
F   =  Fråga
Sv = Svar

F:
Varför började du att jobba med mixning?

E:
Det var nog det klassiska fenomenet när man repade på ungdomsgården och ingen riktigt kunde 
det.
Det fanns en studio när jag höll på med mitt band, så där började jag med en kassettporta och när 
jag hade lärt mej den började jag spela in med adat kassetter.
Jag är nog en av dom få som gjort de i vår generation.
Det var rätt bra för man fick lära sej hela analog tänket själv för det var ju precis i början av 2000 
då Cubase började finnas så man körde in sej på den inriktningen och lärde sej hur ett mixerbord 
funkar, och hur man jobbar med externa processorer, sen kom folk och sa, "ja du kan ju spela in" 
och eftersom jag kunde den studion så blev det naturligt att jag fick vara i dom lokalerna gratis och 
så spelade man in lite och fick lite betalt så då kunde man ju köpa lite mer grejer samtidigt som 
man läste lite ljudteknik på gymnasiet.

F: 
Har du gått nån mer musikutbildning efter det?

E: 
Ja det var en treårig ljudproduktions utbildning, men jag gick bara tre veckor för jag tyckte inte det 
var så kul, så jag flyttade hem och startade eget företag istället, vilket kanske var ett otippat drag 
precis efter gymnasiet, men då kunde jag ägna tre år utav att spela in istället för att ägna tre år i 
skolan, och det företaget är ju samma som jag kör nu.
Sen kom det ett glapp runt 2004 då den nya punkrocken kom, och folk hade inte en aning om hur 
man triggade, men jag hade läst mycket på forum och tagit reda på det, så gjorde jag en 
inspelning med bandet Chemical Vocation som gick riktigt bra, det lät inte bra men skivan blev bra, 
folk tyckte de var riktigt ballt. 
Vi spelade in med berhinger dynamiska mickar och triggade allt istället. Det är surt triggat och 
bortkomprimerat men det blev ett sound som var coolt helt enkelt.
Så efter det fick jag väldigt mycket jobb av alla dom här emo/punk/metal/screamo banden.
Jag har haft väldigt mycket tur för mitt egna band har haft skivkontrakt sen jag gick i 2:an i 
gymnasiet, och det första skivavtal vi hade var i glappet där skivförsäljningen hade börjat gå dåligt 
men alla inte hade fattat att det gick dåligt så de fanns fortfarande väldigt mycket pengar i 
skivindustrin, så vi fick faktiskt ta del av hela den där " ja grabbar, ni ska få åka och spela in en 
skiva som egentligen inte har någon som helst mening men ni ska få spela in i stora studios som 
kostar skitmycket."
Så redan då åkte vi och spelade in i Studio Bohus i Kungälv där dom hade ett 72 kanaligt nieve 
bord som George Lucas har ägt liksom, sanslös utrustning.
Sådär kunde man fråga mixteknikern vad han gjorde, sen har vi spelat in två plattor efter det när vi 
spelade in i "in flames" studion och själva också.
Så det har varit mina mentorer som jag har kunnat skriva och spela in med som man kanske hade 
fått möjligheten att göra på annat sätt om man hade gått någon utbildning,
där har  man iallafall kunnat fråga folk för alla har ju sina hemliga tricks, så sådana saker har man 
snappat upp.
Det är rätt bra ibland att kunna även om man inte använder det, det är ändå bra att att ha i 
bakhuvudet.

F:
Har du en egen studio som du spelar in i nu?
Ja, jag har haft samma studio sen 2003. Det är ett väldigt bra ställe och ligger mitt i stan. Dead 
End Studios.
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F:
Hur mycket betalt tar du för en mix?
Har du ett fast pris?

E:
Jag försöker ha ett fast pris.
Jag brukar tänka som så att det är mer jobb för mej att mixa en låt än att mixa 3 låtar.
Säg att man tar 2000 för en låt men kanske bara 4000 för 3 låtar.
Man får handla lite med sej själv för man använder ju ofta samma inställningar från den låten man 
mixade som grund.
En låt med lite spår är ju också billigare än en låt med många spår.
Jag har gjort dom misstagen att man ger bandet en schysst deal sen visar det sej att dom kommer 
med 200 spår på den låten som är helt orimligt att få in på 20000 hertz rent frekvensmässigt, pro 
tools viker sej liksom, då står man ju för ett annat problem att det tar för lång tid.
Så man får göra lite research innan och lyssna på nån svartmix.

F:
Har du några krav på inspelningskvalité eller kan man komma med vad som helst?

E:
Jag läste en intervju med studio Fredman i "close up", alla studios sysslar nu med någon sorts 
konstgjort andning på inspelningar som har gjorts på ett amatörmässigt sätt.
Det som vår generation går miste om är ju hantverket och att det faktiskt blir skillnad i ljudet om du 
har en dålig mick en bra preamp och en bra ad, eller om du har en skitbra mick en bra preamp och 
en bra ad, det blir ju faktiskt skillnad, det tror jag vår generation går miste om, men för att svara på 
din fråga så handlar det om att göra konstgjort andning och få till att det låter bättre, sen får man 
lägga in om det ska få representera mej och mitt ljudideal, det är ju lite mitt rykte som står på spel 
så ibland får man säga att det här går inte att jobba med,

F:
Mixar du dina egna grejer eller ger du bort det?

E:
Jag har gett bort mix på alla skivor men indirekt så mixade jag själv, men jag vill ge cred till han 
som står som mixare på albumet, det blir ju nästan så det blir pinsamt att man ska in o peta, det 
handlar ju om integritet också, hur mycket man är inne och petar i nån annans smak och tycke, jag 
försöker vara ganska politiskt neutral iallafall så man inte gör sej ovän, men jag var inne och 
petade ganska mycket i mixen.
Jag är inte nöjd med någon utav dom mixarna vi gjort, men när det handlar om ett band och man 
gör en platta så måste man ju ha ett producent namn på plattan enligt skivbolagen.
Jag kommer troligtvis vara mer involverad på dom kommande plattorna, dom andra har börjat 
förstå att dom kan lita på att jag levererar och då tycker dom det är ok att jag involverar mej i det.

F:
Vad använder du för sequencerprogram?

För 2 år sen gick jag över till pro tools, och innan det körde jag cubase, nu har jag gett mej in på att 
jag ska bli grym på logic, jag ska försöka ha lärt mej det till sommaren.

F:
Jag upplever att trenden är påväg åt logics håll, att dom flesta börjar använda det, vad tror 
du?

E:
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Nu har macen blivit så jävla bra, och det jag har gjort det senaste året är att ge mej in i låtskrivar 
kretsar och jag håller på att skriva musik, där är också en fördel av att ha spelat i band som har 
gått hyfsat bra.
Senaste året har jag ägnat åt att skriva musik åt andra, jag har varit i stockholm och i finland och 
alla använder ju logic till låtskrivande, fast inspelning och mix så verkar dom flesta föredra pro 
tools, så det var därför jag fattade vad logic var bra på.
Det innehåller så sjukt mycket mjukvarugrejer och pluggar som faktiskt låter bra.

F:
När du skickat till mastring, lämnar du mastern tom då?

När jag mixar skickar jag allt till min buss kompressor som är ganska hård inställt, sen brukar jag 
ändra den så det blir lite mildare när mixen är klar och jag ska skicka iväg det, så 
mastringsteknikern får lite att jobba med.
Det är jobbigt när man ska mastra något som är pressat och man inte har utrymme för några 
ändringar, men om jag mixar en platta till ett band brukar jag mixa 2-3 låtar som ska få 
representera skivan till bandet och på dom brukar jag ha ganska hård kompression så dom får 
känslan av att det är mastrat, för om det är skivbolag och det är lite seriösare inspelning på gång 
då är det ingen som säger "ja det låter lite töntigt typ, fattar du vad jag menar?
Dom är ju vana att höra färdig mastrad platta, och skickar man då helt okomprimerat på mastern 
så blir det ofta klagomål bara för dom inte kan sätta fingret på vad det är så det sparar ju tid och 
pengar för alla.

F:
Har du några andra inkomster förutom musik?

E:
Jag kör ju studion och skivbolaget "Panic and action" och mitt band "Kid Down" vid sidan om, så 
det är så det ser ut, hade jag inte haft "Panic and action" så hade jag säkert gjort mer studio jobb.
Det är en balansgång på inkomst men man gör det man tycker är roligt och man uppskattar det, 
man är inte företaget som plockar ut mest löner 2009 utan det är verkligen så det går runt, det 
beror på vilken nivå man ligger på, jag har lagt mej på nån jävla mellan nivå, jag har inte riktigt tagit 
klivet att skaffa mej en riktig studio med ett riktigt stort mixerbord som står och samlar damm, men 
då hade man kunnat ta högre priser och jobbat heltid på det, men jag är fortfarande ung och har 
inte riktigt behovet att göra det än, sen har ja väldigt mycket bollar i luften just nu också.
Men jag kommer kunna se tillbaka på mitt liv och veta att jag hade riktigt kul och fick vara med om 
mycket roliga grejer och haft möjligheten att jobba med mycket olika människor, det är verkligen 
mycket jobb.

F:
Marknadsför du dej själv?

E:
Nej, jag har aldrig gjort reklam, eller jo en gång precis när jag startade mitt bolag, för då ringer ju 
massa företag och erbjuder reklam och så vidare, så då köpte jag någon annons på vendolin, men 
det var ju typ 2004 så att det är väl det.

F:
Låter du kunden sitta med när du mixar?

E:
Jag gör det helst själv, det beror på.
I vissa fall vet inte bandet vad man håller på med när man solar en baskagge i 4 timmar, och så 
blir man dumförklarad istället,  men säger dom att dom vill vara med så får dom vara med så länge 
dom låter mej sköta mitt jobb.
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F:
Hur viktigt är det att man har hög produktionskvalite när man skickar demos till skivbolag?

E:
Nuförtiden är folk väldigt väldigt kräsna vad gäller produktion och folk fattar inte vad en demo är 
om man demat in den med bara sång o gitarr, så det måste nog vara tillräckligt bra kvalité för att 
man ska fatta om artisten har potential, det hör man väldigt snabbt, det funkar ju lite så att om ett 
band eller en artist är 16 år så låter det ju därefter, över 20 låter det bättre och mognare på många 
sätt, det är där runt det brukar låta bra.
Jag tror det är därför det börjar gå bättre för band när dom kommer till den åldern för dom skärper 
till sej lite.

F:
Det blir enklare att spela in och få bättre kvalité på låtar med program som logic 9 och 
superior drummel och liknande, hur tror du mixteknikerns framtid ser ut? Kommer det 
finnas jobb som hantverkare inom det?

Jag vet faktiskt inte, det som jag är lite orolig för det är att om man spelar in trummor med superior 
så låter det så jävla bra och är man då lite mellanmjöllk som jag som inte har den största 
trumlokalen och dom bäsa preampsen, så är jag orolig att det blir så att folk känner att det låter 
bättre när dom använder sitt midi program, och har dom en stram budget tänker dom kanske att 
dom tjänar på det.
Jag håller på att att spela in ett metalband nu och vi behåller t ex inga baskaggar utan konverterar 
dom till midi och kör en 100% trigg, så då känns det ju meningslöst att ägna tid åt att få ett bra 
baskagge ljud och micka upp den, då kan man ju lika gärna använda en Chlas Olsson mick, det 
ska ju bara vara ett streck i en fil.
Men det är rätt kul att hålla på med sådant också.
Jag installerade logic för en vecka sen och fick 3 mixar till, jag kollade upp "Killers" mixen, det var 
väldigt mycket spår och det låter så gött i truminspelningen men dom använder ju ändå trigg dom 
med.
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