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F: =  Fråga
Sv = Svar

F:
Hur har du skaffat gigen?
H:
Det är allt möjligt, mycket faktiskt egen research, det bästa är väl att bli en bra artist och jobba med 
bra artister, och på det sättet så sprids ditt namn.
Jag är artist från början och folk har velat jobba med mig.

F:
Vad har du för projekt/inkomster vid sidan om?
H:
Jag jobbar med så många olika grejer, mastring mixning och inspelning.
Jag är en egen artist.

F:
Hur kommer du och kunden överens om slutresultatet på produktionen efter en mix?
H:
Jag skicka mixar över internet så kan folk lyssna hemma och komma med förslag.

F:
Har du några krav på inspelnings kvalité eller mixar du allt?
H:
Jag mixar allt som låter, ge mig vad som helst.
Jag jobbar med "vintage" utrustning, det blir lite speciellt ljud och funkar bra i alla sammanhang

F:
Mixar du din egen musik också eller väljer du att låta någon annan göra det?
H:
Jag gör det helst själv, jag jobbar helst hela vägen, både mix och mastring.

F: 
Det blir lättare och lättare att spela in för folk hemma i t ex lägenheten, hur tror du det kommer 
påverka jobbet som mixtekniker i framtiden?
H:
Det blir svårare och svårare mixjobb eftersom vi som är den gamla skolans hantverkare är ett 
utdöende släkte. 
Folk vet ju inte hur man mickar upp trummor eller en riktig gitarrstärkare längre.
Man använder sej av pluggar, det är ett hantverk som är utdöende.

F:
Du menar att hantverksskickligheten inom mixning inte kommer finnas kvar?
H:
Hantverksskickligheten kommer inte finnas kvar, folk kan fejka, fixa till, köra soundreplacer och 
pitcha o stretcha. 
På samma sätt ser du artister som inte har samma kvalitet live jämfört med de stora internationella 
artisterna ofta.
Eftersom idag kan man jobba med betydligt lägre nivåer när det gäller prestationer i studion.

F: 
Går mixtekniker hand i hand med att ha en producentroll?
H:
Inte nödvändigtvis, men för mig så är det det, det beror på hur man känner sej, hur tidspressen ser 
ut men i stort sett för mig så innebär det det.
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F:
Hur tror du man bäst skulle marknadsföra sej som mixtekniker?
H:
Göra en skitbra platta, vara en lyckad artist / producent, det är den bästa marknadsföringen, 
djungel telegrafen, you're hot or you're not.
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