	in	the	appendices.		

2.1.	METHOD	

The	questionnaire	was	sent	out	by	e-mail	to	28	professional	mixing	studios	that	offered	distance	
music	mixing	services,	and	whose	contact	 information	could	be	 found	online.	The	studios	were	
asked	to	 forward	the	questionnaire	 to	any	mixing	engineers	working	 for	 them	with	experience	
with	working	in	distance	collaborations.	17	studios	were	initially	contacted,	but	when	only	four	
responses	were	gathered	after	two	weeks,	an	additional	eleven	studios	were	approached	which	
resulted	in	two	new	responses	within	a	week.			

Six	 people	 responded,	 all	 belonging	 to	 different	 studios.	 The	 engineers	worked	 at	 studios	 of	 a	
diverse	nature	 ranging	 from	one-man	 studios	 to	 larger	 studios	with	 several	 employees,	 but	 all	
focused	on	music	related	aspects	of	audio	engineering,	and	listed	mixing	as	one	of	their	provided	
services.	

Six	musicians	were	then	asked	by	e-mail	to	answer	a	similar	questionnaire	to	match	the	number	
of	responses	from	the	engineers.	The	musicians	were	known	to	the	author	and	selected	to	form	a	
diverse	 group	 with	 different	 backgrounds	 and	 with	 experience	 from	 different	 genres;	 the	
motivation	for	this	was	to	minimize	genre-specific	results	[see	Table	2:1].	

Table	2:1,	musician	details.	

Musician	 Gender	 Age	 Inst.	 Genre	
1	 M	 53	 trumpet	 jazz	
2	 F	 22	 vocals	 jazz	
3	 F	 25	 vocals	 electro	
4	 F	 23	 vocals	 pop/rock	
5	 F	 25	 guitar	 pop/rock	
6	 M	 25	 drums	 pop/rock	

The	motivation	 for	 choosing	 these	 specific	musicians	 as	 participants	 was	mainly	 the	 fact	 that	
they	were	known	to	the	author	since,	contrary	to	the	situation	with	contacting	mixing	engineers,	
there	was	no	known	way	of	contacting	a	large	group	of	random	musicians	for	the	questionnaire,	
so	 personal	 contact	 along	with	 controlled	 selection	was	 deemed	 to	 be	 the	 best	 alternative	 for	
producing	an	adequate	group	for	the	intents	of	this	study.	The	selection	was	also	based	on	what	
proved	 to	 be	 a	 false	 assumption	 that	 all	 selected	 musicians	 had	 experience	 in	 distance	
collaborations	(or	more	accurately	that	they	considered	themselves	of	having	that	experience).	

2.1.1.	QUESTIONS	

The	 questions	 addressed	 three	 main	 topics:	 communication,	 mixing	 groove,	 and	 discussing	
groove	 in	 a	 mixing	 situation.	 There	 was	 a	 slight	 difference	 in	 the	 questionnaire	 sent	 out	 to	
engineers	and	the	questionnaire	sent	out	to	musicians	in	order	to	address	their	specific	roles	in	a	
music	mixing	collaboration.	

The	questions	were	constructed	with	the	intent	of	suggesting	as	little	as	possible	while	still	being	
specific	 enough	 to	 incite	 responses	 about	 the	 desired	 aspects	 of	 the	 topics.	 Johnny	 Saldaña’s	
“Fundamentals	 of	 Qualitative	 Research”	 [2011]	 was	 consulted	 to	 provide	 pointers	 and	 tips	 for	



  

	
10	

how	to	construct	efficient	questions	in	a	qualitative	study.	The	questions	were	delivered	with	no	
suggested	place	within	the	text	for	the	answer	to	the	question,	so	as	to	not	imply	a	suggestion	for	
answer-length;	 however,	 we	 cannot	 dismiss	 the	 possibility	 that	 some	 of	 the	 participants	
considered	to	be	implying	a	very	short	answer-length.		

Engineers	

1. How	long	have	you	been	working	with	music	mixing?	
2. How	many	of	those	jobs	are	distance	collaborations?	
3. What	tools	do	you	use	for	communicating	with	your	clients?	
4. In	what	ways	do	you	affect	the	groove	of	the	song	when	mixing?	
5. Can	you	give	any	examples	of	different	mixing	techniques	used?	
6. How	do	you	listen	to	groove	from	a	mixing	perspective?	
7. Can	you	give	any	examples	of	how/when	you	discuss	groove	with	a	client?	
8. Are	there	aspects	that	are	especially	hard	to	discuss?	
9. Are	there	aspects	that	would	be	easier	to	discuss	if	you	where	sitting	in	the	same	room?	
10. Do	you	have	any	strategies	for	making	it	easier	to	discuss	groove	with	a	client?	

Musicians	

1. How	many	times	have	you	hired	a	mixing	engineer?	
2. How	many	of	those	jobs	are	distance	collaborations?	
3. What	tools	do	you	use	for	communicating	with	your	clients?	
4. In	what	ways	do	you	hope	the	mixing	engineer	will	affect	the	groove	of	the	song?	
5. How	do	you	listen	to	groove	from	a	mixing	perspective?	
6. Can	you	give	any	examples	of	how/when	you	discuss	groove	with	a	client?	
7. Are	there	aspects	that	are	especially	hard	to	discuss?	
8. Are	there	aspects	that	would	be	easier	to	discuss	if	you	where	sitting	in	the	same	room?	
9. Do	you	have	any	strategies	for	making	it	easier	to	discuss	groove	with	the	engineer?	

The	questionnaires	and	the	answers	were	in	Swedish,	and	the	results	were	then	translated	into	
English.	Copies	of	the	questionnaires	are	included	in	Appendix	I.	
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2.1.2.	ANALYSIS	METHOD	

The	 data	 was	 extracted	 into	 four	 different	 categories;	 experience	 &	 communication,	 audio	
processing	 for	affecting	groove,	descriptions	of	groove,	 and	 collaboration	 themes.	 The	 first	 three	
categories	were	 chosen	 to	 collect	 the	more	quantifiable	data	 expected	 from	 the	questions,	 and	
the	fourth	category	was	constructed	to	summarize	any	qualitative	descriptions	about	the	social	
nature	of	distance	collaboration.	

• Experience	&	communication	 	
Data	regarding	how	much	experience	with	mixing	music	 the	engineer	or	musician	has,	
and	how	much	of	that	is	distance	collaborations,	as	well	as	information	about	what	tools	
(hardware	&	software)	are	used	for	communication	between	client/engineer.	

• Audio	processing	 	
All	mentions	of	specific	mixing	techniques	for	affecting	groove	used	by	the	engineer.	It	is	
noted	 how	 many	 engineers	 reported	 it.	 This	 was	 extracted	 to	 give	 a	 sense	 of	 what	
“affecting	groove”	meant	for	the	participants.	

• Descriptions	
To	 investigate	what	words	 are	 used	 to	 describe	 groove	 and	 rhythm	all	words	 used	 to	
describe	groove	was	extracted.	If	a	word	or	expression	was	used	more	than	once	it	was	
noted	how	many	times	and	by	how	many	participants.	

• Themes	
If	a	participant	gave	an	example	of	a	situation,	or	made	a	statement	about	how	distance	
collaborations	 can	 be	 in	 practice,	 this	 was	 interpreted	 and	 categorized	 as	 a	
“collaboration	theme.”	

2.2.	RESULTS	&	ANALYSIS	

This	section	contains	the	answers	from	the	questionnaires	from	the	engineers	and	the	musicians.	
Copies	of	all	the	answers	are	included	in	Appendix	II.			

2.2.1.	EXPERIENCE	&	COMMUNICATION	

The	engineers	was	found	having	experience	as	a	professional	mixing	engineer	ranging	from	three	
to	 15	 years.	 Five	 of	 the	mixing	 engineers	 reported	 doing	 distance	 collaborations	 on	 a	 regular	
basis	[see	table	2:1],	and	one	of	them	(the	one	with	15	year	experience	as	a	mixing	engineer)	had	
no	experience	with	distance	collaborations,	but	said	he	is	going	to	start	doing	it	soon,	seeing	as	
his	software	recently	has	received	extended	support4.		

Five	of	the	six	musicians	reported	having	experience	with	distance	collaborations	with	a	mixing	
engineer	(the	one	with	no	experience	with	 long-distance	collaborations	was	 the	one	with	most	
experience	as	a	client5).	

																																																																				

4	It	is	unclear	what	the	subject	means	by	this,	as	the	technical	support	needed	to	conduct	a	long-
distance	music	mixing	collaboration	has	been	around	for	at	least	the	15	years	he	has	been	active	
(file-transfers	 and	 distance	 communication	 tools).	 There	 is	 the	 possibility	 that	 he	 has	
misunderstood	 what	 constitutes	 a	 long-distance	 collaboration	 according	 to	 the	 questionnaire,	
and	therefore	answered	a	question	other	than	the	one	intended.	

5	Although	this	subject	reported	no	experience	with	distance	collaborations,	his	answers	on	
subsequent	questions	indicate	at	least	experience	in	communicating	about	mixing	via	distance	
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Even	though	the	focus	of	this	study	is	social	behavior	in	distance	collaborations,	the	results	from	
the	engineer	and	the	musician	with	no	experience	in	this	sort	of	projects	was	deemed	to	still	offer	
insights	 about	 communication	 and	 groove,	 albeit	 not	 in	 distance	 collaboration,	 and	 their	
responses	are	therefore	included.	

The	 participants	 reported	 using	 e-mail,	 telephone	 (both	 for	 texting	 and	 talking),	 and	 online	
chatting,	and	e-mail	was	reported	to	be	 the	most	common	tool	 for	communicating	 the	client	 in	
distance	collaborations	[see	tables	2:1	and	2:2].		

Table	2:2,	engineer	questionnaire	results.	

Engineer	 communication	tools	 years	of	experience	 %	of	distance	work	
1	 e-mail	 6	 50%	
2	 		 15	 		
3	 sms,	calls,	e-mail	 5	 80%	
4	 e-mail,	calls	 8	 50-60%	
5	 e-mail,	facebook	(chat),	sms,	calls	 3	 "most"	
6	 e-mail,	calls	 5*	 "almost	all"	

		 		 *)	not	as	main	income	 		

	

Table	2:3,	musician	questionnaire	results.	

Musician	 communication	tools	 #	of	collaborations	 #	of	distance	coll.	
1	 		 25	 0	
2	 calls,	e-mail	 3	 3	
3	 chat	 10	 10*	
4	 e-mail	 4	 2	
5	 e-mail	 2	 2	
6	 e-mail,	calls,	sms	 6	 2	

		 		 		

*)	most	of	these	
have	been	in	
combination	with	
meetings	as	well	

	 	

																																																																																																																																																																																																		

mediums	(he	gives	no	examples	of	type	of	mediums,	but	simply	concludes	“sound	and	common	
mixing	is	hard	to	discuss	by	correspondence.	Takes	too	much	time”),	so	the		
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2.2.2.	AUDIO	PROCESSING	

Engineers	

The	answers	 from	the	engineers	provided	the	 following	 list	of	mixing	techniques	used	to	affect	
the	groove	of	a	song.		

• Levels	
• Editing	 	

“I	 sometimes	 replace	 samples,	which	 to	 some	 degree	 can	 change	 the	 groove.	More	 often	
than	 not	 I	 ‘clean	 up’	 among	 the	 files,	 i.e.	 I	 mute	 tracks	 that	 I	 think	 are	 superfluous	 or	
annoying.”	(E3)	

• Audio-quantization	
“I	also	use	Liquid	Audio	and	such	to	correct	timing-issues.”	(E1)		

• Compression	(normal,	side-chain,	parallel)	 	
“[…]	with	the	right	compression	you	can	get	an	unstable	band	more	stable.”	(E4)	

• Gate	
• EQ	

“By	dividing	the	bass-register	between	kickdrum	and	bass/synthbasses	 in	the	right	way,	 I	
can	also	get	the	right	drive	for	the	song.”	(E4)	

• Delay	
“For	 example,	 sometimes	 I	 like	 the	 “saucyness”	 in	 a	mix	when	 I’ve	used	a	 lot	 of	 slapback	
delay	[…]”	(E5)	

• Reverb	
• Programming	

“[…]	I	really	want	to	add	a	tambourine	to	help	the	groove.”	(E5)	

How	popular	 certain	processing	 techniques	were	among	 the	participants	 is	presented	 in	Table	
2:3	below.	

Table	2:4,	examples	of	audio	processing.	

Process	 #	of	mentions*	
Levels	 1	
Editing	 3	
Audio	quantization	 1	
Compression	 		

Normal	 3	
Sidechain	 2	
Parallel	 1	

Gate	 1	
EQ	 2	
Delay	 1	
Reverb	 2	
Programming	 2	

		

*)	multiple	
mentions	by	the	
same	engineer	are	
ignored	
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Musicians	

The	 musicians	 didn’t	 provide	 any	 concrete	 examples	 of	 how	 they	 hoped	 the	 mixing	 engineer	
would	 affect	 the	 groove,	 and	 provided	more	 abstract	 answers	 for	 how	 they	 hoped	 the	mixing	
engineer	would	affect	the	groove.	Below	are	some	quotes	from	the	musicians	that	exemplify	this.	

• “[…]	 a	mixing	 engineer	 can	become	 important	when	 it	 comes	 to	 bringing	 forth	 the	 right	
elements	of	the	music.	If	it’s,	for	instance,	in	the	tambourine	the	groove	sits,	well,	then	the	
engineer	has	to	lift	it.”	(M6)	

• “I	hope	the	engineer	will	find	a	kind	of	depth	in	the	song	that	would	make	the	groove	stand	
out	more”	(M4)	

2.2.3.	DESCRIBING	GROOVE	

The	 quality	 of	 the	 answers	 differed	 very	much	 between	 the	 engineers	 and	 the	musicians;	 the	
engineers	 often	 provided	 long	 answers	 consisting	 of	 several	 sentences	 and	 examples,	 the	
musicians	often	answered	yes	or	no.	Only	two	out	of	the	five	musicians	used	any	sort	of	adjective	
to	describe	groove	and	rhythm.	

Engineers	

The	engineers	provided	several	words	and	expressions	for	describing	groove.	A	list	of	the	words	
extracted	 from	 the	 questionnaires	 is	 presented	 in	 Table	 2:4	 below.	 The	 table	 contains	
information	of	the	frequency	of	usage	among	the	participants	for	each	word.	

Table	2:5,	occurrences	of	adjectives.	

	 	
	#	of	mentions	

Swedish	 English	 unique	 total	
Tungt	 Heavy	 1	 1	
Sugande	 Sucking	 1	 1	
Drivande	 Driving	 3	 7	
Släpande	 Dragging	 1	 1	
Rakt	 Straight	 2	 2	
Synkoperat	 Syncopated	 2	 2	
Tight	 Tight	 2	 2	
Svängigt	 Groovy	 1	 3	
Stadigt	 Steady	 1	 1	
Stabilt	 Stable	 1	 1	
Energi	 Energy	 1	 1	
Feeling	 Feeling	 1	 1	
Gung	 Swing	 1	 1	
Timing	 Timing	 1	 1	
Stil*	 Style	 1	 2	
Såsighet	 Saucyness	 1	 1	
*)	e.g.	"Brasiliansk"	and	"tysk"	stil	
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Sometimes	 the	 negating	 prefix	 “o”	 (the	 English	 equivalent	 of	 “un”)	 was	 used	 to	 indicate	 the	
opposite	 of	 the	word	 (e.g.	 the	word	 “feeling”	was	 reported	 in	 the	 text	 as	 “ofeeling”).	 Only	 the	
original	root	of	the	word	is	presented,	because	the	presence	of	negating	words	indicates	that	the	
root	word	is	also	used	(or	at	least	could	be	used	with	similar	levels	of	understanding).	

One	engineer	also	provided	examples	of	how	he	describes	changes	of	 the	groove	 in	 the	mixing	
process	–	få	fram	(bring	forth),	längre	bort	(further	away),	närmare	(closer).	Another	one	said	he	
mostly	discusses	groove	in	a	recording	session,	when	the	musicians	are	playing.	

Musicians	

One	 of	 the	musicians	 used	 the	words	 tyngre	(heavier)	 and	groovy	(groovy)	 to	 describe	 groove.	
Two	of	the	musicians	said	they	feel	the	groove,	and	one	of	them	even	emphasized	that	it	means	
he	never	listens	to	groove.	He	also	said	he	seldom	discuss	groove	with	the	mixing	engineer,	and	
more	often	with	his	fellow	musicians.		

• “I’m	not	listening	for	a	groove.	I’m	feeling	it,	if	there	is	one	there.”	(M1)	
• “I’ll	probably	try	to	explain	how	I	want	it	to	feel.	To	feel	in	the	body	when	you	listen”	(M4)	
• “I	 seldom	discuss	groove	with	 the	mixer,	but	 it	happens.	 I	 talk	about	groove	etc.	with	 the	

musicians	in	the	band	though.”	

2.2.4.	THEMES	

The	 engineers	 had	 several	 examples	 of	 strategies	 they	 use	 to	 communicate	 about	 groove	with	
their	 clients,	 and	when	comparing	 the	answers	 several	 themes	arose.	These	 themes	have	been	
interpreted	and	presented	below.	

Engineers	

• Make	sure	the	client	has	a	clear	idea	of	the	goal		
Sometimes	the	clients	don’t	know	themselves	what	they	are	looking	for	(more	common	
in	the	case	of	bands,	where	the	different	members	might	have	different	opinions),	which	
is	 problematic	 for	 the	mixing	 engineer	 who	 can’t	 receive	 quality	 feedback,	 and	might	
have	to	test	a	lot	of	different	things	before	the	client	knows	what	they	want.		
	 	
“Using	direct	feedback	I	often	have	to	sift	through	and	double-check	with	the	whole	band.	
Many	times	I	receive	contradictory	opinions	from	different	band	members”	(E1)	 	
	

• Testing	things	out	is	very	time-consuming	 	
When	clients	don’t	have	a	clear	idea	of	what	they	want	the	mixing	engineer	to	do,	testing	
things	 in	 order	 to	 find	 out	might	 be	 the	 only	 alternative.	 If	 this	 is	 done	 in	 a	 distance	
collaboration,	the	time	it	takes	increases	dramatically,	since	every	new	change	needs	to	
be	printed	to	a	file	and	sent	to	the	client,	instead	of	being	evaluated	in	seconds	if	this	is	
done	in	the	same	room.	 	
	 	
“When	 it	 comes	 to	 things	 that	 need	 to	 be	 discussed	 and	 tested	 out,	 it’s	 neat	 if	 the	whole	
band	is	in	place.	There’s	the	risk	of	long	e-mail-threads	otherwise.”	(E4)	 	
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• Consider	the	client’s	speaker-setup	when	discussing	bass	 	
The	reproduction	of	bass	content	 is	often	what	differs	most	 from	the	mixing	engineers	
setup	and	the	client’s,	which	can	lead	to	unreliable	feedback.	If	the	client	is	able	to	listen	
to	 the	 material	 in	 several	 different	 systems,	 a	 more	 well-informed	 evaluation	 can	 be	
done,	and	the	mixing	engineer	will	receive	more	accurate	feedback.		
	
Of	course,	difference	in	speaker	setup	can	impact	other	areas	than	bass	evaluation,	so	it’s	
always	good	to	encourage	the	client	to	listen	in	several	systems.		 	
	
“Bass	 frequencies	 are	 always	 hard	 to	 discuss,	 from	 several	 aspects.	 For	 example,	 I	 don’t	
know	how	it	sounds	at	my	client’s	home.”	(E4)	 		
	

• The	client	versus	the	engineer	 	
Sometimes	the	engineer	and	the	client	has	different	opinions	of	certain	aspects	of	a	song,	
which	can	be	problematic;	the	client	is	after	all	paying	for	the	technical	expertise	of	the	
mixing	 engineer,	 and	 if	 a	 client’s	wish	 contradict	 the	 engineer’s	 opinion,	 the	 engineer	
should	at	least	acknowledge	this.	A	good	way	to	deal	with	situations	such	as	these	is	to	
make	the	version	the	client	wants,	and	then	make	another	for	comparison	(this	could	be	
done	as	a	blind	A/B-test	as	well).	The	engineer	should	also	consider	which	information	
should	 be	 shared	 with	 the	 client;	 sometimes	 lying	 about,	 or	 not	 mentioning,	 certain	
aspects	of	the	mixing	process	can	achieve	the	client’s	vision	more	effortless.		
	
“It’s	often	easier	to	let	go	of	your	idea	if	you’ve	at	least	had	it	tested.”	(E4)	 	
	

• Adapt	the	terminology	for	the	client	 	
There	are	a	lot	of	ways	to	communicate	without	using	specific	mixing	terms	that	might	
not	be	known	to	the	client.	Getting	the	client	to	start	 talking	using	their	own	words	by	
asking	non-specific	questions	like	“how	do	you	want	it	to	feel?”	and	then	decoding	their	
answers	into	technical	measures.	Another	way	to	overcome	language	barriers	can	be	to	
show	 the	 client	 what	 you	 mean	 by	 mimic	 the	 sounds,	 by	 singing	 or	 beatboxing.	
If	 there	are	multiple	clients	on	the	same	projects	(like	a	band	for	 instance),	 it	could	be	
effective	to	carefully	consider	which	one	to	discuss	which	elements	with	(like	discussing	
groove	with	the	drummer	of	a	band	for	example).	 	
	
“Sometimes	 it	can	be	easier	to	show	what	you	mean	by	playing	it,	but	most	of	the	time	it	
works	for	me	to	sing	or	‘beatbox’	it	over	the	phone.”	(E3)	 	
	

• Reference	material	 	
By	 sending	 reference	material	 the	 client	 and	 the	 engineer	 can	 explain	 sound	 without	
worrying	about	the	right	words	to	describe	it.	This	was	cited	by	the	participants	as	the	
most	 effective	 way	 of	 describing	 groove,	 since	 there	 are	 no	 prerequisites	 (other	 than	
hearing)	for	understanding	what	is	being	communicated.	 	
	
“Do	 you	 have	 any	 strategies	 for	 discussing	 groove	 more	 easily	 with	 your	 client?	 –	 Yes,	
listening	to	references.”	(E2)	
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Musicians	

Many	of	the	ideas	expressed	by	the	musicians	was	also	mentioned	by	the	engineers.	Quotes	that	
exemplify	this	are	presented	below.		

• Make	sure	the	client	has	a	clear	idea	of	the	goal		
“But	I	know	what	I	want	so	it	usually	ends	up	with	me	getting	what	I	want.”	(M3)	 	
“[…]	 because	 a	 perceived	 groove	 is	 very	 subjective,	 it	 is	 probably	 good	 if	 you	 are	 very	
concrete	with	how	you	want	it	to	be	mixed	differently.”	(M3)		
“Hopefully	 you	had	a	 clear	 idea/picture	when	you	made	 the	 song	and	 recorded	 it.”	 (M4)
	 	

• Testing	things	out	is	very	time-consuming	 	
“Sometimes	 you	 have	 trouble	 finding	 the	 right	words	 for	what	 you	 hear.	 Then	 you	 often	
want	the	mixing	engineer	to	test	stuff	out,	and	that	could	take	a	lot	of	unnecessary	time.”	
(M4)	 	
	

• The	client	versus	the	engineer	 	
“It	sucks	if	the	mixing	engineer	takes	the	song	in	the	totally	wrong	direction	and	has	other	
references	than	you.”	(M5)	 	
	

• Adapt	the	terminology	for	the	client	 	
“Well,	 almost	 everything	 is	 hard	 because	 I	 don’t	 have	 all	 the	 terminology.”	 (M3)	
	

• Reference	material	 	
“I’m	mostly	for	using	reference-songs	or	sound	examples”	(M4)	

All	the	musicians	said	everything	would	be	easier	and	save	more	time	if	they	could	be	present	in	
the	studio	with	the	mixing	engineer.		

2.3.	SUMMARY	

There	 is	 really	no	way	of	 knowing	why	 so	 few	 responded	 to	 the	e-mails,	 but	 anything	 ranging	
from	 lack	of	 time/interest	 to	confusion	over	 the	 topic6	and	 the	belief	 that	 they	have	nothing	 to	
contribute	might	be	plausible	explanations.	

By	comparing	the	answers	from	the	engineers	with	the	answers	from	the	musicians,	we	can	draw	
one	 conclusion	 immediately:	 engineers	 are	 far	 more	 used	 to	 discussing	 the	 elements	 and	
strategies	of	mixing	than	their	clients.	All	of	the	musicians	had	opinions	about	the	mix,	and	also	
the	groove,	but	seem	to	be	unaccustomed	to	reflecting	over	it	and	discussing	it	in	words.	Most	of	
the	musicians	said	they	feel	the	groove	rather	than	describe	it.	The	engineers	on	the	other	hand	
had	several	examples	and	strategies	to	contribute	with.	

When	 analyzing	 the	 questionnaire	 certain	 themes	 emerged	 regarding	 distance	 collaborations,	
and	these	themes	were	considered	interesting	enough	to	pursue	further	and	in	more	detail.	 	

																																																																				

6	One	of	the	recipients	of	the	request,	who	in	the	end	declined	to	participate,	stated	that	he	had	
never	in	his	15	year	long	career	heard	the	expression	“groove”	in	mixing	situations.		
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3.	PART	2:	INTERVIEWS	

In	order	to	examine	the	themes	that	emerged	during	the	analysis	of	the	results	in	Part	I	further,	
six	 interviews	were	 conducted,	 consisting	of	 three	 collaborative	 engineer/client-pairs	 that	 had	
been	working	together	during	the	last	year.	The	interviews	also	addressed	the	same	quantifiable	
data	that	Part	I	addressed:	use	of	communication	tools,	experience,	audio	processing	techniques,	
and	descriptions	of	groove.	

3.2.	METHOD	

Four	 of	 the	 six	 interviews	was	 conducted	 in	 person	 and	 recorded,	 one	 of	 the	 interviews	were	
conducted	via	telephone	(for	logistic	reasons),	and	one	of	the	interviews	was	done	by	e-mail	(the	
participant	2M	imagined	he	would	be	able	to	provide	better	answers	by	e-mail).	

3.2.1.	THREE	CASES	

Four	of	 the	six	participants	were	students	at	Piteå	University	of	Music	at	 the	time	of	 the	study,	
and	it	was	known	to	the	author	that	distance	mixing	collaborations	had	occurred.		

• Case	1	 	
An	 aspiring	 session	 musician	 (1M)	 studying	 his	 third	 year	 at	 the	 Session	 Musician	
Program	at	Piteå	University	of	Music,	and	a	professional	engineer	(1E);	the	engineer	has	
15	years	of	experience	with	mixing	on	a	professional	level;	roughly	nine	out	of	ten	jobs	
are	distance	collaborations.	The	music	they	collaborated	on	is	considered	modern	disco	
pop.		

• Case	2	 	
A	sound	engineering	 student	 (2E)	 in	his	 third	 and	 final	 year	at	 the	Sound	Engineering	
Program	at	Piteå	University	of	Music,	and	the	drummer	(2M)	from	a	band	whose	album	
the	engineer	has	been	mixing.	The	engineer	had	also	recorded	the	songs	for	the	album.	
The	style	of	music	has	been	described	as	folk-inspired	progressive	rock.	

• Case	3	 	
A	 sound	 engineering	 student	 (3E)	 in	 his	 third	 and	 final	 year,	 and	 the	 drummer	 (3M)	
from	a	country	band	whose	songs	the	engineer	has	been	mixing.	The	engineer	had	also	
recorded	songs	with	the	band.	

3.2.2.	QUESTIONS	

The	 opening	 question	 was	 the	 same	 for	 each	 interview,	 and	 addressed	 what	 tools	 for	
communication	the	subject	used.	Unless	the	answer	invited	further	inquiry	the	next	question	was	
what	the	most	common	topic	for	discussion	is.	From	then	on	questions	were	posed	to	steer	the	
subject	in	the	direction	towards	any	of	the	themes	of	interest	that	was	most	closely	related	to	the	
current	topic.	

Information	 and	 guidelines	 for	 conducting	 interviews	 in	 a	 qualitative	 research	 setting	 was	
collected	from	Johnny	Saldaña’s	Fundamentals	of	Qualitative	Research	[2011].	

Full	transcripts	of	the	interviews	are	available	in	Appendix	III.	
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3.2.3.	ANALYSIS	METHOD	

The	 five	 recorded	 interviews	were	 transcribed	 to	 text,	 and	 all	 six	 interviews	were	 coded	 and	
analyzed.	 The	model	 for	 coding	was	 based	 on	 the	model	 used	 for	 the	 questionnaire,	 with	 the	
following	categories:	

• Communication	tools	 	
Information	about	what	communication	tools	(hardware	and	software)	that	are	used	by	
the	interviewees	is	presented	in	this	category.	

• Audio	processing	 	
Information	 regarding	 specific	 mixing	 techniques	 and	 how	 they	 are	 implemented,	 as	
well	as	the	social	factor	(how	it	is	discussed)	are	presented	here.	

• Describing	groove	 	
All	words	used	to	describe	groove	are	presented	in	a	 list	 in	Swedish,	with	a	suggestion	
for	translation	to	English.	

• Themes	
Here	 are	 all	 the	 four	main	 themes	 that	was	 examined	 presented;	 differences	 between	
distance	collaborations	and	mixing	in	the	same	room	as	the	client,	conflicts	on	the	clients	
part,	 conflicts	 between	mixing	 engineer	 and	 client,	 and	 use	 of	 references.	 Some	of	 the	
themes	 presented	 in	 the	 questionnaire	 analysis	 is	 omitted	 from	 this,	 but	 are	 still	
included	in	the	reported	results;	the	reason	for	doing	this	is	that	they	could	naturally	be	
included	in	the	other	themes,	and	did	not	need	to	be	addressed	on	its	own.	

Full	transcripts	of	all	the	interviews	are	available	in	Appendix	III.		
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3.3.	RESULTS	&	ANALYSIS	

When	 analyzing	 the	 interviews	 there	 were	 few	 connections	 to	 be	 made	 between	 the	 pairs;	
neither	similarities	nor	discrepancies	of	any	significance	could	be	found.	

3.3.1.	COMMUNICATION	

The	 interviewees	 reported	 using	 e-mail	 and	 chat-programs	 predominantly,	 with	 chat	 being	
favored	by	four	of	the	six	participants;	only	1E	reported	using	phone	calls,	and		[see	Table	3:1].	

Table	3:1,	communication	tools.	

	
1E	 1M	 2E	 2M	 3E	 3M	

E-mail	 X	 X	 		 X	 		 X	
Chat	 		 		 X	 X	 X	 X	
Call	 X	 		 		 		 		 		

3.3.2.	AUDIO	PROCESSING	

Here	is	a	list	of	the	different	audio	processing	techniques	that	were	mentioned	in	the	interviews.	

• Levels	
All	interviewees	cited	levels	to	be	the	most	common	topic	for	discussion.		

• Editing	
3E	said	one	way	he	changes	the	groove	is	by	removing	tracks	in	certain	parts	of	the	song,	
or	removing	every	other	beat	from	(for	example)	a	guitar,	thereby	changing	the	guitar’s	
beat	to	half	tempo	rhythm.		 	

• Compression	
Compression	 is	 also	 something	 that	 is	 fairly	 common	 to	 talk	 about,	 and	 most	 clients	
know	 it	 is	 compression	 they	 are	 discussing,	 and	 thus	 use	 the	 term	 compression.	
Sidechain	compression	was	mentioned	as	specifically	common	way	to	affect	the	groove,	
and	also	a	common	topic	for	discussion	between	client(s)	and	the	engineer.	

• EQ	
Equalization	is	also	used	to	affect	the	groove,	and	2E	said	that	he	strives	to	have	“groove	
in	 the	 entire	 ear”	 meaning	 that	 the	 rhythmic	 elements	 are	 present	 in	 the	 entire	
frequency	spectrum.			
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3.3.3.	DESCRIBING	GROOVE	

The	words	used	to	describe	elements	of	groove	and	rhythm,	and	which	participant	used	 it,	are	
presented	in	Table	3:2	below.		

Table	3:2,	words	and	occurrences.	

Swedish	 English	 1E	 1M	 2E	 2M	 3E	 3M	
Pumpande	 Pumping	 X	 		 		 		 		 		
Före	 Before	 		 X	 		 X	 		 		
Efter	 After	 		 X	 		 		 		 		
På	 On	 		 X	 		 X	 		 X	
Hängigt	 		 		 X	 		 		 		 X	
Stressat	 Stressed	 		 X	 		 		 		 		
Avslappnat	 Relaxed	 		 X	 		 		 		 		
Tillbakalutat	 Laid	back	 		 X	 		 		 		 		
Tight	 Tight	 		 X	 		 X	 		 		
Jagande	 Chasing	 		 X	 		 		 		 		
Lugnt	 Calm	 		 X	 		 		 		 		
Svänga	 Groove	 		 		 X	 X	 X	 		
Limma	 Glue	 		 		 X	 		 		 		
Sitta	 Sit	 		 		 X	 		 		 		
Gunga	 Swing	 		 		 		 		 X	 		
Rakt	 Straight	 		 		 		 		 X	 		
Laid	back	 Laid	back	 		 		 		 		 X	 		
Lyfter	 Lifting	 		 		 		 		 X	 		
Driver	 Driving	 		 		 		 		 X	 X	
Sackande	 		 		 		 		 		 		 X	

The	 negating	 prefix	 “o”	 (the	 English	 equivalent	 of	 “un”)	 was	 sometimes	 used	 here	 as	 well	 to	
indicate	the	opposite	of	the	word,	but	again	only	the	original	root	of	the	word	is	presented	for	the	
same	reasons.	

There	was	a	consensus	among	the	interviewees	that	it	was	fairly	uncommon	to	discuss	groove	in	
a	mixing	situation,	but	2E	believed	it	might	come	with	experience,	that	groove	will	be	discussed	
more	later	in	his	career,	when	his	clients	are	also	more	experienced.			 	
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3.3.4.	THEMES	

Here	are	the	main	concepts	and	ideas	that	were	extracted	from	the	interviews	presented	in	four	
categories.		

• Differences	in	distance	collaborations	 	
The	most	obvious	difference	between	being	in	the	same	room	versus	communicating	via	
text	 is	 the	usage	of	gestures;	an	example	of	 this	 is	when	1M	said	“the	vocals	should	be	
here”	 and	 holding	 his	 hand	 very	 close	 to	 his	 face,	 indicating	 that	 he	meant	 the	 vocals	
should	 be	 strong,	 compressed	 and	 dry.	 Although	 this	 could	 be	 communicated	 using	
video-chat,	none	of	the	participants	in	this	study	mentioned	using	it.	 	
	
Another	difference	is	the	possibility	to	imitate	sound,	onomatopoeia7,	which	can	also	be	
done	 over	 distance	 by	 phone,	 which	 3M	 acknowledged,	 but	 said	 that	 he	 still	 strongly	
prefers	to	talk	face-to-face.		 	
	
All	 participants	 agreed	 that	most	 things	 are	 both	 easier	 and	more	 swiftly	 done	when	
being	in	the	same	room	as	the	mixing	engineer,	and	levels	was	cited	by	several	as	most	
beneficiary	 to	 do	 in	 the	 same	 room.	 However,	 although	 3E	 concurred	 with	 the	 many	
benefits	 of	 working	 in	 the	 same	 room,	 he	 cautioned	 that	 sometimes	 the	 clients	 gets	
carried	 away	 and	wants	 to	 try	 too	many	 things	 just	 because	 they	 can	hear	 the	 results	
straightaway,	but	when	working	in	distance	collaborations	they	are	more	reserved	and	
have	fewer	opinions.	2M	said	that	one	of	the	benefits	of	communicating	via	e-mail	is	that	
he	can	take	his	time	and	listen	several	times.	Then	he	compiles	a	list	of	all	the	opinions	
he	has,	something	1M	also	reported	doing.		 	
	

• Conflicts	(clients)		 	
All	the	three	cases	here	consisted	of	a	band,	and	it	was	reported	that	all	of	the	bands	had	
had	 creative	differences	 in	 regards	 to	mixing;	 all	 but	 1M	mentioned	 this,	 and	 stressed	
that	it	is	very	important	for	the	band	to	achieve	a	common,	clear	goal	in	order	to	provide	
quality	 feedback	 for	 the	 mixing	 engineer,	 and	 minimize	 misunderstandings	 and	
discussions.	 While	 the	 chat-function	 provides	 swift	 feedback	 they	 can	 sometimes	
become	a	discussion	forum	for	the	band,	which	can	lead	to	contrasting	opinions	reaching	
the	 mixing	 engineer.	 A	 very	 common	 example	 of	 this	 is	 what	 2E	 dubbed	 the	 “garage	
band-mentality8”,	 in	which	he	meant	 the	 tendency	 for	band	members	 to	 focus	on	 their	
own	instrument	and	not	so	much	else;	“the	bass	player	has	never	asked	for	more	guitar,	
the	bass	player	asks	for	more	bass”	(2E).	Both	1E	and	3M	said	 it	 is	good	that	someone	
from	the	outside	(the	engineer)	is	brought	in	and	can	act	as	producer	in	order	to	address	
differing	views	in	a	band,	and	the	other	engineers	concurred	to	often	acting	as	a	form	of	
mediator	in	these	situations.	 	 	

																																																																				

7	An	example	of	 this	 is	when	1M	said	 ”DA-ka	da-ka	DA-ka	da-ka”	when	describing	cut	up	vocal	
phrases	rhythmically	jumping	from	left	to	right	in	the	stereo-spectrum.	

8	The	original	phrase	in	Swedish:	”replokals-tänket”	



  

	
23	

• Conflicts	(client/engineer)	 	
All	engineers	agreed	that	the	client	is	always	right	in	the	sense	that	when	the	job	is	done,	
the	 client	must	be	 satisfied	with	 the	 results.	However,	 this	does	not	mean	 the	client	 is	
right	in	all	aspects,	and	as	2E	put	it:	“they	say	x,	but	they	mean	y,	and	I	achieve	y,	not	x	
necessarily”,	by	which	he	means	that	he	translates	a	comment	made	by	the	client	about	
what	they	believe	should	be	done	into	what	he	thinks	the	client	really	means,	and	what	
would	have	been	said	if	the	client	had	more	knowledge	about	the	situation.	This	way	of	
“tricking”	 the	 client	 is	 something	all	 of	 the	engineers	 reported	doing.	 Sometimes	more	
drastic	departures	from	the	client’s	vision	can	occur,	and	this	can	happen	unwittingly	if,	
for	instance,	the	instructions	from	the	client	has	been	too	vague,	or	the	instructions	has	
simply	been	misunderstood;	the	engineer	has,	unbeknownst	to	the	client,	received	more	
creative	freedom	than	the	client’s	vision	actually	allows	for.	 	Two	areas	where	this	was	
reported	most	common	are	harmonies	(e.g.	horn	sections,	backing	vocals,	etc.)	where	it	
can	 be	 hard	 for	 the	 engineer	 to	 know	 the	 subtle	 nuances	 in	 the	 arrangement	 (a	 good	
dialogue	with	 the	arranger	 is	vital	 in	 these	situations),	and	 too	much	audio	processing	
(effects).		 	
	
3M	 stressed	 how	 important	 it	 is	 to	 be	 very	 clear	 about	 your	 vision	 to	 the	 engineer	 in	
order	 to	 avoid	 straying	 off	 in	 the	 wrong	 direction	 with	 the	 mix.	 But	 sometimes	 a	
departure	from	the	client’s	vision	is	deliberate;	1E	said	he	often	does	this	when	he	feels	
the	song	would	benefit	more	 from	a	different	approach.	He	 then	presents	his	 idea	and	
explains	why	he	thinks	it	is	better.	As	long	as	you	ask	instead	of	simply	running	the	client	
over	it	is	usually	fine,	is	the	point	1E	makes.	 	
	
The	questionnaire	highlighted	 a	potential	 problem	with	 clients	 listening	 in	 inadequate	
speakers.	2E	and	3E	reported	that	this	could	be	a	problem,	but	(and	this	generally	goes	
for	all	arguments	with	clients)	is	usually	avoided	by	measuring	the	client	and	judging	the	
feedback	 based	 on	 the	 clients	 reliability;	 “how	 secure	 or	 insecure	 is	 this	 person	 […]?”	
(3E).	3E	also	pointed	out	that	sometimes	the	clients	notices	noise	or	other	disturbances	
he	had	missed	because	they	listened	to	the	mix	in	speakers	that	accentuated	that	specific	
thing,	and	that	this	is	something	really	helpful.	1E	said	he	this	has	rarely	been	a	problem,	
since	his	clients	usually	is	so	excited	to	hear	the	new	mix	that	they	listen	in	a	multitude	
of	different	speakers	and	so	severely	minimizes	the	risk	that	their	feedback	is	influenced	
by	technical	shortcomings	from	the	playback	system.	
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• References	
1E	 says	 references	 (both	 songs,	 artists	 and	 genres)	 is	 the	 most	 effective	 way	 of	
discussing	a	mix9,	and	uses	it	instead	of	trying	to	describe	it	in	words;	“If	you	talk	about	
Daft	Punk	and	Get	Lucky,	then	everyone	knows	what	it	is.”	1M	also	uses	references	in	the	
same	way,	but	he	also	makes	his	own	reference-mix,	with	the	goal	of	highlighting	specific	
elements	so	“he	[the	mixing	engineer]	hears	 ‘aha,	this	should	be	filtered	here’	and	 ‘this	
thing	 should	 have	 a	 tempo	 delay	 here’”	 (1M).	 1E	 said	 reference-mixes	 are	 pretty	
common,	and	that	it	really	helps	pointing	out	effects	and	certain	passages	in	songs.		 	
	
2E	 reported	never	using	 reference	 songs	as	 a	basis	 for	 the	entire	mix,	but	 agreed	 that	
using	a	reference	song	for	a	particular	element,	like	the	sound	of	a	snare	drum,	could	be	
effective	 (this	 is	 not	mentioned	 in	 the	 transcript,	 but	was	 addressed	with	 a	 follow-up	
question	when	the	interview	was	analyzed).	2M	said	“I	always	link	a	reference	song	if	I	
have	 one.	 Then	 it	 becomes	 much	 easier	 to	 understand	 what	 I	 mean”	 when	 giving	 an	
example	about	discussing	the	timing	of	a	guitar.		 	
	
3E	said	that	he	seldom	receives	reference	songs.	3M	said	he	favors	using	reference	songs	
to	describe	the	desired	feel	or	sound	for	the	song.	

3.4.	SUMMARY	

The	 results	 from	 the	 interview	 suggests	 that	 although	 misunderstandings	 about	 definition	 of	
words	describing	elements	of	 the	mix	 is	a	problem,	 the	real	problems	arise	 from	the	client	not	
having	a	clear	vision	when	the	collaboration	begins	rather	than	having	problems	conveying	it	to	
the	mixing	engineer.	A	similar	problem	is	when	there	are	several	visions	for	the	project	from,	for	
example,	 different	 band	 members.	 Ensuring	 the	 client	 has	 a	 clear	 idea	 is	 cited	 as	 the	 most	
important	part,	and	using	references	is	cited	as	a	very	powerful	tool	for	accomplishing	this.	When	
there	are	conflicts	in	a	band	regarding	the	mix,	the	engineers	reported	acting	as	a	mediator	or	a	
producer,	trying	to	sway	the	band	in	a	direction	towards	completion.	

Although	these	problems	could	apply	to	a	mixing	situation	in	which	the	client	is	in	the	room,	but	
these	issues	are	more	problematic	and	time-consuming	in	distance	collaborations,	because	of	the	
vastly	increased	time	it	takes	to	test	or	show	things	to	the	other	part;	therefore,	using	references	
is	 a	 very	 effective	 tool,	 since	 it	minimizes	 the	 risk	 of	misunderstanding	with	 several	 revisions	
(testing	things	out)	as	a	consequence.	

There	 is	 also	 an	 imbalance	 in	 the	 relationship	 client/engineer	 regarding	 knowledge,	 with	 the	
engineer	 possessing	 a	 more	 intricate	 understanding	 of	 the	 project	 at	 hand,	 and	 deliberately	
keeping	 it	 that	 way,	 while	 still	 collaborating	 with	 the	 client	 to	 achieve	 the	 client’s	 goal.	 The	
engineers	 believe	 this	 is	 effective	 for	 producing	 a	 satisfying	 result,	 while	 minimizing	 non-
productive	discussions.	 	

																																																																				

9	It	should	be	noted	that	1E	only	used	one	expression,	”pumping”	(which	describes	a	specific	
effect	related	to	compression,	and	sidechain	compression	especially),	to	describe	groove	during	
the	interview,	and	emphasized	that	he	very	rarely	tries	to	use	words	to	describe	groove	to	a	
client	[see	Table	3:2].	
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4.	DISCUSSION		

This	 chapter	 presents	 the	 answers	 to	 the	 previously	 stated	 research	 question	 that	 this	 study	
suggests.	There	 is	 also	 a	 section	 that	 addresses	 the	 social	dynamics	within	 the	 engineer/client	
relationship	 that	 this	 study	 highlighted,	 and	 a	 section	with	 suggestions	 for	 conducting	 further	
studies	on	this	topic.	

v Are	 there	 considerable	 differences	 when	 discussing	 groove	 in	 a	mixing	 situation	 in	
distance	collaborations	compared	 to	when	mixing	with	 the	client	 in	 the	same	room?	
Yes,	 there	 are	 considerable	 differences.	 The	 biggest	 being	 the	 limitations	 of	 the	
communicative	means	possible;	even	though	video-calls	is	a	technical	possibility,	most	of	the	
participants	 in	 this	 study	 only	 used	 text-based	 communication,	 and	 thus	 losing	 a	 lot	 of	
expressive	 possibilities.	 However,	 few	 of	 the	 findings	 in	 this	 study	 could	 be	 attributed	 to	
groove-related	topics	alone,	but	concerned	communication	and	mixing	in	general.	 	
	
Ø What	are	the	most	common	problems?		

Both	case	studies	suggested	that	an	unclear	vision	on	the	client’s	part	was	a	big	obstacle	
in	 many	 collaborations.	 This	 can	 of	 course	 be	 a	 problem	 not	 just	 in	 distance	
collaborations,	but	the	tools	used	for	distance	communication	can	elevate	the	problems	
by	allowing	the	clients	(in	the	case	of	a	band	for	instance)	to	send	multiple	e-mails,	with	
possibly	contradicting	information	to	the	engineer,	without	all	parties	involved	knowing	
all	that	has	been	said.	 	If	 the	 mixing	 engineer	 does	 not	 receive	 reliable	 and	 clear	
instructions,	he	can	end	up	 taking	 the	 song	 in	 the	wrong	direction	while	 still	 trying	 to	
adhere	to	the	client’s	wishes.	 	
		
The	 clients	 speaker	 setup	 was	 also	 addressed	 (suggesting	 that	 inaccurate	 playback	
leading	 to	 inaccurate	 feedback),	 with	 some	 engineers	 acknowledging	 it	 as	 a	 potential	
problem,	while	others	dismissed	it	as	an	occasional	occurrence.		 	
	

Ø What	are	the	most	effective	strategies	for	overcoming	these?	
Making	sure	the	client	has	a	clear	goal	by	asking	initial	questions	before	the	mixing	
starts,	and	possibly	using	references	to	minimize	the	risk	for	misunderstandings.	
	

Ø Are	there	any	differences	between	a	mixing	engineer	and	a	musician	in	how	they	
discuss	groove?	 	
Neither	 engineers	 nor	 musicians	 discuss	 groove	 to	 any	 great	 extent	 in	 the	 mixing	
situation	 –	 it	 is	 more	 commonly	 addressed	 in	 earlier	 stages	 of	 production.	 However,	
when	asked	to	elaborate	on	how	they	view	groove,	 the	engineers	tended	to	have	more	
extensive	answers,	and	could	provide	more	detailed	concepts	 than	 the	musicians.	This	
suggests	 that	 engineers	 are	 more	 experienced	 and	 familiar	 in	 discussing	 details	
concerning	groove	in	a	mixing	situation.	 	
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4.1.	ACTIVE	AND	PASSIVE	ROLES	

The	engineer	is	hired	by	the	client	to	fill	a	lack	of	knowledge	in	the	collaboration	or	project,	and	
since	 the	 engineer	 is	 the	 service	 provider,	 the	 engineer	 must	 take	 responsibility	 for	 the	
communication,	so	the	right	information	can	be	passed	among	the	collaborators	in	order	for	the	
engineer	 to	 do	 as	 great	 a	 job	 as	 possible.	 The	 engineer	 can	 therefore	 be	 considered	having	 an	
active	role,	whereas	the	client	is	passive;	the	client	is	participating	on	the	receiving	end,	and	the	
engineer	is	controlling	what	information	the	client	receives.	This	says	nothing	of	who	is	in	charge	
of	the	production	and	makes	the	decisions,	but	rather	who	is	more	assertive	in	delivering	certain	
information,	 and	 how	 information	 should	 be	 used	 to	 best	 achieve	 the	 client’s	 vision.	 It	 should	
also	be	notes	that	since	the	client	is	after	all	has	the	final	word	since	he/she	is	the	procurer	of	the	
service	provided	by	the	engineer,	the	labeling	of	the	engineer	as	active	and	the	client	as	passive	is	
up	 for	 debate,	 and	 the	 client	 may	 be	 considered	 as	 active	 depending	 on	 how	 much	 the	
information	which	is	not	shared	with	the	client	is	affecting	the	client’s	opinions	and	therefore	the	
end	result.	The	client’s	own	view	of	who	is	active	and	who	is	passive	should	also	be	considered,	
but	 one	 should	 bear	 in	 mind	 that	 this	 opinion	 is	 based	 under	 the	 false	 pretense	 that	 no	
information	is	withheld	by	the	engineer.	

4.2.	FUTURE	WORK	

This	study	was	conducted	using	a	small	group	of	people,	and	can	therefore	not	be	considered	to	
be	 representative	 of	 a	 larger	 population	 (but	 there	 is	 no	 reason	 to	 assume	 the	 results	 are	
misrepresentative	 either),	 and	 even	 though	 this	 was	 not	 the	 intentions	 of	 the	 study,	 a	 larger	
number	of	participants	would	probably	produce	more	unique	examples	of	the	nature	of	distance	
collaboration	when	mixing,	in	addition	to	increasing	the	statistical	significance.	

Since	 the	 definition	 of	 this	 study	was	 not	 shared	with	 the	 participants,	 one	must	 consider	 the	
possibility	that	their	definition	differed	from	the	intended	definition	of	the	study;	however,	when	
considering	 how	 well	 known	 the	 word	 is,	 there	 is	 no	 reason	 to	 believe	 that	 this	 eventual	
discrepancy	has	an	impact	on	the	results	of	any	significance.		

It	was	implied	by	some	of	the	participants	of	the	study	that	groove	is	something	that	is	discussed	
between	 musicians	 playing	 together,	 like	 in	 a	 recording	 situation,	 rather	 than	 in	 a	 mixing	
situation.	 In	 order	 to	 further	 investigate	how	 communication	 about	 groove	between	 engineers	
and	 musicians	 can	 be	 made	 more	 effective,	 observational	 studies	 to	 document	 and	 analyze	 a	
recording	 situation	 or	 a	 band	 rehearsing	 would	 possibly	 provide	 details	 for	 how	 to	 discuss	
groove	like	a	musician,	and	we	can	assume	that	using	a	familiar	set	of	expressions	would	increase	
the	level	of	understanding.	

4.3.	CONCLUSIONS	

There	are	definitely	issues	to	consider	when	working	in	distance	collaborations,	which	according	
to	 this	 study	 is	 the	 most	 frequent	 form	 of	 collaborations.	 Knowing	 that	 communication	 is	
impaired	 by	 the	 medium	 and	 compensating	 by	 asking	many	 questions	 and	 avoiding	 different	
interpretations	by	using	references	instead	of	words	and	expressions	as	much	as	possible	seems	
to	go	a	long	way,	at	least	for	the	participants	of	this	study.		 	
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7.	APPENDICES	

The	appendices	contain	copies	of	the	questionnaires,	the	answers	to	the	questionnaires,	and	the	
transcripts	of	the	interviews.	

APPENDIX	I	

This	is	the	e-mail	sent	out	to	the	engineers.	

	

Hej! 

Jag heter Zakarias Lindhammar, och jag studerar sista året på ljudteknikerutbildningen vid Piteå 
Musikhögskola. Jag håller på att göra mitt examensarbete som ska handla om kommunikation och 
groove/rytmer vid mixning i distanssamarbeten (dvs när klienten inte kan sitta i samma rum vid 
mixningstillfället). 

Om det finns någon mixtekniker hos er som skulle kunna tänka sig att svara på några frågor via e-
mail så skulle jag bli jätteglad. Frågorna finns nedan. 

--- 

FRÅGOR: 

 

1. Hur länge har du jobbat med mixning? 

2. Hur många av dina jobb sker på distans? 

3. Med vilka verktyg kommunicerar du med dina klienter? 

 

4. På vilka sätt påverkar du låtens groove/rytm när du mixar? 

5. Kan du ge exempel på olika mixtekniker som används då? 

6. Hur lyssnar du efter groove ur ett mixperspektiv? 

 

7. Kan du ge exempel på hur/när du diskuterar groove med en klient? 

8. Finns det aspekter som är speciellt svåra att diskutera? 

9. Finns det aspekter som skulle vara enklare att diskutera om ni satt i samma rum? 

10. Har du några strategier för att enklare diskutera groove med en klient? 

--- 

Svar kan e-mailas till ######################### 

Tack på förhand!  

MVH 
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This	is	the	e-mail	sent	out	to	the	musicians.	

	

hej!  

som ni vet skriver jag ju mitt c-arbete nu, och jag skriver om groove och mixning på distans. om ni 
har tid och lust skulle det vara supersnällt om ni iddes svara på frågorna nedan (allt är anonymt 
btw). om nån fråga är oklar eller nåt så e-maila bara tillbaks. ha det fint!  

--- 

FRÅGOR: 

 

1. Hur många gånger har du anlitat en mixtekniker? 

2. Hur många av dessa jobb har skett på distans? 

3. Med vilka verktyg kommunicerar du med mixteknikern? 

 

4. På vilka sätt hoppas du att mixteknikern påverkar låtens groove/rytm? 

5. Hur lyssnar du efter groove i en låt? 

 

6. Kan du ge exempel på hur/när du diskuterar groove med en mixtekniker? 

7. Finns det aspekter som är speciellt svåra att diskutera? 

8. Finns det aspekter som skulle vara enklare att diskutera om ni satt i samma rum? 

9. Har du några strategier för att enklare diskutera groove med en mixtekniker? 

--- 
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APPENDIX	II	

These	are	the	e-mails	received	by	the	participants	of	the	questionnaires,	presented	E1-E6,	then	
M1-M6.	

	

Hejsan Zakarias 

Jag har jobbat med mixning sedan 2009. 

Ungefär hälften av mixjobben jag gör är på distans, men då handlar det oftast om liveinspelningar 
och dokumentationer av konferenser och dyl. Då jobbar jag oftast under ganska strama tidsramar 
och kundkontakten är minimal. 

I de fallen ligger fokus oftast på tydlighet och läsbarhet. 

1-3 

När jag jobbar med regelrätta studioinspelningar vill oftast de flesta band vara med under 
mixningen. 

De återkommande band jag har brukar dock ibland lämna över mixningen helt. 

I de fallen gör jag först ett utkast och låter bandet samla synpunkter att återkomma med till slutmix. 

Jag föredrar att få feedback via e-mail, så att bandet själva först hunnit tänka igenom och 
kompromissat sinsemellan. 

Vi direkt feedback måste man ofta solla och dubbelkolla men hela bandet. Många gånger kan det 
komma direkt motstridiga  

synpunkter från olika bandmedlemmar.  

4-6 

Jag är inte riktigt säker på vad du menar med groove ur mix perspektiv.  

Men om du tänker på sidechain-komprimering och liknande så jobbar jag inte särskilt mycket med 
sådan tekniker. 

Jag jobbar oftast väldigt lite med elektronisk musik. Även om man kan jobba med liknande tekniker 
för rock, pop osv. 

så passar det inte riktigt min mixstil. Jag jobbar helst mot ett naturligt och rent sound. 

Däremot jobbar jag hårt med musikernas timeing, för att uppnå önskat groove, men det är ju lite 
mer själva inspelningssituationen. 

Jag använder också liquid audio och liknande verktyg för att rätta till timeingfel. 

7-10 

Detta blir lite mer ur inspelningsperspektiv eftersom att det nästan är uteslutande där med groove. 

Ofta är det så att musiker. även rutinerade, inte själva har full kontroll på sin egen timeing. 

Före en inspelning brukar jag bjuda in bandet och prata igenom kommande inspelning. 
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Då passar jag på att prata med dem om vad de själva tänker om hur musiken ska kännas. 

Ska det var tungt och sugande, eller ska det driva hårt framåt, och vilka instrument ska isf driva 
eller släpa och vilka ska inte det. 

Sedan brukar jag rekommendera att bandet övar mot click (både tillsammans och enskilt), samt att 
de aktivt tänker på hur det  

ska förhålla sig mot pulsen för att få det resultat de önskar. 

Har man väl belyst detta så är det sedan oftast lättare att prata om det i en inspelningssituation. 

Har man inte pratat om det tidigare kan det vara svårare att kommunicera då många musiker inte 
själva är helt medvetna om sin egen timeing. 

Om vi tänker oss en basgång som ligger och driver lite framför trummorna så orsakar det ofta att 
svänget tar skada. 

Vi kanske skulle önska att basen lyssnade mer på trummorna och lät dem driva istället. 

En klassisk reaktion på en basgång som inte är direkt otight men lämnar utrymme för förbättring 
kan vara "Vadå jag är väl tight, vad är problemet?" 

Är basisten själv medveten om sin timeing brukar hen oftare själv se vad som kan vara problemet. 

Hoppas det var någorlunda svar på dina frågor! 

Mvh ############### 

	

Hej! 

Jag heter Zakarias Lindhammar, och jag studerar sista året på ljudteknikerutbildningen vid Piteå 
Musikhögskola. Jag håller på att göra mitt examensarbete som ska handla om kommunikation och 
groove vid mixning i distanssamarbeten (dvs när klienten inte kan sitta i samma rum vid 
mixningstillfället). 

Om det finns någon mixtekniker hos er som skulle kunna tänka sig att svara på några frågor via e-
mail så skulle jag bli jätteglad. Frågorna finns nedan. 

--- 

FRÅGOR: 

1. Hur länge har du jobbat med mixning? 15år 

2. Hur många av dina jobb sker på distans? Inga fram tills nu, det kommer nog mer nu när 
programvaran har fått utökat stöd 

3. Med vilka verktyg kommunicerar du med dina klienter? 

4. På vilka sätt påverkar du låtens groove/rytm när du mixar? Beror helt på. Perc, tamburiner och 
programmeringar vanligast 

5. Kan du ge exempel på olika mixtekniker som används då? Nej 

6. Hur lyssnar du efter groove ur ett mixperspektiv? Att det sitter och harmoniserar med låtens vilja 
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7. Kan du ge exempel på hur/när du diskuterar groove med en klient? Rakt eller synkop typ, svår 
och märklig fråga 

8. Finns det aspekter som är speciellt svåra att diskutera? - 

9. Finns det aspekter som skulle vara enklare att diskutera om ni satt i samma rum? Frågan är 
samma oavsett var man sitter 

10. Har du några strategier för att enklare diskutera groove med en klient? Ja, lyssna på förlagor 

--- 

Svar kan e-mailas till ############################### 

Tack på förhand!  

MVH 

	

 
FRÅGOR: 

1. Hur länge har du jobbat med mixning? 

Live i snart tio år, i studion kanske fem.  

2. Hur många av dina jobb sker på distans? 

Åtta av tio skulle jag säga.  

3. Med vilka verktyg kommunicerar du med dina klienter? 

Mobiltelefon (sms och samtal), samt mejl. Använder Dropbox extremt mycket.  

4. På vilka sätt påverkar du låtens groove/rytm när du mixar? 

Oj, det är så otroligt olika. I vissa fall ändrar jag groovet genom att flytta saker. Tighta till helt 
enkelt. Ibland ändrar jag groove genom att flytta fram eller bak saker. Folk anlitar mig för en kreativ 
mixning och då försöker jag ha självförtroende nog att lita på mitt omdöme. Jag byter ibland ut 
samplingar vilket i viss mån kan ändra groovet. Inte sällan "städar" jag bland filerna, dvs. att jag 
mutar spår jag tycker är överflödiga eller störande. Det kan ju också tänkas påverka groovet.  

5. Kan du ge exempel på olika mixtekniker som används då? 

Sidechain är ju det jag spontant kommer att tänka på, både för kompressor och gate.  

6. Hur lyssnar du efter groove ur ett mixperspektiv? 

Jag är inte säker på att jag förstår frågan. Jag lyssnar inte efter ett groove så ofta tror jag. Jag 
lyssnar efter olika sätt att framhäva det viktiga i en låt, vilket i och för sig skulle kunna vara just ett 
groove.  

7. Kan du ge exempel på hur/när du diskuterar groove med en klient? 

 Väldigt ofta. Senast idag ringde jag en klient för att fråga om han ville ha fokus på det raka i 
beatet eller det lite mer synkoperade. Jag refererade då till de olika svängen som "det tyska" och 
"det brasilianska". Inte för att det finns i tysk eller brasiliansk musik utan mer för att alla kan 
fördomarna om Tysk stil eller Sambastil i fotboll m.m. 
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8. Finns det aspekter som är speciellt svåra att diskutera? 

Ja och nej. Allt och inget är svårt kan man säga. Det är svårt att prata om musik med vissa, och 
ibland är man på samma våglängd och förstår varandra precis. 

9. Finns det aspekter som skulle vara enklare att diskutera om ni satt i samma rum? 

Ja ibland kan det vara enklare att liksom visa vad man menar genom att spela det man menar. 
Men oftast funkar det för mig att sjunga eller "beatboxa" det över telefon också.  

10. Har du några strategier för att enklare diskutera groove med en klient? 

Nej inte medvetet i alla fall 	

	

Hej! Sorry för delayet! 

 Här kommer svar på dina frågor, har svarat ganska kort och snabbt här. Om du vill att jag ska 
utveckla något så är det bara att höra av dig! 

          Allt gott! / ##### 

 --- 

FRÅGOR: 

1. Hur länge har du jobbat med mixning? 

Sedan 2007.  

 2. Hur många av dina jobb sker på distans? 

Ca 50-60 %. Men väldigt ofta görs grovjobbet av mixningen utan att kunden är på plats. 

3. Med vilka verktyg kommunicerar du med dina klienter? 

Oftast bara via e-mail. Komplicerade frågar tar jag gärna på telefon. När det gäller saker som man 
behöver diskutera och 

testa fram är det smidigast om hela bandet är på plats, risk för många långa e-mail-trådar annars. 

Filer brukar jag dela genom en gemensam dropbox-mapp, om kunden använder det. 

I annat fall via min ftp eller sprend. 

4. På vilka sätt påverkar du låtens groove/rytm när du mixar? 

Om det svänger från början vill jag påverka så lite som möjligt när jag mixar. Är det otight och 
osvängigt kan jag hjälpa till 

att kontrollera musiker och kanske tom göra det svängigare, genom rätt komprimering kan man få 
ett ostadigt 

band att bli mer stabilt. Men också genom eq och nivå kan man få fram energin och svänget. 

 5. Kan du ge exempel på olika mixtekniker som används då? 

Genom att tex lyfta fram backbeatet i låt, som behöver mer av den saken, kan man få 
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en trummis att svänga mer och få ett bättre driv Det brukar jag tex göra genom 
parallellkompression på virveln. 

Genom att fördela basregistret mellan baskagge och bas/syntbasar på rätt sätt kan jag också få 
rätt driv till låten. 

Vad som är rätt är olika för varje låt..  

 6. Hur lyssnar du efter groove ur ett mixperspektiv? 

Försöker förstå vad som är bäst för låten i fråga och litar på min magkänsla.  

7. Kan du ge exempel på hur/när du diskuterar groove med en klient? 

Ett exempel är när jag känner att en låt behöver tex en stark virvel för att svänga. Det kan bli en 
balansgång 

mellan mellan min vision för vad som är bra för låten, och hur kunden har föreställt sig att den 
virveln ska låta. 

 8. Finns det aspekter som är speciellt svåra att diskutera? 

Basfrekvenser är alltid svårt, ur flera aspekter. Tex så vet jag inte hur det låter hemma hos 
kunden. 

Men även i studion kan det vara svårt att komma överens eftersom kunden inte känner sig  riktigt 
hemma i basåtergivningen där. 

 9. Finns det aspekter som skulle vara enklare att diskutera om ni satt i samma rum? 

Tex att lyssna på mixen med samma basåtergivning kan vara värdefullt, då har man en 
gemensam utgångspunkt i diskussionen.  

10. Har du några strategier för att enklare diskutera groove med en klient? 

En bra grej är att testa att göra på det sättet som klienten vill, även om man själv inte tycker så.  

Sedan så gör man ett A/B-test där alla får säga vad de tycker. Ofta är det lättare att släppa en 
diskussion när 

man i alla fall har fått testa sin idé. Detta är dock något generellt och inte specifikt för att diskutera 
groove. 

	

	

Hej Zakarias. 

Jag heter ######### och jobbar som ljudtekniker på min studio ##########. Jag tar och svarar 
på dessa frågor direkt. 

1. Hur länge har du jobbat med mixning? - Drygt 3 år (utan annat jobb vid sidan) 

2. Hur många av dina jobb sker på distans? - De flesta mixjobb sker på distans. Jag föredrar det 
ofta eftersom jag inte behöver förklara alla steg i processen för bandet. Jag tror inte så många 
skulle orka sitta med vid vissa delar av mixprocessen heller. Kan bli väldigt tekniskt :) 
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3. Med vilka verktyg kommunicerar du med dina klienter? - E-mail, Fb, sms & telefon. Filer laddas 
upp i Dropbox Pro. 

4. På vilka sätt påverkar du låtens groove/rytm när du mixar? - Man kan släppa fram olika saker i 
mixen för att påverka groovet. Man kan också använda ekon eller reverb. Tex gillar jag ibland 
"såsigheten" i mixen när jag har använt mkt slap eko på olika instrument eller röster.  

5. Kan du ge exempel på olika mixtekniker som används då? - Jag gillar inte för mkt attack i 
trummor tex, utan vill gärna få attacken och tonen i balans och ifall den balansen är skev, kommer 
ekon eller rumsklang som jag adderar i trummixen också bli skev. Kompression är ett utmärkt 
verktyg för att balansera det förhållandet. 

6. Hur lyssnar du efter groove ur ett mixperspektiv? - Jag är trummis så jag kan i många fall 
relatera till trummisens spel. Det hjälper mig att få grepp om vilka potentiella problem som hindrar 
helheten att kännas bra. Tex om trummisen försöker kompensera för o-feeling med lite fills. Det är 
ganska vanligt och vet själv med mig att jag gjort så. 

7. Kan du ge exempel på hur/när du diskuterar groove med en klient? - Jag kan tex berätta att jag 
gärna vill lägga på en tamburin för att hjälpa groovet. Spontana infall. Eller att någon kanske driver 
lite för mkt. Då kan groovet bli avsevärt mkt bättre om man flyttar tex basen några millisekunder i 
tid. 

8. Finns det aspekter som är speciellt svåra att diskutera? - Oftast går det på automatik att man 
snackar om låten man jobbar på, men om någon musiker känner sig lite sluten eller missnöjd med 
sin egen prestation, kan det vara knepigt att vända på´t. Ibland kan någon låt skrotas ifall den inte 
känns tillräckligt bra. 

9. Finns det aspekter som skulle vara enklare att diskutera om ni satt i samma rum? - Det blir en 
mer direkt kommunikation såklart om man sitter i samma rum. Om gitarristen i bandet kanske vill 
att hans solo ska komma fram mer eller redigeras så kan det vara enklare att sitta med det ihop, 
framför skärmen. Men en klar fördel med att mixa på distans är att musikerna kan lyssna hemma i 
deras egen takt och höra saker som de tycker ska komma fram mera utifrån hur de lyssnar 
hemma osv. Studion kan för vissa kännas lite för bra, lyssningsmässigt och då kan det vara skönt 
att lyssna på mixen i många system för att få en klarare bild av tonalbalansen osv. 

10. Har du några strategier för att enklare diskutera groove med en klient? - Jag brukar prata en 
hel del med trummisen eftersom jag kan förstå hans spel på ett annat sätt. Men det sker oftast i 
inspelningsstadiet. 

 

Fick du de svar du var ute efter? 

 
Hälsningar 
######### 
############ 
############### 

	

Hej! 

Vet inte om jag förstår helt och hållet det här med ”groove”, men jag ska ge det ett försök! :) 

1) Ca 5 år, men fortfarande på ”extraknäcks-nivå”. 
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2) I princip alla uppdrag jag får är på distans och det beror kanske till viss del på att min 
verksamhet i grunden är presenterad som en distanstjänst. Undantag är om kunden önskar 
inspelning i våran studio. (Jag har även fått förfrågan om att kund vill sitta med under tiden jag 
mixar, men jag skulle inte känna mig helt bekväm med det. Dessutom behöver jag vara lite mer 
flexibel i mitt arbete och gå efter egen klocka, det kan bli lite otympligt om jag då hela tiden måste 
planera med kunder.) 

3) I huvudsak e-e-mail och telefon. 

4) Jag påverkar inte så mycket, utan det handlar mer om att ”få fram” groovet på bästa sätt som 
redan finns. Beroende på hur jag ställer in attack och release på kompressorerna är kanske det 
som mest påverkar. Även om det i sig inte direkt revolutionerar slutresultatet. 

5) Det händer ofta att jag ställer in virveln med en lite långsammare attack än andra 
rytminstrument, för att få den att kännas som att den ligger lite ”längre bort”. Ibland i kombination 
med lite mer reverb än dom andra trummorna. Bastrumman och hihats mixar jag ofta ”närmare” 
med omvänd teknik. Det kanske ibland kan låta lite onaturligt, men i en kontext av en större mix så 
låter det ofta bra. Sen var det en gång när jag kopierade el-bas spåret till en ny kanal och gjorde 
en lätt förskjutning på den, vilket resulterade i ett härligt gung som kunden gillade. Om det var 
samma ljud eller ett annat bas-ljud minns jag inte. 

 

6) Jag lyssnar inte aktivt efter något särskilt groove, mer än det jag nämnt i föregående punkter. 
Däremot om jag mixar alla trummorna i ett paket, så försöker jag anpassa mig genom 
kompressorer-inställningar. Även equalizers blir relevanta för att separera ljuden något, så man 
kan lättare kan höra alla ljuden. 

7) Jag har aldrig varit med om det, så det blir svårt att ge exempel. Däremot händer det ibland att 
jag diskuterar arrangemang/kommer med idéer, t ex i vilka partier vissa instrument ska spela. Ett 
exempel var mitt förslag på att muta ett piano i första refrängen och istället köra den fr o m vers 2 
och framåt, vilket godkändes av kunden ifråga. Det hade dock inte så mycket med mixning att 
göra, utan snarare göra arrangemanget mer intressant och varierande. Annars påverkar 
arrangemanget mixningen väldigt mycket, och problem kan uppstå om ljuden är lik varandra i sin 
karaktär och/eller om dom anspelar i samma register. 

8) En gång så blev en mix till ett mer övergripande samarbete på låtskrivar/produktions-fronten 
och då hade jag missuppfattat hur vissa av trummorna skulle ligga i tid, vilket berodde på - i alla 
fall såvitt jag minns - att utbouncningarna från kundens sida inte började direkt i början av 
projektet. 

9) Ofta på det stora hela är det bäst att arbeta på distans och skicka mixversioner till kunder på e-
e-mail. Men undantag finns och det är osäkert - återigen - om det är groove-relaterat; en kund 
hade efterfrågat en distortion effekt på sången och det resulterade i att jag fick skicka ca 10 olika 
versioner med olika distortion-inställningar. Detta hade naturligtvis kunnat lösas smidigare och 
snabbare om jag rattade samtidigt som kunden satt bredvid. 

10) Det finns en anledning till varför kunder beställer mixningstjänster och det är att dom själva 
ofta inte vet hur saker ska rattas in på mixningsfronten, oavsett hur klar bilden är för dom i 
huvudet. I dom fall dom har en klarare bild så kan dom höra om något inte låter exakt som dom 
hade tänkt, så strategin handlar väl mest i så fall om att försöka förstå hur en kund vill ha det utan 
att nödvändigtvis pratat i direkta mixnings-termer. 
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##################### 
############### 

############################## 

	

Below	are	the	six	responses	from	the	musicians.	

	

Hej Zakarias! 

Här kommer svaren: 

1: ca 25 

2: Inga 

3: Inga 

4: Inga 

5: Lyssnar inte efter någon groove. Känner den, om där nu finns nån groove. 

6: Diskuterar sällan groove med mixaren men det händer. Snackar groove etc med musikerna i 
bandet dock. 

7: Sound och allmän mixning är svårt att diskutera per korrespondens. Tar för lång tid. 

8: Absolut 

9: Sitta i samma rum och ha tid på sig att förstå varandra.  

 

Fan vad trökiga svar men jag har svarat så gott jag kan! 

Ha det gott Zak! 

	

1. 2-3 gånger 

2. Alla 

3. telefon/e-mail 

4. Med att få fram alla instrument till en jämn och tydlig ljudbild 

5. vet ej 

6. Nej, inte riktigt 

7. Små nyanser är svårt att diskutera 

8. Ja, nyanser  

9. Prata i person 
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1. En gång för pengar 

2. Samtliga 

3. Bara i chatten 

4. Man hoppas alltid mer än man borde, man hoppas på mirakel som ej sker.  

5. Jag bara hör det. Det är inte svårt. 

6.Då skulle jag nog kanske be att få vissa saker lite tyngre i trummorna och kanske skulle jag 
behöva prodda om basen om det inte är groovy nog. 

7. Ja nästan allt är svårt för jag har inte all terminologi. Dock vet jag vad jag vill så det brukar sluta 
med att jag får fram det ändå. 

8. Helt klart, det har visat sig att allt är enormt mycket enklare i person. 

9. Man kan kanske försöka vara mer specifik med nivåer man sätter som man tycker förbättrar 
groovet, eftersom ett upplevt groove är så subjektivt är det nog bra om man är väldigt konkret med 
hur man vill att det ska mixas annorlunda. 

	

Kluriga frågor hörru! Här kommer mina svar: 
 

1. Hur många gånger har du anlitat en mixtekniker? 

4 gånger 

2. Hur många av dessa jobb har skett på distans? 

2 gånger 

3. Med vilka verktyg kommunicerar du med mixteknikern? 

Brukar skicka referenslåtar och klingande soundideal som en början. Sedan ger jag oftast 
feedback i ord när man får utkast. 

4. På vilka sätt hoppas du att mixteknikern påverkar låtens groove/rytm? 

Hoppas väl att mixteknikern ska hitta ett slags djup i låten, som kommer få lyssnaren att uppfatta 
groovet bättre. 

5. Hur lyssnar du efter groove i en låt? 

Jag antar att man lyssnar efter en bra mix i trumspelet och att soundet känns genrerätt och bra 

6. Kan du ge exempel på hur/när du diskuterar groove med en mixtekniker? 

förhoppningsvis så hade man en grundtanke/bild i huvudet när man gjorde låten och spelade in 
den. Så jag försöker nog förklara hur jag vill att det ska kännas. Kännas i kroppen när man 
lyssnar.  
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7. Finns det aspekter som är speciellt svåra att diskutera? 

ibland har man lite svårt att sätta ord på vad det är man hör. Då vill man oftast att mixteknikern ska 
testa sig fram och det kan ju ta massa onödig tid. 

8. Finns det aspekter som skulle vara enklare att diskutera om ni satt i samma rum? 

ja, om man fick sitta med när man testade sig fram så skulle det spara tid att hitta åt det man vill.  

9. Har du några strategier för att enklare diskutera groove med en mixtekniker? 

jag är mest för att använda mig av referenslåtar eller ljudexempel. 

 

Hej Zak!  

 

FRÅGOR: 

1. Hur många gånger har du anlitat en mixtekniker? 2 

2. Hur många av dessa jobb har skett på distans? alla 

3. Med vilka verktyg kommunicerar du med mixteknikern? ee-mail 

4. På vilka sätt hoppas du att mixteknikern påverkar låtens groove/rytm? sa de blir battre!  

5. Hur lyssnar du efter groove i en låt? det beror val pa smak och stil, och vad man ar ute efter.  

6. Kan du ge exempel på hur/när du diskuterar groove med en mixtekniker? Tror tyvarr aldrig jag 
har anvant detta ordet… 

7. Finns det aspekter som är speciellt svåra att diskutera? Det suger om mix teknikern tar laten i 
helt fel riktning och har andra referenser an en sjalv. 

8. Finns det aspekter som skulle vara enklare att diskutera om ni satt i samma rum? Ja absolut, 
ibland ar det bast om man kan vara med nar det blir mixat sa man kan förklara exakt vad man 
menar. 

9. Har du några strategier för att enklare diskutera groove med en mixtekniker? nej tyvarr. 

Hoppas detta ar till nagon hjalp, men jag vet inte om jag forstar dina fragor helt. Har nog bott i 
######## for lange haha. :P 

Kram 

	

	

1. 6 gånger 

2. 2 

3. e-mail, telefon, sms 
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4. Groove är ju på många sätt ett ganska abstrakt begrepp och däri ligger också den eventuella 
svårigheten i att kommunicera ens eget mål eller tänk kring en låt. Därför är det viktigt att 
mixteknikern både är lyhörd och inkännande kring önskemål men även besitter goda tekniska 
kunskaper såväl som kreativt driv. 

5. Groove eller för den delen sväng är som tidigare nämnt ganska abstrakta begrepp men de 
handlar väl i grunden om samspelt tänk och liknande referensramar kring musik, varför en 
mixtekniker kan bli viktig i frågan att föra fram de rätta elementen av musiken. Är det t.ex. i 
tamburinen svänget sitter, ja då måste teknikern lyfta den. 

 6. Det kan ju t.ex. vara kring ett visst parti i en låt eller liknande där man som musiker inte känner 
att det man själv vill ska höras eller märkas når ut på det vis man själv hade tänkt sig. 

7. Jag tycker att det generellt kan vara svårt att konkretisera sin egen bild av en idé eller ett 
projekt, men kanske i synnerhet aspekter som ljudnivåer och hur mycket av effekter som ska 
användas eftersom dessa kan vara svåra att beskriva. 

8. Ja, all rent praktisk kommunikation skulle givetvis bli enklare. Jag kan tänka mig att framtiden 
kommer bjuda på bättre möjligheter till såväl kommunikation som distansmixning. 

9. Ja, att försöka vara så uttömmande som möjligt i beskrivningar av hur jag vill ha saker och ting i 
musiken. 
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APPENDIX	III	

This	appendix	contains	the	transcriptions	(and	one	e-mail)	of	the	interviews	presented	in	the	
following	order:	1E,	1M,	2E,	2M,	3E,	3M.	The	questions	are	indicated	in	bold	text.	

	

	

- när du samarbetar med kunder i mixsammanhang, på vilka sätt brukar 
kommunikationen ske? 

- det är nästan uteslutande e-mailledes tänkte jag säga och eventuellt nåt kort samtal. det är 
ju jätteviktigt att förstå vad kunden vill ha i dom här sammanhangen, och jag brukar alltid 
försöka, jag brukar alltid efterfråga referenslåtar, och alltid försöka liksom säga det att "vad 
söker du efter?" och "vilken stil är det ni har tänkt?" och ibland liksom "vad har ni för 
prioriteringar?" om man nu inte riktigt förstår vad det är dom är ute efter. så om du menar mer 
beat-musik eller groove-musik sådär så då är det hur mycket fokus på trummor sådär och 
baskagge och då då vet man inte ... ibland är det svårt liksom att avgöra, för man kna få 
liksom en sånhär 120-kanalers session och så vet man inte riktigt ska liksom allt det här 
höras eller? [skratt] och då då får man liksom ställa kontrollfrågor, men oftast skötar man det 
per e-mail och så begär man helt enkelt referens-låtar, och när man hör dom brukar man 
oftast liksom haja liksom vad dom hade tänkt, och så får man ju helt enkelt lita på 
magkänslan, och det är klart, ibland blir det fel, men för det mesta så blir det ju rätt. så får 
man ju helt enkelt jobba fram och tillbaka tills det blir bra. 

- vilka typer av synpunkter brukar kunderna ha liksom, om du kanske har skickat en 
mix eller så? 

- det kan ju va allt möjligt, men det är nästan uteslutande nivåer som man pratar om, att 
liksom "det där solot borde höras mer" eller "den där stämman borde höras mer" eller så. det 
är väldigt sällan någon kommer med synpunkter på att det är för lite briljans i gitarren vid 6 k. 
och det är väldigt sällan. ibland kan det vara synpunkter på hur hårt saker är tryckt, liksom 
komprimerat och då brukar det oftast handla om sång som man tycker ibland att det ... ja 
hade tänkt på ett annorlunda sätt, man får ett helt annat sound på sången framförallt om det 
är väldigt hårt tryckt. så det har jag fått nån kommentar på nån gång, att det varit åt det ena 
eller andra hållet så att säga. men för det mesta så är det bara nivåer som man brukar 
reagera på. 

- när de har synpunkter på liksom komprimerad sång, använder dom uttrycket 
kompression eller liksom brukar dom veta vad det är som orsakar det, rent tekniskt? 

- dom brukar oftast veta att det handlar om kompression men sen kan det ju va liksom ... det 
finns ju flera sätt att få liksom en signal att bli kompaktare. än bara kompression. men ja jo, 
oftast så brukar dom väl ändå använda det ordet ja. 

- händer det om du jobbar till exempel med ett band eller så att det är olika åsikter i 
bandet, att du får flera bud? 

- ja, det händer väldigt ofta och jag är ganska noga med att innan innan eller under tidemn att 
poängtera att dom måste bestämma sig inbördes, för att det går inte att eh det, liksom man 
måste få en gruppåsikt. därför att det är alltid så att gitarristen tycker att gitarren är för låg, 
och trummis tycker  liksom att nånting är liksom si eller så, och det ... dom som brukar ha 
minst åsikter är oftast det är sångarna av nån anledning, man kan ju vänta sig att dom ska 
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vara mest petiga, men det är oftast inte dom, det är oftast trummisen eller gitarrister som har 
en eller annan bild liksom av hur dom vill ha det.  

- händer det liksom att du har en bild av vad som, hur mixen ska låta och så skiljer det 
sig liksom. så att det blir en konflikt med kunden där? 

- det har inte hänt så ofta att det har blivit så, utan dom gångerna då jag liksom har känt, asså 
ponera att man har ett projekt och så säger dom det att "nämen vi vill att det här ska låta som 
eh Alicia Keys eller nånting liknande liksom. och så börjar man jobba med det och så känner 
man det att det här är ju inte det är inte alls det den känslan jag får, och då brukar jag fråga 
det "blir ni ledsna om jag provar nåt annat?" och det är ju inte mer än att man backar dårå om 
det inte blir bra. men det har hänt att jag faktiskt har gjort saker ganska radikalt annorlunda än 
vad dom har sagt från början,h men när dom hör det så inser dom att eller brukar dom oftast 
tycka att "nämen det här blev ju bättre än vad vi trodde." sen är det ju så liksom man får ju ha 
deras åsikter i bakhuvet och så och så får man ju dra det åt nåt håll som man tycker ... 

- har du nå olika liksom mixtekniker som kanske specifikt fokuserar på groovet och 
svänget och så? som är vanligt att du får göra och kanske diskutera. 

- ja asså, det som har mest inverkan den biten det är ju det här med kompressions-tider och 
hur man styr en kompression. normalt så det är ju mycket sidechain hit och dit. oftast så har 
ju kunden inte koll på det, utan de vet att det ska låta på ett visst sätt, och ibland tycker de 
liksom att det blir för mycket eller för lite åt nåt håll så att säga, men det är ju sällan hur det 
går till rent mixtekniskt, och det är väl dom teknikerna som är ... asså det är lite olika hur man 
vill bygga upp sin ljudbild, men jag brukar jobba så iaf att jag försöker liksom först liksom 
klämma ihop saker och ting till den grad man känner att nu har jag koll på alla ljudkällor, de 
spretar inte åt massa håll och det känns som att om man bara nollar allting så känns det som 
att det låter bra eller att det låter som en sammansatt ljudbild. sen brukar jag gå in och liksom 
ta dom här sidechain-grejerna, så oftast så har jag ju komprimerat i en massa olika steg. det 
är väl det som man kanske ... om man gör det enkelt för sig så kanske man hoppar direkt på 
den delen och bara börjar sidechain direkt och får dom här groparna i vissa ljudkällor för 
baskagge eller vad det nu är. det är svårt att få den här riktiga loudness-grejerna, asså 
feelingen på hela mixen om man gör det. det är bättre liksom att först se till att allting är 
väldigt välkomprimerat som om det bara skulle vara liksom en vadskajagsäga en 
konventionell mix som man trycker som så. och så sen så börjar jag gröpa ur då litegrann här 
och var, coh det är faktiskt ganska knepigt det där och vissa låtar liksom dom faller sig väldigt 
självklart med viss averktyg och så vidare, medans vissa kan det va jättesvårt, man vet 
liksom att det ska bli, man ska få den här pumpande känslan, men man får liksom inte dom 
här release-tiderna att riktigt pumpa på det sätt som man har tänkt, och det kan faktiskt 
krävas ganska mycket jobb ibland att faktiskt  för att få till det däroch så. det faktiskt kan vara 
väldigt tidskrävande om det vill sig illa. 

- du nämner ju lite såhära ord, tekniska termer, sidechain och sånt. om du behöver 
diskutera det med en kund som kanske inte har den terminologin, har du några 
strategier för att anpassa språket? 

- nä, men jag säger ju helt enkelt ... då får man ju förklara på svenska det här, att man vill att 
baskaggen ska höras, och då vill man att resten av musiken per automatik ska ducka några 
db för att det ska liksom lämna plats. jag får ju förklara det på så sätt och då brukar dom 
oftast fatta, sen hur det ser i liksom mjukvaran eller i hårdvaran det är ju en annan [skratt] det 
behöver dom ju inte veta egentligen, utan det är ju mer bara att, liksom att skapa det här 
utrymmet för att vissa saker ska verkligen slå igenom, så det brukar inte vara så svårt att 
förklara faktiskt. 
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- i övrigt, har du några såhära återkommande ord som du använder när du ska 
beskriva groove i olika sammanhang, framför allt groove liksom ... 

- nä, jag brukar alltid relatera det till musikstilar eller till artister, och låtar. det tycker jag är det 
lättaste liksom. ja, om man snackar om liksom daft punk och get lucky då vet ju alla vad det 
är för nånting liksom. så jag brukar alltid referera till nånting som de kan tanka ner eller liksom 
streama och lyssna på själv. då brukar dom fatta liksom direkt vad det handlar om. 

- jag intervjuade ju också [1M] och du har ju mixat Scratch åt dom. nu var det ju säkert 
ett tag sen, men kan du minnas nåt specifikt som ni diskuterade där, och hur det gick 
till? 

- det var ganska mycket bara e-mailkorrespondens där, och jag fick inte jättemycket ... de sa 
ju liksom att det skulle vara modern disko, diskomusik sådär. det var egentligen inte så 
mycket mer, utan jag fick bara dom hära sessionerna och sen så körde jag liksom och ja, 
egentligen skapade bara fritt, och sen så skickade jag över då, och då kom dom med 
synpunkter och då var det ju mest nivåer hit och dit och så. så att det var inte så mycket 
snack egentligen om själva ... såna detaljer i mixen, utan det var mset nivåer och ja, det dom 
också ibland hade åsikter om liksom hit eller dit, vissa vill att ljudbilden ska vara helt torr och 
andra vill att den ska vara liksom jättestor och blöt och sådär. och ibland är det inte helt lätt 
det där, att veta åt vilket håll man ska dra det, eftersom det får ju väldigt stor effekt på hela 
liksom soundet, så att där tror jag vi hade lite diskussioner om där, att dom tyckte först att det 
var en aning för, jag tror att det var, lite för blött från början så vi fick nog back där lite. annars 
var det inte så himla mycket diskussioner om det liksom. trummor som skulle gå igenom och 
så. 

- fredrik nämnde att han, nu vet jag inte om han gjorde det i det här fallet, men att han 
ibland brukar gör nån sorts slaskmix som han gör själv liksom för att peka på vissa 
saker. hur vanligt är det att kunder liksom kommer med en sån? 

- ganska vanligt. det är rätt vanligt att man får ... och det är jättebra för, då vet man direkt hur 
de har tänkt och prioriterar saker och ting, eller liksom ibland kan det vara skitsvårt att veta ... 
asså effekter och liksom såhär passager i låtar hur dom har tänkt. för att ibland så själva 
huvudmixen kan vara på ett sätt, men sen kanske man vill att sticket ska liksom ha en annan 
karaktär eller så. det kan ju vara allt ifrån balanser till nån effekter av olika slag. och då får 
man ju med sig det direkt istället för att man själv ska sitta och chansa. så det sparar faktiskt 
rätt mycket tid. det gör det onekligen. så det är jättebra om man kan få det. 

- en annan sak som skulle kunna vara ett problem när man jobbar på distans det är när 
man inte riktigt vet vilken utrustning som kunden har, framförallt kanske högtalare. det 
var någon som lyfte ett exempel på att man diskuterar bas och så lyssnar man i en 
laptop, att det är svårt. hur mycket sånt upptäcker du? 

- dom allra flesta som jag har jobbat med, när dom väl får en mix då är dom så sugna att höra 
hur den låter på olika ställen, och lyssnar runt och såhär, så att ofta så brukar dom sköta den 
där biten ganska bra själva. det som kan vara problemet kan jag tycka är att det är många 
som inte ... asså man är liksom inte van med någon typ av lyssning, för egentligen spelar det 
inte så stor roll vad man har, om man bara är van lyssnar asså i ett visst system, och det kan 
jag tro och tänka att många studenter har det just det problemet, att de inte har kanske så 
himla bra grejer, och inte har så konsekvent lyssning. andra kunder och så, ja det är ju det 
där liksom att det inte är alla som varken har grejer eller nåt bra ställa att lyssna på.  och det 
är ju klart att det ger ju stor skillnad, så att det är inte jätteofta det uppstår problem på grund 
av det. för jag menar jag brukar ju ... det är ju mycket tycke och smak, jag menar jag, i den 
miljö jag sitter i, så får jag ju bort det mesta av dom här problemen om man uttrycker det som 
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så. men sen kan det ju va tycke och smak hur mycket det ska va. av saker och ting. och det 
är ju klart att då spelar det ju viss roll. det är sällan man har såhär jättegrejer liksom, det 
handlar ju om ett par db hit och dit på vissa saker för att liksom få ... det är oftast inga ... inga 
jätteproblem tycker jag. 

- det var en tekniker som jag intervjuade som nämnde att ibland så ber kunden om en 
specifik ändring, men han vet att det egentligen inte är det dom menar, så gör han 
nånting annat ... får det att verka som att han uppnått det. känner du igen det? 

- jamen så är det ju. asså att till exempel om nån säger att "nämen vadå jag skulle vilja ha 
mer sång liksom i ... högre sång" jamen då kan det hjälpa att liksom bara gröpa ur liksom 
leadgitarren som råkar ligga parallellt med två tre db vid två till fyra k, och vips så har du 
högre sång va. så det kan vara såna saker och där får man ju vara ödmjuk och ... man får väl 
... ja, man behöver ju inte säga det till kunden riktigt utan man kan väl bara säga att "jamen 
nu har jag nytt förslag här. nytt." [skratt] man behöver inte säga vad man gjort. 

- jag tror jag har fått svar på alla områden jag var intresserad av, men är det nåt som du 
kommer på som kan vara intressant för ämnet; distanssamarbeten och groove liksom? 

- ehm ... kommunikationen är ju enormt viktig, och ju mer man kan klämma ur sin kund så ju 
bättre är det ju naturligtvis, och jag tror att verkligen det här att hänvisa till referenslåtar är ett 
jättebra sätt för alla att förstå vad det är man pratar om för nånting. så det är väl det, och sen 
... ja, vad ska jag säga det är ju som med allt, att man måste vara tydlig med 
kommunikationen också, dom val man har gjort, asså ibland så skickar jag ju grejer till kunder 
som har ... jamen låt säga att dom ... det var lite som du var inne på tidigare att dom har sagt 
att "jamen så här vill vi ha det" och sen när jag börjar jobba med det så tycker jag att "nämen 
det, det passar nog bättre med det här." jamen då får man ju helt enkelt lägga fram det att här 
har jag valt att, eller göra såhär istället därför jag tyckte det blev bättre och så vidare och så 
får man ju säga det "vad tycker ni?" [skratt] så att man inte liksom ... för jag tror att kör man 
på den här artistiska vägen och bara köra, jamen "det är så här det ska va" då tror jag att 
man tappar ganska fort eh ... kundunderlag [skratt]. 

	

- när du har samarbetet med folk på distans, framför allt i mixningssammanhang, på 
vilka sätt brukar du kommunicera med teknikern? 

- oftast så är det faktiskt att jag ... nu blir både tekniskt och ett såhär, men jag brukar ofta 
skicka spåren liksom. jag vet inte om det ... från vilket skede du tänker om du tänker från 
första, när man ber någon mixa, eller ... 

- javisst. 

- ja, nämen då brukar jag fråga hur, hur dom vill ha spåren, eh såhär ah och dom flesta 
brukar bara säga konsolidera filerna från punkt noll ... alla filer, eh, samma startpunkt. ehm, 
och sen brukar jag skicka dom, och sen brukar jag göra nån liten sånhär mix själv, som bara 
visar min tanke med mixen, att såhär att han hör: "aha den här ska filteröppnas här" och "den 
här grejen ska ha ett tempodelay här" liksom, men dom hör såna grejer, och sen brukar jag 
skriva typ en mixanvisning med x antal punkter på saker som inte är självklara, eller 
referenslåtar, eller soundideal och såhär, men jag brukar skriva en, jamen en lista på grejer 
som jag tycker är relevant. eh, och sen brukar dom göra ett första utkast och då kan man 
kommentera det. men i den där så brukar det oftast stå sånt som inte är självklart: om det ska 
vara ett speciellt tempo-delay på nånting, att här måste det vara ett rör, eller vahettere, 
fjäderreverb. eh, eller såhär, såna grejer typ men ... annars så brukar jag såhär, försöka hålla 
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det så fritt som möjligt för jag tycker också det är intressant att se vad mixteknikern hittar på, 
som man inte har sagt liksom.  

- men är det text främst när du ger dom här anvisningarna? 

- text, och att dom kan förhålla sig till nån referenslåt och min sånhär rough-mix. så kan dom 
lyssna vad min tanke är liksom, med ljudbild och liksom, det brukar kunna vara lite tydligare 
än att förklara med ord att jag kanske har skickat nånting och så ba amen "jag har gjort så 
trummorna låter väldigt lo-fi"och sången låter väldigt här [handen när ansiktet] och liksom ja, 
dom här grejerna hör ni ju liksom. 

- pratar ni nånting i telefon eller så? 

- näe. det har jag inte gjort faktiskt. bara e-mailat.  

- om det kommer nånting som är lite mer specifikt groove, sväng och sådär, är det 
några sätt som du brukar beskriva det eller, liksom, uttryck, ord du använder? 

- jag brukar försöka hitta vilka instrument jag vill att dom ska framhäva för att framhäva det 
groovet jag vill ha. ofta bas har varit medd till exempel Scratch. att såhär "nämen basen 
måste ... det är en p-bas och det måste höras att det är p-basigt. för det kommer att hjälpa 
svänget. annars är det mest. nivåer. faktiskt, för att framhäva sväng. nån gång har vi 
kommenterat också på. nånting som är side-chainat, att såhär den här kompressorn måste ... 
den måste releasa snabbare. en aning.ja, nä, oftast så är bara nivåer och ... ja.  

- har du nåt konkret exempel på liksom nåt som varit svårt att förklara eller diskutera? 

- ja, ehm ... om man har sektioner, stråk eller blås, så kan det ofta va att man, den som har 
arrangerat det hör ju väldigt väl "här vill jag att förstastämman ska gå fram tydligare." såna 
grejer brukar kunna vara svårt - SVÅRARE - att kommunicera för det blir så jättespecifikt 
asså "tredje frasen i andra refrängen så måste första trumpet höras lite mer." men det är ju 
egentligen bara svårare för att det är så specifikt. känner jag. det är alltid svårt att beskriva 
sound med ord. och liksom, men det brukar jag ändå försöka göra så, eller skicka typ en 
referens. jamen, "jag tycker virveln kan vara lite fetare och den typen av fethet jag menar kan 
du höra i den här låten." och. sväng. det har inte så ofta varit föremål för diskussion ... ehm ... 
liksom, med mixteknikern, utan det är oftast nånting vi gjort i liksom produktionssteget att vi 
diskuterat sväng. 

- har det hänt att det har gjorts liksom kanske pålägg och sånt i mixsituationen? ... 
percussion eller nånting sång? 

- näe. vi skickar oftast alla spår. mm ... nä.  

- har det nån gång varit att teknikern har velat göra kanske nånting lite mer drastiska 
åtgärder, eller nånting som ...  

- mmm. ja, det har hänt. eh, asså det bara liksom, sånt som påverkar soundet markant eller 
liksom? 

- mmm. 

- ja, verkligen . eh, och det tycker jag nästan alltid bara är roligt. det är nästan alltid bara till 
fördel... eh ... jag vet att det var nån låt som jag spelade in här på skolan. och mattias wessel 
mixade. och han gjorde ... han lekte väldigt mycket med att få saker stora och små i soundet 
som vi inte hade diskuterat egentligen i produktionen utan ... mycket rum på endel grejer som 
vi inte ens hade tänkt att man borde ha det på, och det tyckte jag var bara skitbra. så det, det 
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finns ju ett ... tycker jag ibland när man ser mixning som enbart nånting tekniskt då försvinner 
ju en stor del utav det ytterligare konstnärliga man kan adda. och då tycker jag det är tråkigt 
att det försvinner för att ... jamen det har hänt flera gånger ... ehm, och specifikt då med 
Daniel Lindforss också att ... vi sa ju typ, vi hade skrivit liksom anvisningar till honom nångång 
"i slutet så är det ju, det är ju, det ska kaosa liksom, så om du har nåt sätt att kaosa på, gör 
det. liksom." och då har jag ofta liksom hört honom liksom typ bitcrusha blås och liksom 
jamen bara sabba grejer mot slutet, det låter bara som att det pajar liksom. och det är ju hur 
bra som helst. utan att vi hade gett nån egentlig anvisning om vad vi sökte. och likadant 
gjorde han ju med när vi hade en dubstepdel så sa vi att såhär, ja, "här är spåren och såhär 
låter dom, dom låter bra tillsammans, men det kan ju bli galnare. om du kan komma på 
nånting liksom" och då hade vi ju såhär sångfraser som är uppklippta liksom "DA-ka da-ka 
DA-ka da-KA" och då la han ju dom liksom "DA-ka da-ka DA-ka da-KA" [pekar hand höger till 
vänster] mellan höger och vänster och skickade dom fra mcoh tillbaka och såhär. eh, mycket 
stereo- ... liksom, fältsvepningar eh ... såatt, men det är inte alltid det kommer på uppmaning 
heller, men ... ofta tycker jag att det har hänt, att mixteknikern har tagit det initiativet. 

- har det blivit nån konflikt nångång? 

- näe. man kan ha tyckt olika och ... näe, vi har fått nån gång vid nåt tillfälle. jag kommer inte 
ihåg vem det var som mixade, men att det för mig inte var så nöjd med med mixen, men ... 
inte för att han hade gjort ett dåligt jobb, utan för att han hade gått i en annan riktning än vad 
jag hade tänkt. och det kan man ju som aldrig försvara sig emot, men det är ju samma sak 
som när man spelar med andra musiker, att ... man får ju nyttja deras styrkor på nåt sätt, och 
välja mixtekniker som man väljer musiker. eh, men konflikt ... nä, det har mest varit att man 
gett feedback då på i  vilken riktning man skulle kunna röra det. ofta tycker jag man får lika 
mycket tillbaka när man får tillbaka en mix, och en mix låter ju tycker jag aldrig som man har 
tänkt sig den i huvudet.och då är det ju bara hålla ett öppet sinne till att såhär "okej, vilka 
styrkor kan vi bygga på här nu, och vilka saker är så fel så vi skulle vilja fixa till dom," och det 
är ju sällan nåt problem, för det jag får känslan att dom grejerna som är dom största bristerna 
är sånt som den personen inte har lagt så mycket vikt vid.  och då brukar domn inte vara, det 
brukar inte vara nå kill your darlings för dom att att ändra på läget, dom grejerna. så nja inga 
riktiga konflikter tycker jag inte.  

- är det nå, när du liksom överlag ska prata om, om framförallt groove och sväng, är 
det några liksom ord och uttryck som du liksom återkommer till? det här behöver inte 
vara i ett mixsammanhang, det kan va liksom närsomhelst.  

- ja, eh. det är faktiskt två ord som det brukar råda lite missförstånd ibland. eh, att säga att 
saker och ting är före eller efter. för att jag säger inte så ofta att saker är på eller hängiga, 
utan jag säger före och efter. och ibland vet jag i studion att tekniker missuppfattar före som 
att flytta klippet så att det hamnar senare. eh ... 

 

- att det ligger för mycket före, så att det ... 

- nämen att om nånting är för på, det kommer före slaget och det ska vara på slaget. då säger 
jag att det är, "den ligger före." och då uppfattar en del det som att det som att det ska liksom 
... eh ... eller om jag säger att såhär "den ska ligga, den ska ligga före" då flyttar endel det så 
att det hamnar efter. eh, och det är väl ett såhär missförstånd, men det är väl mest liksom 
"före/efter", "på/hängigt" ... och kanske ... jamen jag brukar prata om att man måste såhär, att 
man ska få framför allt höga tempon, om man vill det, att känna lugnet. eh, att försöka leta om 
man har liksom ett dubbeltempo "1, 2, 3, 4, 1, 2 ..." och försöka få folk att känna det på "1 å 2 
å 3 å ..." bara det som egentligen är nån alla breve-tänk för att det inte ska kännas som att 
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man jagar efter varje slag. typ. och ofta tycker jag relation till klick brukar, brukar man också 
prata om att såhär "ska vi vara precis på klicket, eller ska vi vara före eller efter?" ehm ... så 
det är väl dom orden skulle jag tro. 

- om du hamnar i en situation där du behöver diskutera liksom groove och så med 
liksom någon som har noll tekniska termer eller terminologi, brukar du, finns det sätt 
som du diskuterar det då? undvika termer som alla breve till exempel. 

- jamen precis. jag brukar försöka. dom gånger som man spelar in med folk som inte har 
dom, som kan nån terminologi, då brukar jag försöka ... eh, såhär ... jag brukar gå åt känslo-
hållet, att säga "det låter lite stressat" eller "det låter lite för avslappnat" eller liksom ... för jag 
upplever att det oftast är en närmare väg, än att försöka ... "före" är ju inte lika tydligt för dom 
då som kanske "stressat" liksom "nämen vi, vi känns lite stressade, vi borde känna lugnet, 
luta oss bakåt litegrann." lite mer såna här som hänvisar till känslor eller liksom 
sinnesstämningar eller position. mer än att börja använda tekniska eller musikaliska termer. 

- är det nånting mer du skulle vilja tillägga? göra din position klarare  hehe. är frågan.  

- hehe. nä, jag tror inte det ... eller ja, det är väl att såhär. just med time, det är ju precis det 
jag gör nu faktiskt borta i studion, jag klipper time. i sångfraser eh, men ... eh, jag vet inte, jag 
tycker det är intressant ... hur timing-uppfattning kan vara så olika och att ... det är så olika för 
olika instrument, för det kan jag känna med endel tekniker att ibland när man bara tittar på en 
vågform säger man "här är anslaget" och då kan det ju nånstans vara så att det faktiskt inte 
är anslaget som är otight, utan det är tonens swell efter anslaget, typ en sångare som sjunger 
"ba" då är det ju ingen fråga om vart det ska vara tight, men sjunger man "yeah" så är ju inte 
y:et i "yeah" särskilt viktigt, det är ju vart peaken i vokalen ligger som ska vara samma som 
peaken i vokalen på den andra. och det tycker jag väl i time, det kan vara svårt och få ... bli 
eniga om ibland, att ... och inte egentligen skylla att någon tittar för mycket, men att man 
uppfattar det där så olika, liksom "mne 'yy' kommer ju samtidigt""ja, men 'eah' gör inte det" eh 
... det är väl det lilla. typ.   

	

-	när	du	jobbar	på	distans,	på	vilka	sätt	brukar	du	kommunicera	med	klienten?	

-	det	är	väl	nästan	uteslutande	via	facebook-chatten	tror	jag.	

-	har	det	hänt	att	du	pratat	i	telefon?	

-	näe.	jag	tror	faktiskt	inte	att	det	har	det	...	näe,	det	har	nog	bara	varit	skiftligt.		

-	vad	är	det	vanligaste	ni	diskuterar?	

-	angående	mixning?	

-	ja.	

-	det	vanligaste	är	nog	nivåer	skulle	jag	säga;	basen	är	för	stark,	gitarrerna	är	för	svaga.	det	är	nog	
det	mest	omedelbara.	

-	om	man	tänker	lite	mer	specifikt	på	groove,	är	det	nånting	som	lyfts	fram	då?	

-	ja	...	låt	mig	tänka	lite	...	jo,	men	jag	tycker	att	det	känns	ofta,	i	alla	fall	när	man	pratar	med	
musiker,	så	hur	dom	får	fram	det	så	är	det	ju	ofta	att	det	är,	groovet	är	ofta	relaterat	till	
trummorna,	men	det	är	fortfarande	ofta	liksom	att	såhär	att	...	att	det	inte	är	tillräckligt	groovigt	
är	till	exempel	för	att	trummorna	är	för	svaga	eller	att	"vi	vill	ha	mer	shaker	i	mixen"	till	exempel.	
men	då,	det	fortfarande	handlar	mest	om	nivåer	på	saker	och	ting.	men	trummor	o	perc,	och	
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ibland	även	bas.	och	det	kan	även	vara	individuella	typ	som	att	kicken	måste	bli	starkare	till	
exempel.		

-	förutom	nivåer,	är	det	nåt	sätt	som	du	påverkar	groovet	som	kanske	inte	diskuteras	med	
klienten?		

-	ja,	asså	kompression	är	ju	go	to	nummer	ett.	att	komprimera	grejer	helt	enkelt,	med	olika	
release-tider	och	attack-tider	och	så.	det	kan	ju	verkligen	få	grejer	att	svänga.	och	sen	även	side-
chaina	mycket,	att	typ	låta	basen	komprimeras	mot	trummorna,	mot	kicken	till	exempel.	så	att	
den	duckar.	eller	till	exempel	om	man	har	en	shaker	som	inte	är	så	bra	spelat,	att	komprimera	
den	mot	hela	trumbussen	kan	göra	underverk.	så	att	den	duckar	liksom.	såatt,	ja,	sidechaining.	
det	är	grymt.	ja	asså	även	eq	liksom,	asså	frekvensmässigt.	att	man	fyller	crestfaktorn	så	att	säga,	
det	ger	ju	också	groove.	om	du	har	nånting	som	ligger	och	svänger	i	alla	frekvensområden,	du	har	
kicken	som	svänger	i	låga	frekvenserna	och	du	kanske	har	en	hihat,	men	du	kanske	också	har	en	
shaker	som	ligger	ännu	högre	upp	än	hihaten.	så	att	du	har	groove	i	hela	örat.	

-	du	nämnde	den	tekniska	termen	crestfaktor.	om	du	ska	diskutera	groove	med	någon	som	
inte	har	den	tekniska	terminologin,	kan	du	ge	några	exempel	på	hur	det	artar	sig?	

-	man	brukar	väl	prata	om	sväng,	alla	musiker	vet	vad	sväng	är.	även	fast	det	är	en	väldigt	
abstrakt	term.	eh	...	man	kanske	inte	går	in	på	kompression	och	så,	utan	man	säger	väl	bara	att	
saker	...	få	saker	att	limma	med	varandra,	man	använder	mer	såna	ord.	mer	bildliga	saker	än	
tekniska	termer.	saker	ska	limma,	det	ska	svänga	...	det	ska	sitta.	liksom.	det	är	väl	så	man	
diskuterar	om	det,	"den	här	basen	sitter	inte."	

-	sker	det	konflikter	ibland,	att	liksom	du	har	en	klar	bild	av	vad	som	måste	göras	och	så	
delas	inte	den	uppfattningen	av	klienten?	

-	joo.	tänker	du	angående	groove	nu,	eller	över	huvud	taget?	

-	det	behöver	inte	vara	specifikt	det	men,	liksom	...	

-	jo,	det	är	såklart	att	man	stöter	på	det.	jag	kan	ha	en	vision,	och	bandet	tycker	annorlunda,	eller	
musikerna.	men	ganska	sällan	angående	groove	liksom.	men	det	känns	som	att	...	den	vanligaste	
grejern	är	antingen	att	man	haft	för	mycket	typ	effekter	eller	nånting,	att	dom	inte	tycker	om	det	
...	för	att	dom	...	inte	kan	nånting	om	musik,	nää!	[skratt]	eh	...	eller	typ	amen	nivågrejer,	det	är	väl	
ofta	där	tjafset	ligger,	dom	vill	ha,	ofta	vill	ju	musiker	ha	sig	själva	ganska	starkt.	basisten	har	
aldrig	sagt	att	"jag	vill	ha	mer	gitarr",	basisten	säger	"jag	vill	ha	mer	bas."	så	får	alla	presentera	
sitt	eget	instrument,	vad	dom	vill	ha	starkare	eller	svagare.	det	är	lite	såhär	replokalstänket,	att	
jag	går	och	sköter	mitt	liksom,	det	är	lite	så	det	är	att	diskutera	också.	det	blir	ofta	gruppchatter,	
iaf	om	man	mixar	för	ett	band	liksom.	då	blir	det	en	gruppchatt	och	så	sköter	alla	sitt	eget.		

	

-	om	det	finns	motstridiga	åsikter	i,	säg	att	det	är	ett	band,	hur	hanterar	du	en	sådan	
situaton,	då	dom	har	olika	idéer	om	visionen?	

-	då	får	man	väl	va	nån	sorts	medlare.	ibland	kan	man	ju	dra	...	teknikerkortet,	eller	
producentkortet,	att	såhär	"nu	är	det	jag	..."	att	ibland	kan	man	komma	som	nån	utomstående	
liksom,	och	det	kan	ha	en	viss	slagkraft	ibland,	att	såhär	"men	nu.	jag	tycker	såhära"	eller	typ,	fast	
på	ett	snyggt	sätt,	eh	...	man	kan	hitta	nån	mellanväg	där	alla	känner	sig	nöjda	...	man	får	ju	
försöka	medla,	inte	ta	nåns	...	sida,	fast	det	kanske	man	också	gör	iofs?	[skratt]	

-	kan	det	hända	att	ni	har	olika	idéer	om	hur	nånting	ska	va,	att	det	beror	på	mer	tekniska	
problem?	ett	exempel	skulle	kunna	va	att	om	en	kund	lyssnar	i	en	laptop	och	diskuterar	
basen.	

-	jo,	det	har	man	ju	stött	på	ibland.	just	såna	grejer,	att	dom	har	åsikter	på	mixen	och	så	har	dom	
lyssnat	på	det	genom	en	mobil	liksom.	men	jag	tycker	ofta	man	känner	in	sånt;	hur	pass	väl	
musikern,	hur	mycket	musikern	vet	om	teknik.	så	ibland	tar	man	bara	saker	med	en	nypa	salt,	
eller	typ	man	låtsas	att	man	gör	nånting,	man	höjer	en	sak	jättejättelite,	kanske	höjer	den	...	om	
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dom	vill	ha	starkare	trummor	kanske	man	bara	höjer	i	början	på	varje	parti,	så	dom	får	den	där	
"ah,	yes!	mer	trummor!"	men	sen	om	det	är	nån,	man	känner	ofta	om	personen	i	fråga	är	liksom	
lite	insatt	och	har	lite	förståelse	för	teknik	och	mixning	och	sånt.	då	har	man	väl	en	mer	...	eh,	vad	
var	frågan?	[skratt]	

-	om	du	misstänker	att	det	är	mer	tekniska	tillkortakommanden	hos	kunden	som	är	
problem.	

-	jo.	jomen	absolut,	ibland,	och	då	får	man	väl	liksom	ja,	som	sagt,	ta	det	med	en	nypa	salt.	men	
man	försöker	ändå	ha	nån	sorts	såhär	...	kunden	har	alltid	rätt-tänk	på	ett	sätt.	inte	att	kunden	
ska	få	sitt	genomslag,	men	att	kunden	ska	tro	att	den	får	genomslag	på	alla	sina	idéer,	också	att	
man	ska	agera	lyhörd.	

-	sen	är	du	ju	anlitad	i	egenskap	av	teknisk	expertis	...	

-	jo.	jomen	precis.	ibland	får	man	ju,	ibland	så	måste	man	ju	gå	över	huvet	på	folk.	för	att	dom	
också	ska	bli	nöjda,	även	fast	dom	inte	vet	det	själva.	

-	har	du	nåt	konkret	exempel	på	nån	situation,	kanske	om	vi	tar	det	här	exemplet	med	
Leaf,	där	det	har	varit	nån	diskussion	om	specifikt	groove	eller	nånting?	

-	det	har	ju	nog	varit	mycket	relaterat	till	nivåer.	att	kicken	skulle	upp	-	jag	fick	backning	på	att	
kicken	skulle	upp	i	alla	låtar,	och	typ	att	shaker	ska	vara	mer	framstående,	för	att	...	det	är	så	dom	
kommunicerar	att	dom	vill	att	det	ska	vara	groovigare,	att	det	ska	svänga	mer.	då	tänker	dom	
starkare	rytmgrejer	liksom.	och	det	är	också,	det	är	ju	främst	basisten	och	trummisen	som	har	
drivit	den	frågan.	allt	som	har	med	sväng	att	göra	har	alltid	drivits	av	trummis	och	basist.		

-	har	det	hänt	att	dom	har	liksom	föreslagit	en	lösning,	till	exempel	att	höja	nivåerna,	men	
du	har	åstadkommit	det	dom	vill	genom	att	göra	nånting	annat?	

-	jo.	jomen	det	har	jag	gjort.	typ	shakerserna,	dom	eqade	jag	om	ganska	mycket,	komprimerade	
på	ett	annat	sätt	och	så.	la	om	dom	liksom	i	mixen.	och	kompression	kan	man	ju	använda	för	att	
uppnå	en	loudness-effekt	istället	för	att	nödvändigtvis	höja	hela	paketet.	men	även	ibland	höja,	
liksom	bara	rent	nivån.	men	jo,	ibland	tar	man	ju	absolut	andra	steg.	men	asså	det	dom	säger	är	
ju,	dom	säger	såhär	"kan	du	höja	den	här?"	fast	det	dom	menar	är	bara	att	dom	vill	ha	det	
starkare,	och	starkt	kan	du	ju	få	på	många	sätt.	fast	det	vet	ju	kanske	inte	nödvändigtvis	dom,	så	
man	tar	ju	liksom	allt	med	en	nypa	salt	på	så	sätt.		

-	man	kan	säga	att	du	översätter	lite	deras	språk	till	...	

-	jo,	men	man	tar	ju	liksom	deras	idé,	jag	förstår	att	...	dom	säger	såhär,	men	vad	dom	vill	är	
egentligen	dethära.	dom	säger	x,	men	dom	menar	y,	och	jag	uppnår	y,	inte	x	nödvändigtvis.	

-	är	det	nåt	du	skulle	vilja	lägga	till?	nåt	du	tänker	...?	

-	näe,	jag	vet	inte	...	[skratt]	det	är	intressant,	det	är	...	det	är	inte	så	jättevanligt	att	folk	pratar	om	
groove	tycker	jag.	inte	så	ofta	som	det	borde	göra.	

-	det	kan	ju	vara	en	sån	sak	som	diskuteras	mer	tekniker	emellan.		

-	jo,	det	tror	jag.	och	sen	tror	jag	också	kanske	lite	senare	i	karriären.	dom	flesta	musiker	jag	
arbetet	med	har	ockås	varit	unga,	aspirerande	musiker	mer.	då	blir	det	ju	mycket	mer	tekniska	
grejer	och	sånt,	typ	"upp	med	nivåer"	och	...	jag	är	inte	så	duktig	som	jag	kommer	va	om	tio	år,	
och	det	är	inte	dom	heller.	jag	skulle	kunna	ana	att	groove	kommer	komma	mer	på	tal	om	några	
år.	eller	senare	i	karriären	liksom.	

	

På	vilka	sätt	kommunicerar	du	med	mixteknikern	på	distans?	(e-mail,	telefon,	etc)	

Av	tidigare	erfarenhet	så	har	jag	faktiskt	kommunicerat	mest	via	facebook,	då	jag	varit	eller	blivit	bekant	
med	teknikern.	Där	ser	man	om	de	är	online	och	kan	få	svar	snabbt.	Dessutom	om	man	är	fler	som	vill	
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diskutera	så	kan	man	lätt	göra	en	gruppchatt.	Det	vanligaste	misstaget	som	brukar	ske	om	man	inte	pratar	
med	varandra	på	riktigt	är	att	det	lätt	kan	uppstå	missförstånd.	Det	kan	vara	lättare	att	förstå	varandra	via	
samtal.	Men	jag	kan	ha	lätt	att	glömma	saker	på	det	sättet,	så	för	mig	känns	det	bekvämast	att	skriva	upp	en	
lista	i	ett	e-mail/chatt	som	man	komplettera	snabbt	ifall	man	glömt	något.	

vad	är	det	vanligaste	som	diskuteras?		

Ljudvolym	och	sound.	

Finns	det	något	som	är	extra	svårt	att	diskutera?	

Jag	spelar	in	ganska	mycket	själv	och	har	viss	kännedom	inom	vissa	musikprogram	därför	kan	det	uppstå	
tillfällen	där	jag	skulle	vilja	se	"channelstrippen"	och	överblicken	över	en	plugin,	för	att	se	vad	teknikern	har	
gjort.	Det	kan	ju	vara	svårt	men	kan	lösas	genom	att	teknikern	gör	en	printscreen.	Ifall	något	ser	tokigt	ut	
kan	jag	lätt	se	vad	som	gått	fel.	

Hur	brukar	du	diskutera	groove	i	en	låt	med	mixteknikern?	

Jag	brukar	försöka	förklara	var	någonstans	i	timingen	jag	vill	att	ett	visst	instrument	ska	ligga.	"Gitarren	
borde	vara	lite	mer	på	i	bryggan",	alltså	lite	före	klicket,	alternativt	trummisen	tex.	Om	jag	har	en	referenslåt	
så	länkar	jag	alltid	den	så	blir	det	mycket	lättare	att	förstå	vad	jag	menar.	

Har	brukar	du	beskriva	groove	i	ord	i	allmänhet?		

Om	jag	ska	beskriva	groove..	Hmm,	det	är	svårt.	Alltså	groove	som	jag	översätter	till	sväng	på	svenska	skulle	
jag	säga	är	något	mänskligt	som	en	eller	flera	instrumentalister	skapar	genom	att	inte	spela	"perfekt".	Man	
ska	ju	inte	spela	otight	såklart.	Men	om	en	trummis	spelar	till	klick,	så	kommer	det	högst	sannolikt	ändå	inte	
låta	som	en	trummaskin	timing	mässigt.	Om	en	bassist	då	spelar	med	trummisen	och	inte	har	klick	kanske	
bassisten	omedvetet	råkar	hamna	lite	bakom	trummisen	i	timing.	I	mina	öron	kan	det	låta	otroligt	svängigt.		

händer	det	att	du	använder	referenslåtar	för	att	förklara	hur	du	vill	att	det	ska	låta	för	mixteknikern?		

har	det	skett	konflikter	med	tekniker,	och	i	så	fall	hur	har	det	hanterats?		

Några	större	konflikter	har	inte	skett.	Men	antingen	har	man	väntat	på	att	kunna	träffas	på	riktigt	eller	så	
har	någon	fått	ge	sig	eftersom	att	det	inte	kunnat	gå	att	lösa	situationen	bättre.	

hur	upplever	du	skillnaden	mellan	att	samarbeta	på	distans	och	sitta	i	samma	rum	under	mixning?	

Att	arbeta	i	samma	rum	är	ju	sjukt	mycket	lättare	för	att	man	sitter	bredvid	varandra	och	ser	allting	direkt.	
Det	kan	dock	bero	på	hur	insatt	man	är.	Om	det	är	någon	som	inte	har	kan	något	om	mixning	och	inte	bryr	
sig	så	mycket	så	spelar	det	ju	ingen	roll	på	vilket	sätt	man	gör	det.	Att	kommunicera	på	distans	kan	ju	vara	
en	bra	lösning	om	man	inte	har	tid	eller	pengar	att	sitta	i	en	studio	hur	länge	som	helst.	

	

Alright.	När	du	jobbar	på	distans,	hur	...	på	vilka	sätt	kommunicerar	du	vanligtvis	med	din	
kund	eller	klient?	

Vanligtvis	är	det	ju	via	nån	typ	av	chatt.	Chattfunktionen,		direktrespons,	det	är	inte	så	här	
mejlkonversation	eller	nånting,	utan	man	vill	ju	gärna	ha	ganska	snabba,	snabba	svar,	även	till	
exempel	att	på	rent	av	så	här	tillgänglighet.	Mycket	användes	Facebook-chatten	för	liksom	att	du	
snabbt	vill	få,	man	vet	att	det	finns	så	här,	den	personen	som	tar	emot	meddelandet	får	liksom	
access	på	en,	på	en	till	exempel	mobiltelefonen	och	liksom	via	dator	och	allting	och	får	liksom	en	
notifikation	ofta	om	det	är,	så	att	man	kan	få	ganska	snabba	grejer.	Samma	sak	också	så	här,	
skicka,	material	och	sånt	emellan	varandra.	Också	via	nån	typ	av	cloudtjänst	eller	nånting	för	att,	
för	att	snacka,	komma	åt	det	liksom.	

Vad	är	det	vanligaste	att	ni	diskuterar?	

Det	vanligaste	är	ju,	är	ju	balanser	kanske,	jag	brukar	få	ha	ganska	mycket	kreativ	frihet	när	det	
kommer	till	just	själva	soundet	och	så.	Men	just	såna	här	balanser	mellan	vilka	instrument	ska	
ligga	i	förgrunden	och	hur	ska	liksom	ljudbilden	egentligen	se	ut	på	det	viset.	Det	brukar	vara	
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ganska	beroende	på	vem	det	är	man,	vilken	artist	det	är	man	pratar	med	då,	men	det	är	oftast	så	
är	det	väl	så.	Det	är	mycket	just	balansen	mellan	instrumenten.	

Får	du	nå	mer	tekniska	synpunkter?	

Ja	det	kan	ju	vara	lite	så	här	om	det,	om	det	till	exempel	har	dykt	upp	nån	störningar	och	sånt	så	
brukar	man	ofta	kunna	liksom	peka	ut	den	om,		för	de	lyssnar	ofta	i	andra,	ja,	de	lyssnar	ju	i	andra	
system	än	vad	jag	gör	liksom.	Så	dom	kan	till	exempel	upptäcka	att	nånting	som	inte	jag	hör	i	
mina	högtalare	hemma	eller	så	liksom	hörs	i	kanske	till	exempel	om	de	lyssnar	i	telefon	eller	
nånting.	
Men,	ja	annars	är	det	mycket	...	det	kan	ju	också	vara	så	att,	ja,	har	jag,	har	jag	blivit	lite	för	wild	
och	gått	liksom	med	en	distortion	eller	nånting,	såna	saker,	så	kan	dom	påpeka	det.	

Du	nämnde	att	dom	lyssnar	i	olika	högtalare,	kan	du	uppleva	det	som	ett	problem	ibland?	

Ibland	så	är	det	väl	lite	att,	om	jag	har,	jag	brukar	ofta	vilja	ha	en,	en	gruppkommunikation	med	
artisterna	och	då	brukar	dom	ofta	använda	den,	det	diskussionsrummet	som,	att	snacka	mellan	
varandra	också,	och	då	kan	dom	ha	väldigt	mycket	olika	synpunkter,	dom	kan	bli	så	här	oense	om	
var	balansen	ska	ligga	i	och	med	att	vissa	saker	blir	mer	framträdande	i	andra,	till	exempel	nån	
menar	på	att	det	är	lite	bas,	ja	förmodligen	för	att	de	lyssnar	i	ett	system	som	inte	återger	så	
mycket	bas.	Så	såna	saker	kan	ju	bli	ett	problem,	samtidigt	som	det	är	ganska	bra	också	att	få	en,	
få	en	riktlinje	på	hur	dom	uppfattar,	man	får	på	nåt	sätt	så	här	analysera	deras	svar	lite	i	huvet	
och	tänka	så	här:		okej,	men	den	personen	uppfattar	det	som	så,	kanske	::::	att	tänka	på	då	att	det	
finns	den	...	också	får	jag	ju	själv	göra	lite	så	här	forskning	i	det	också.	

Är	det	nåt	specifikt	som	är	grooverelaterat	som	kan	diskuteras?	

Ja,	det	brukar	ju	mest	vara	i	såna	fall	att	dom	kommer	på	saker	som	till	exempel	efter	själva	
inspelningen	har	blivit	...	dom	inte	har	lagt	märke	till	då.	När	allting	sitter	på	plats	så	kan	dom	
tycka	att	det	blir	liksom	en,	att	det	kan	bli	en	skillnad,	att	det	blir	att	det	känns	som	att	musiken	
inte	svänger	lika	mycket	som	den	borde	göra.	Och	ibland	så	ger	de	ju,	kan	jag	ge	förslag	till	att	
eventuellt	hur	man	skulle	kunna	lösa	det	på	nåt	sätt	med	nån	typ	av	sån	här	sidechain-grej	eller	
nånting	som	får	det	att	gunga	med	lite	mer.	Men	ofta	så	är	det	dom	själva	som,	ja	att	dom	
analyserar	sig	själva,	sin	insats	i	det	hela	liksom	och	hur	arrangemanget	i	sig	är	uppbyggt	och	i	
vissa	fall	så	tar	de	även	på	sig	att	”jamen	nu	klipper	vi	om	basen	eller	nånting	och	gör	den	så	att	
det	blir	liksom	en	mer	...	ja	att	den	blir	lite	mer	liksom,	blir	mer	intressantare	och	liksom	spelar	
bättre	ihop”		:::::::	på	nåt	sätt.	Och	så	skickar	de	en	ny	fil	till	mig	helt	enkelt.	

Det	där	med	sidechain,	är	det	några	andra	sätt	som	du	tycker	att	du	påverkar	liksom	just	
groovet	när	du	mixar?	Tekniker	och	så?	

Alltså,	det	kan	ju	vara	allt	från	att	klippa	bort	vissa	segment	ur		instrument	eller	vad	som	helst.	
Som	jag	sa	så	är	det	ju	ofta	en	diskussion	man	får	ta	med	artisten	men	det	kan	ju	vara	så	att	”	
okej,	men	under	det	här	partiet,	det	blir,	det	blir	för	mycket	att	ha	den	här	raka	gitarren	som	
ligger	där,	kan	du	ta	bort	varannat	slag	eller	nånting	och	se	vad	det	blir	för	nånting,	får	man	en	
annan	feeling	på	alltihop	liksom?”	

Är	det	nåt	som	du	tycker	är	speciellt	svårt	att	förklara	för	en	klient?	

Ja,	det	kan	ju	vara	emellanåt	svårt	att	förmedla	karaktär	på	vissa	individuella	saker,	till	exempel	
att	säga	att	kaggen	är	för	”tung”	eller	kaggen	är	för	”klickig”	eller	såna	saker,	det	blir	väldigt	...	att	
för	mig	...	det	blir	som	en	associationsgrej,	att	vad	associerar	du	det	med?	Det	vet	inte	jag,	jag	
associerar	det	med	den	här	saken,	du	gör	den	förändringen,	skickar	iväg	det	igen	och	de	kan	säga	
bara	”nämen	det	är	fortfarande	klickigt”.	Det	är	ju	som	en	svår	grej	att	...	och	där	brukar	det	ofta	
kunna	bli	mycket	bollning.	Jag	märker	det	speciellt	på	till	exempel	bassound,	alltså	bas	som	
instrumentet,	som	är	så	här	...	det	har	fått	väldigt	så	här	speciella	...	”Det	låter	lite	gummibas”	
liksom,	man	bara,	vad	menar	du	med	det	egentligen?	Och	man	får	liksom	...	och	då	i	såna	fall	så	
blir	det	nästan	som	att	så	här		”Okej,	men	då	...	jag	kanske	måste	ringa	upp	den	här	personen	och	
diskutera	det	här	över	en	telefon	eller	nånting	liksom.	Så	att	vissa	saker	är	ju	svårare	än	andra.	

Om	du	till	exempel	diskuterar	över	telefon,	vad,	på	vilket	sätt	blir	det	enklare?	
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Alltså,	det	blir	ju	att	man	mer	kan,	du	kan	mer	...	ja,	vad	ska	man	säga?	Du	får,	dels	så	får	du	en	
snabbare,		en	snabbare	respons,	du	kommer	mer	att	höra	liksom,	så	här,	hur	...	man	kan	höra	
också	lite	så	här,	hur	säker	eller	osäker	är	den	här	personen	jag	pratar	med	på	den	här	
beskrivande	grejen?	Är	han	lite	så	här	”ja	...	det	låter	...	lite	gummibas	...”	ungefär,	eller	”Ja,	men	
det	låter	gummibas,	fixa	det”.	Man	hör	att,	men	okej,de	vet	inte	heller	riktigt	hur	de	ska	beskriva	
det,	då	kan	man	försöka	på	nåt	sätt,	få	fram	en	annan	...	och	så	just	det	här	att	det	blir	en	snabbare	
,	en	snabbare	kommunikation	mellan	varandra.	Man	kan	snabbt	fråga	”Vad	exakt	menar	du	med	
den	där	grejen?	Innan	du	har	formulerat	klart	det	här	nu,		vad	menar	du	liksom?”.	Så	det	känner	
jag	blir	enklare	över	telefon,	även	fast	det	inte	är	så	jätteofta	man	måste	använda	det.	

Har	du	några	speciella	liksom	vanliga	ord	eller	uttryck	som	återkommer	när	du	beskriver	
groove	och	sånt	i	en	låt?	

Ja,	alltså,	det	blir	ju	...	sväng	är	ju	en	vanlig	men	det	är	ju	som	bara	en	översättning	...	men	det	är	ju	
...	..	”sväng”	eller	liksom	”laid	back”	är	ju	ofta	en	sån	sak	som	man	säger	och	det	är	ju	...	även	...	
”lyft”	mycket,	så	här,	och	”driv”	och	såna	saker	det	är	ju	väldigt	vanligt	förekommande	just	när	du	
snackar	så	här	själva	groovedelen.		

Och	det	är	liksom	termer	som	kunden	också	förstår?	

Mmm,	eller	ja	oftast,	oftast	är	det	så.	Det	kan	ju	hända	att	du	måste	utlägga	det	för	vissa	men	det	
känns	som	det	ändå	är	en	ganska	vedertagen	grej	som	folk	...	pratar	i	dom	termerna.	

Finns	det	nåt	sätt,	återkommande	sätt	som	liksom	kunder	...	nån	teknik	dom	använder	för	
att	beskriva	nånting?	Händer	det	till	exempel	att	du	använder	referensmaterial,	eller	får	
sånt?	

Ja,	eller	ja	det	händer	väl	mer	sällan	att	man	får	referensmaterial.	Egentligen	så	blir	det	väl	...	
överlag	så	verkar	det	va	att	dom	är	ganska	tydliga	med	vad	...	ja	dom	har	ett	ord	för	det,	till	
exempel	som	”ja	men	jag	vill	ha	mer	”punch”	i	saker”	men	man	kan	inte	riktigt	beskriva	vad	det	
är	för	nånting.	Så	det	blir	ju	lite	så	här	mindreading,	att	man	får	sitta	och	liksom	försöka,	ja,	
försöka	lista	ut	vad	det	är	dom	menar	för	nånting.	Och	då	tittar	man	ju	såklart	på	vart	kan	dom	ha	
fått	ordet	”punch”	ifrån?	Ja	ganska	vanligt	förekommande	i	musikkretsar	kanske	att	man	säger	
det	om	...	inte	vet	jag	...	”attack”	i	saker	eller	liksom	...	man	får	liksom	...	

Prova	sig	fram?	

Ja,	men	precis,	det	blir	lite	så.		

Händer	det	nån	gång	att	ni	har	liksom	olika	...	att	du	har	en	idé	om	vad	som	behöver	göras	
och	så	har	bandet	eller	klienten	en	annan	idé?	

Det	händer	ju	ganska	ofta.	Man	har,	man	har	som	sin,	man	tänker	att	”gu	va	snyggt	det	hade	varit	
om	man	hade	gjort	så	här”,	eller	att	få	låten	att	gå	åt	det	här	hållet	eller	så.	Och	det	har	hänt	att	
det	har	liksom	kommit	tillbaka	och	bandet	bara	”nämen	du	har	totalt	missat	poängen	vad	vi	
menar	med	den	här	låten.	Lyssna	på	texten!”	till	exempel.	Och	då	blir	det	så	här	...	Så	kan	det	ju	
vara,	att	det	blir	en	väldigt	...	typ	...	lite	meningsskiljaktigheter,	och	ibland	blir	det	så	att	man	får	
motivera	varför	man	vill	göra	den	förändringen.	Och	ibland	får	man	bara	leva	med	det.	Dom	har	
som	en	...	satt	en	...	”Det	här	vill	vi	att	den	här	låten	ska	vara”	och	då	gör	man	bara	så.			

Är	det	konstnärliga	meningsskiljaktigheter	eller	är	det	även	tekniska,	när	du	har	en	
uppfattning	om	vad	som	krävs	tekniskt?		

Ja	det	är	ju	lite	...	ibland	liksom	...	ibland	så	är	det	så	att	dom	vill,	vissa	vill	göra	nånting	som	inte	
är	riktigt	möjligt	att	göra.	Eller	det	är	ju	såklart,	säkert	skulle	det	kunna	vara	möjligt	att	göra	men	
att	jag	inte	bara	har	resurserna	till	att	göra	det.	Men	det	kan	vara	ganska	ofta	det	är	så	också	att	
”vi	vill	att	det	ska	vara	jättestort	och	jättebrett”	såna	saker,	men	sen	så	finns	det	inte	nånting	där	
för	att	fylla	ut	det	liksom.	Och	man	själv	tycker	att	det	här	är	ganska	bra	som	det	är	liksom.	Så	det	
är	både	och,	både	kreativa	och	tekniska.	Men	det	brukar	funka,	man	brukar	kunna	komma	runt	
det,	man	får	ju	dra	en	diskussion	och	det	blir	ju	en	längre	kommunikation	emellan	varandra.	
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Är	det	nåt	du	kommer	på	själv	som	kan	vara	intressant	att	nämna?	

Om	hela	grejen	eller	om	...?	

Ja,	om	hela	grejen	liksom,	mixning	på	distans.	

Ja,	asså,	det	är	ju	som	...	det	är	ju	att	man	ibland,	man	får	ha	ett	längre	tålamod	känns	det	som.		Jag	
har	ju	även	mixat	med	personer	i	rummet,	eller	så	här,	fysisk	närvaro,	och	då	blir	det	ju	som	att	
dom,	det	går	så	mycket	snabbare,	man	får	mycket	mer	direkt	respons	”ja	men	det	här	tycker	jag	
om”.	Och	då	ibland	spelar	det	ingen	roll	om	det	är	en	ensam	musiker	och	att	dom	andra	i	
konstellationen	är	nån	annanstans	utan	dom	tar	som	det	beslutet	själva.	Men	när	man	gör	det	
mer	över	internet	då	blir	det	så	här	”okej	men	jag	har	den	här	idén	men	jag	måste	vänta	och	höra	
vad	dom	andra	tycker	och	så	måste	vi	diskutera	ihop	oss”.	Så	det	blir	mer	utdragen	process.	

Kan	du	peka	på	några	specifika	grejer	som	är	mycket	bättre	att	göra	i	samma	rum?	

Det	är	ju	till	exempel	balans	mellan	saker,	ställa	balans	mellan	instrumentering	och	såna	grejer.	
Och	särskilt	som	i	vissa	konstellationer	där	det	är	mycket	till	exempel	sångbaserat,	körer	och	
sånt.	Och	just	där	veta	vilken	stämma	dom	har	framför	sig	som	ska	ligga	längst	fram	och	vara	
mest	påtaglig	och	så	där,	och	i	dom	fallen	så	är	det	absolut	bättre	att	ha	nån	person	som	sitter	
med	en.	Och	även	egentligen	när	det	kommer	till	det	sista	godkännandet,	dom	får	ju	liksom	en	
inblick	i	vad	jag	hör	och	vad	jag	har	hört	och	lyssnat	på	och	så,	och	kan	själva	komma	med	väldigt	
snabb	respons.	

Det	var	några	som	nämnde	i	enkäten	att	en	sak	som	kan	vara	väldigt	tids	...,	ta	väldigt	lång	
tid,	är	när	kunden	inte	riktigt	vet	vad	dom	vill,	och	man	ska	liksom	testa	saker.	Är	det	nåt	
du	känner	igen?	

Ja,	det	blir	det	ju,	och	där	känner	jag	väl	att,	det	blir	som,	om	du	sitter	med	kunden	i	rummet	
känns	det	mer	som	att	dom	har	avsatt	sin	tid	för	att	vara	där	och	då	tar	dom	det	som	att	”okej	
men	nu	kan	vi	komma	med	vilken	input	som	helst”	oavsett	vart	du	är	i	själva	mixningssteget	så	
att	säga.	”Ja	men	kan	vi	inte	testa	att	göra	det?	Kan	vi	inte	testa	att	göra	det?	Hur	skulle	det	bli	om	
man	gör	det	här?”.	De	får	så	mycket	möjligheter	medans	om	man	sitter	på	sån	här	
distanskommunikation	så	blir	dom	mer	sparsamma	med	den	här	grejen.	Det	är	inte	det	här	”	Ja	
men	kan	du	inte	testa,	och	göra	den	grejen	eller	göra	den	grejen”	utan	det	blir	mer	så	här	”Ja	men	
kan	du	göra	det	här,	och	sen	så	är	vi	lite	nöjd”	typ.	Så	det	känns	om	att	det	blir	...	det	är	ju	ändå	
nackdelen	med	att	sitta	med	alla	i	samma	rum	där	man	mixar.	Det	kan	bli	lite	för	mycket	input,	
lite	för	mycket	konstnärlig	input.	Sen	får	man	så	klart	värdera	”Är	det	här	värt	att	lägga	ner	
energin	på,	att	göra	det?”	Det	beslutet	kan	ju	inte	jag	själv	ta	utan	det	måste	jag	ju	diskutera	med	
artisten	i	sig.	”Hur	mycket	vill	ni	verkligen	ha	den	här	effekten?”	Man	får	uppskatta	att	det	
kommer	att	ta	ungefär	så	här	lång	tid	att	fixa	det	om	man	ska	göra	det.	

Ja,	nämen	om	du	inte	har	nåt	att	lägga	till	så	är	jag	nöjd.	

Nä,	jag	tror	det	är	lugnt.	

	


