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1. Inledning

Denna rapport redovisar mitt examensarbete där jag har producerat och mixat sex låtar, samt fört 
intervjuer med erfarna producenter gällande deras arbetssätt och bakgrund.

Anledningen till att jag valde att arbeta med produktion och mixning är av det enkla skälet är att det 
är mina största intressen, och det är det vad som lockar mig mest inom musikbranschen. 

Min utgångspunkt för detta projekt var en väldigt begränsad kunskap om produktion inom andra 
genrer än rock och metall. Ambitionen har varit att utveckla mina produceringsfärdigheter och att få 
insyn i andra producenters tankebanor.

I och med det stora utbudet av ljudredigeringsprogram som t.ex. Steinberg Cubase, Avid Pro Tools, 
Cockos Reaper och Apple Logic är det idag lättare att börja producera musik, men det medför även 
en större konkurrens mellan hemstudios. Då jag är oerfaren i de genrer jag jobbat med under arbetet 
har jag inte strävat efter att göra ett unikt sound, utan snarare att lära mig grunderna för nya 
territorium och då hitta element jag kan integrera i mitt egna sound.

2. Bakgrund

Mitt intresse för produktion växte parallellt med att jag började spela instrument. Det första 
instrumentet jag köpte var ett elektroniskt trumset. Det tog inte lång tid innan jag uppgraderade till 
ett mer avancerat elektroniskt trumset. Med detta trumsetet följde även en liten mixer med, detta var 
det första första steget på den väg jag fortfarande följer idag.

När jag började spela med ett par vänner behövde vi ett större mixerbord för våra repetitioner. Jag 
köpte ett mer avancerat sextonkanalsmixerbord och med det lärde jag mig hur equalizing, 
panorering, reverb och volymreglar fungerar. Möjligheten att med mixerbordet kunna spela in blev 
den tändande gnistan till min nyfikenhet om hur man förbättrar ett ljud med hjälp av effekter. 

Intresset för musik ökade allteftersom tiden gick, jag köpte då en elbas och en multieffektpedal. Vid 
repetitionerna användes dels min multieffektpedal av bassisten medan gitarristerna hade liknande 
pedaler till sina gitarrer och med dessa verktyg skulpterades ett sound som vi spelade in ett par 
gånger. 

Vid ett tillfälle lämnade den ena gitarristen sin gitarr och effektpedal. Idén tändes då att spela in 
något själv, så jag spelade in mina elektroniska trummor, bas med hjälp av effektpedalen och två 
spår elgitarr med gitarristens effektpedal in i ljudredigeringsprogrammet Adobe Audition. I 
programmet använde jag de inbyggda effekterna och förstod hur mycket man kan göra med en dator 
utan att använda ett analogt mixerbord. Efter inspelningen bestämde jag mig för att köpa mig en 
egen gitarr och ta denna hobby på större allvar. 

Det tog inte lång tid innan jag insåg begränsningarna med att spela in genom mixerbordet och 
Adobe Audition så jag köpte istället ett riktigt inspelningsljudkort och gick vidare till 
ljudredigeringsprogrammet Cubase. Under den här tiden letade jag runt på internet efter information 
om hur man åstadkommer det sound jag var ute efter. Jag hittade då ett forum jag fortfarande 

2



besöker dagligen, den brittiska producenten Andy Sneap's underforum1 på Ultimate Metal, där man 
får tips från både amatörer och professionella mixtekniker. 

Under sommarlovet till det tredje året på gymnasiet spelade jag in min första skiva (EP) med ett par 
vänners band och då förstod jag att detta var något jag skulle vilja fortsätta göra. 

Jag hittade utbildningen Musik- och Ljudproduktion på Högskolan I Skövde, och tyckte att den 
kändes mycket intressant. Min vän Carl ”Calle” Blomqvist, som var en likasinnad musiker som 
redan gick på ett musikgymnasium kände detsamma, och efter en tid beslöt vi oss båda för att söka 
utbildningen.

I mitt projektarbete i gymnasiet skrev jag min första låt, som jag då spelade in, producerade, mixade 
och mastrade i syfte att använda till intagningsprovet för MLP. Behöver jag säga att projektet 
uppfyllde sitt syfte? 

Under det första året på MLP växte sig mitt intresse för producering starkare och starkare. I början 
fokuserade jag främst på producering av rock och metall, jag spelade bland annat in en EP med 
klasskamraternas metallband Insomnia. På grund av kurser vi hade ökade även intresset för att 
jobba med andra genrer, och tack var mina färdigheter föreslog flera klasskamrater att jag skulle 
producera/mixa deras material. 

När det kom till planering inför examensarbetet fick jag förslaget av mina klasskamrater Malin 
Isberg och Emma Carlsson att jag kunde producera deras låtar. Jag frågade då runt i resten av 
klassen om någon annan var intresserad av att få sina låtar producerade. Det visade sig att flera var 
intresserade av detta och valet av examensarbete var då självklart.

1 http://www.ultimatemetal.com/forum/andy-sneap-151/   
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3. Forskningsöversikt

Då detta främst har varit ett praktiskt arbete har någon specifik forskning inte utförts utöver de 
kunskaper jag har samlat under åren.

Det finns en hel del litteratur kring producering och mixning, en väldigt prisad bok2 är ”Behind the 
Glass”-serien, skriven av Howard Massey. Den delar med sig av tips från topproducenter, både 
pratiska och artistiska. Den är mer filosofisk än teknisk. Jag har själv inte använt mig av den under 
arbetet, men flera av intervjuobjekten tipsade om den.

Gearslutz har varit en bra informationskälla för producerings- och mixningstips under tiden jag har 
själv har producerat och mixat, men men den har inte använts aktivt under detta arbetet. Gearslutz 
är ett internetforum med över 100 000 registrerade användare3, den innehåller subforum som rör allt 
kring musikbranschen, men främst producering och mixning. 

Den informationskälla som har varit mest framstående i mitt lärande under åren har varit den 
brittiska producenten Andy Sneap's underforum på Ultimate Metal4. Då forumet främst berör rock 
och metall har jag inte fått några genrespecifika tips för de produktioner detta arbete handlar om, 
men jag har lärt mig alla grunder om producering och mixning därifrån. 

Under arbetets gång letade jag inspiration för olika mixningstekniker och tittade då på ”Chris Lord-
Alge on the CLA Classic Compressors”5, där den världskända producenten Chris Lord-Alge pratar 
om de plugins han gjorde med Waves och hur han använder dem. Jag tittade även på 
Waveswebinaren (onlineseminarium) ”Morgan Page: Producing and Layering Vocals”6 av Morgan 
Page, som har gjort remixar för artister som Madonna, Katy Perry, Adam Lambert och Coldplay.

De konkreta referenser jag fick för produktionerna jag skulle göra var Gwen Stefani (What You 
Waiting For?) för Malins låt, Justin Timberlake (Cry Me A River och What Goes Around Comes 
Around) för Sabas låt och Imogen Heap för Emmas låt. 

För att få reda på hur andra producenter arbetar har jag fört intervjuer med fyra olika producenter. 
Jag frågade om hur de började, om de gick någon utbildning, hur de arbetar med dator och vad för 
utrustning de föredrar, deras åsikter om hemstudios och om andra tips. 

2 Se intervjuer i bilaga 14.2
3 http://www.gearslutz.com/board/  
4 http://www.ultimatemetal.com/forum/andy-sneap-151/   
5 http://www.waves.com/content.aspx?id=11329   
6 http://connectpro83245331.acrobat.com/p72119105/?action=login&login=guest&password=waves   
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4. Frågeställning & Mål

Hur går en produktion med mellannivåutrustning till?

Är kvalitén på en produktion kopplad till ”high-end”-utrustning eller är det hantverket som räknas?

Hur jobbar andra producenter och hur tog de sig dit de är idag?

4.1. Mål
Målet med mitt examensarbete var främst att mina klienter skulle bli nöjda med kvalitén på 
produkten. Utöver detta hade jag för avsikt att utveckla mina produktions- och mixningskunskaper 
inom genrer jag annars inte är van vid.

Resultatet av dessa mål kan också medföra att mina klienter vill fortsätta samarbeta med mig i 
framtiden, eller till och med sprida ordet vidare om mina tjänster till andra musiker.

Utöver det praktiska arbetet har jag även velat få insyn i hur andra producenter/mixare arbetar och 
hur de har tagit sig dit där de är idag.
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5. Definition av viktiga begrepp

Akustik – Hur en yta reagerar på ljud. I ett rum med dålig akustik studsar ljudet runt okontrollerat 
och vissa frekvenser kan förstärkas/dämpas.
Amplitud – Ljudstyrka, ljudvågens höjd.
Audiospår – Ljudspår, lagrad ljudinformation, antingen från band eller digitalt medium.
Automatisering – Process där man ändrar värden på olika saker som volym, panorering och olika 
parametrar på plugins över en bestämd tid. 
Band – En muskgrupp; ett lagringsmaterial – t.ex. Kassettband; ett frekvensområde – t.ex. Bas, 
mellanregister eller diskant.
Blenda – Att blanda ihop två eller flera olika ljud.
Bounce – Processen där man sparar ner ljudfiler. 
DAW – Digital Audio Workstation, ljudredigeringsprogram.
DI-låda –  DI är en förkortning för Direct Input eller Direct Injection. En DI-låda omvandlar ett 
instruments högimpedanssignal till en lågimpedanssignal, som behövs för en preamp. På många 
preamps kan man aktivera ett lågimpedansläge på en kanal för att kunna spela in instrumentmickar.
Distortion – En signal överstyrs, den förstärks tills signalen bryter upp, och producerar övertoner. 
Man kan uppnå distortion genom effektpedaler, förstärkare eller digitala förstärkarsimulatorer.
Delay – En effekt som ger ett ljud ett simulerat eko.
Dubbar – Ytterligare inspelning av ett annat spår, ger ett fylligare ljud.
Dynamik – Förändringar i ljudstyrka.
Externt ljudkort – Ett ljudkort som inte sitter i datorn.
Frekvens – Våglängd på ett ljud. Räknas i Hertz (Hz), betyder svängningar per sekund. 
Frekvensrespons –  Hur ljudutrustning  återger  ett  frekvensomfång.  I  en  rak frekvensrespons är 
ingen frekvens starkare än någon annan. 
High-End – Högkvalitativ, ofta väldigt dyr, utrustning. 
Kalibreringsenhet – Verktyg för att se till att studiomonitorer påverkade av rumsakustik behåller 
en rak frekvensrespons. 
Kompressor – Verktyg för att kontrollera dynamik i en ljudsignal. Om insignalen till kompressorn 
övestiger  ett  bestämt  tröskelvärde  sänks  amplituden.  Man bestämmer  även  ett  attackvärde,  hur 
snabbt  den  ska  arbeta  efter  tröskeln  är  nådd,  och  ett  releasevärde,  hur  fort  den  ska  släppa  på 
komprimeringen  efter  signalen  har  sjunkit  under  tröskeln.  Ett  ratiovärde  bestämmer  hur  hårt 
signalen ska komprimeras efter att tröskelvärdet har nåtts.
Konsoll – Annat ord för mixerbord, syftar ofta på större mixerbord.
Kontakt – Ett virtuellt instrument man kan styra olika samplingsbibliotek med.
Lead – Ett huvudspår som har en framträdande roll.
Limiter – En kompressor med en ratio på 10 eller mer, man vill ofta att signalen aldrig ska ta sig 
över tröskeln.  Den har ingen fördröjning efter tröskelvärdet har nåtts, utan komprimerar så fort 
signalen överstiger tröskeln. 
Massive Dynamics – Rockband med MLP-studenterna Fredrik Alm, John Esborn, Hannes Norrby 
och Niels Nielsen. Förkortas MD.
Mastering – Masteringen, efter mixningen – inte efterarbetet av skivan, betyder att man ger hela 
låten, eller alla låtar på en skiva, en jämn dynamik och balans. 
Mastringslimiter – En limiter som används vid mastering.
Maximizer – Ett annat ord för en mastringslimiter.
MIDI – Musical Instrument Digital Interface, ett elektroniskt gränssnitt som kan kontrollera 
mjukvaruinstrument, plugins och hårdvaruenheter.
Mixbuss – Huvudkanalen där alla andra spår summeras.
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Mixning – Man balanserar de olika ljudspåren i ljudbilden med hjälp av effekter och förändring i 
amplitud.
Multibandskompressor – Komprimerar på olika frekvensomfång samtidigt, som om man t.ex. har 
en kompressor på basregistret, en på mellanregistret och en på diskanten.
Music Factory – Lokalerna där Musik- och Ljudproduktion befinner sig. Förkortas MF.
Outboard – Externa effektenheter, alltså ljudprocessering som inte sker i datorn eller i mixerbordet, 
utan istället med en utomstående hårdvara.
Panorering – Balansen mellan kanaler. Om ett ljud är panorerat 70% till vänster hör man 70% av 
signalen i vänster högtalare/hörlur men bara 30% av signalen i höger högtalare/hörlur.
Plugg/Plugin – Insticksmodul i ett DAW. Till exempel en equalizer eller kompressor.
Preamp –  Förförstärkare eller förstegsförstärkare. Förstärker ljud från mickar eller andra 
ljudkällor.
Producering – Processen mellan låtskrivandet/arrangemanget (men kan även innebära ändringar i 
arrangemang) och mixningen, där man producerar – alltså skapar soundet och spelar in ljudspåren 
som sedan används i mixningen. 
Reamping – "Omförstärkning". Processen där man matar en förstärkare (eller förstärkarsimulator) 
med en redan inspelad signal.
Reverb – En effekt som ger ett ljud en efterklang, t.ex. som om ljudet spelas i en kyrka eller ett litet 
rum.
Sampling – Ett förinspelat ljud som spelas upp i en sampler.
Saturation – En mildare, mer musikalisk variant av distortion. Hårdvaruenheter som mixerbord, 
mikrofonpreamps och bandspelare medför saturation.
Sound – Kan betyda att ett instrument låter på ett visst sätt eller att en producent/produktion har en 
speciell karaktär i ljudet.
Studiohörlurar – Hörlurars motsvarighet till studiomonitorer.
Studiomonitorer – Högtalare anpassade för studiomiljö, de ska ha en så rak frekvensrespons som 
möjligt för att återskapa en noggrann ljudbild. 
Tape – Band, lagringsmedium man använde innan man sparade ljudfiler digitalt – ger även det 
inspelade materialet ett speciellt sound (saturation) som är svårt att emulera i den digitala världen. 
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6. Metod

6.1. Case
Huvuddelen av arbetet har varit att producera och/eller mixa sex låtar skrivna av klasskamrater från 
MLP.

Låtarna var följande:
Jeanette Norlander – Sunshine
Martin Jönsson – Fade Away
Saba Timothy – Flying High
Massive Dynamics – My Blank
Malin Isberg (Little Miss Trouble) – Exit Sign
Emma Carlsson – Rain Song

Tillvägagångasättet skiljde sig en hel del från de olika projekten då de jag jobbade med hade väldigt 
olika vanor. Tillvägagångasätten beskrivs i avsnittet “Undersökning”.

6.2. Intervjuer
Jag förde intervjuer med fyra olika producenter från olika delar av musikspektrumet för att få en 
större  förståelse  om hur  man  arbetar  i  olika  genrer.  Det  var  en  personlig  djupintervju  och  tre 
mailintervjuer.

Intervjuobjekten var:

Olav Fossheim - mailintervju
(Se bilaga 14.2.1)

Michael Blair - mailintervju
(Se bilaga 14.2.2)

Ulf Söderberg - djupintervju
(Se bilaga 12.2.3)

Ollie Olson - mailintervju
(Se bilaga 12.2.4)

6.3. Kritik
Utöver intervjuerna frågade jag även intevjuobjekten om de kunde ge mig kritik på produktionerna 
”Exit Sign” och ”Flying High”.
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7. Tidsplan

Vecka 13
• Planering och förberedelse

Vecka 14
• Spela in spår till Flying High
• Mixa Sunshine

Vecka 15
• Spela in och mixa Fade Away
• Spela in spår till Flying High och börja mixa

Vecka 16
• Mixa Flying High och My Blank
• Ta kontakt med intervjuobjekt

Vecka 17
• Spela in och börja mixa Exit Sign
• Skriva intervjufrågor och skicka till intervjuobjekt

Vecka 18
• Vara färdig med Exit Sign
• Spela in och börja mixa Rain Song

Vecka 19
• Vara färdig med Rain Song
• Sammanställa intervjuer
• Rapportskrivning

Vecka 20
• Rapportskrivning

Vecka 21
• Opponering

8. Loggbok

Loggboken har inte haft någon central roll i arbetet, utan den har snarare använts som ett medel för 
att hålla koll på vad som har gjorts och för att mina handledare skulle veta var i arbetet jag befann 
mig. 

Se loggboken i bilaga 14.4
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9. Undersökning

9.1. Produceringsmetod
Allt producerande, mixande och mastrande har skett i Steinberg Cubase 6 på Windows 7. Det 
externa ljudkortet M-Audio Profire 2626 har använts för inspelning och det interna Sound Blaster 
X-Fi XtremeMusic för mixning. 

Lyssningen har varit studiomonitorerna M-Audio BX8a genom kalibreringsenheten Behringer 
FBQ2496 och studiohörlurarna Audio-Technica ATH-M50. Både monitorer och hörlurar användes 
för att få en förståelse för hur produktionerna skulle låta i olika lyssningar, jag lyssnade även i mitt 
hemmabiosystem Logitech Z-5500.

Den sång som spelades in hemma hos mig gjordes med mikrofonen Shure SM-7 med preampen 
StudioProjects VTB1 V genom kompressorn dbx 166XL in i M-Audio Profire 2626-ljudkortet.

De gitarrer jag spelade in gjordes med gitarren LTD SC-607B med en Lundgren M7 i stallet och en 
Jazz SH-2 i mellanläget. Gitarren spelades in genom DI-lådan Countryman Type 10 Direct Box 
vidare in i M-Audio Profire 2626-ljudkortet.

Alla inspelade elgitarrer har behandlats med Line 6-pluggen Pod Farm 2.

Vid inspelningen av akustisk gitarr på Martins låt användes mikrofonerna SE Electronics SE1a, 
Behringer ECM 800 och Fishman Rare Earth Humbucking.

De plugins som använts mest flitigt är reverbpluggen Lexicon PCM Native Reverb, delaypluggen 
SoundToys EchoBoy, satureringspluggen SoundToys Decapitator, komressorerna Waves CLA-76, 
CLA-3A, CLA-2A, multibandskompressorn Waves C6, mixbusskompressorn och maximizern Slate 
Digital FG-X, masteringpluggen iZotope Ozone 4 och saturationpluggen Acustica Nebula3 Pro.

Innan arbetet med klienterna började fick jag demos på de olika låtarna så att jag skulle få en idé om 
vad de var ute efter. Jag bad även om de kunde nämna referenser till annan musik, hur deras vision 
för låten skulle låta, om de kände att de var ute efter något speciellt.

När de olika produktionerna började bli klara bjöd jag hem klienterna för att få slutliga önskemål 
innan produktionerna skulle klassas som färdiga.

För de produktioner som hade demos från Logic bad jag om att få ursprungsspåren för att få insyn i 
hur de tänkte soundet från början. Audiospåren som var inspelade utanför min studio fick jag 
antingen på USB-minne eller genom internettjänsten sprend.

9.2. Tillvägagångssätt
Arbetet började med att jag frågade klasskamrater om de var intresserade av att jag skulle producera 
deras låtar. Från början var Saba, Malin, Emma och Jeanette intresserade av detta, och en vecka 
senare blev även Massive Dynamics och Martin intresserade. Jag planerade den ordning jag skulle 
behöva göra låtarna i. Utgångspunkten var viktiga deadlines och även hur de andras planeringar såg 
ut. Under de första dagarna fick jag demos av alla låtar och började fundera över hur 
produktionerna kunde utföras i relation till deras egna planer. 
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Jeanettes låt hade tightast deadline, eftersom den behövde skickas in bara en vecka efter arbetets 
början. Under tiden som planeringen med de andra klienterna gjordes spelade Jeanette in sin låt i 
Music Factorystudion. Mitt arbete på hennes låt var mer ett mixjobb än ett produceringsjobb, låten 
var redan komplett och saknade bara mixningen. 

Under tiden jag väntade på att få de resterande spåren av Jeanette spelade jag in piano med Saba i 
MF-studion. Vi mickade upp pianot med 8 mikrofoner för att få många möjligheter med soundet. På 
grund av svårigheter med ett visst parti i låten tog det tre dagar att spela in pianot. När pianot var 
inspelat hjälpte jag Saba att ratta in inställningar på preampen och kompressorn så att jag skulle få 
spåren som jag ville ha dem till mixningen. Micken vi använde var en Manley Gold Reference och 
preampen/kompressorn var en Universal LA-610. 

Medan Saba spelade in sång började jag producera trumsamplingar till hennes låt. Jag insåg att jag 
inte kunde jobba vidare med samplingarna utan att ha helheten från resten av spåren. Istället såg jag 
till att vi hade ett stråksound jag kunde blenda med Logicstråkarna, som i sin tur passade bra i 
produktionen. Jacob Lincke, student på MLP, hjälpte till med att göra ett bra naturligt stråksound, 
det är en av hans specialiteter. 

Eftersom Sabas sångspår ännu inte var färdiga, började jag och Martin spela in hans låt, den hade 
även den en deadline som behövde följas. Vi bestämde oss för att använda min akustiska gitarr som 
huvudinstrument, eftersom den passade bättre för ändamålet. När huvudspåren spelats in kände vi 
att vi ändå kunde spela in extra spår med hans egna gitarr, för att få ett fylligare sound. Ett spår med 
piano spelade vi in med min M-Audio Keyrig 49-keyboard, Kontaktbiblioteket Alicias Keys 
fungerade perfekt till produktionen. Vi försökte spela in rundgångsspår hemma hos mig, men vi 
bestämde att han skulle göra det i skolan istället. 

Under tiden jag väntade på rundgångs- och sångspår av Martin spelade jag in fiol med Saba i MF-
studion. Vi började spela in två violinister, men den ena hade en del svårigheter med inspelningen så 
vi fick nöja oss med en violinst, som istället spelade in dubbla spår. 

Efter stråkinspelningen fick jag spåren till Massive Dynamics låt, som redan var inspelad sedan 
tidigare men som jag skulle göra en remix på. Jag började mixa lite lättsamt och kände att 
orginaltruminspelningen inte räckte till, så jag började leta efter samplingar jag kunde blenda in. 
Däremot kände jag att gitarrspåren passade bra till låten, så ingen reamping av dessa behövdes.

När Saba hade spelat in sitt material skulle vi bounca alla spår, men hennes hårddisk krashade så det 
fick skjutas upp. Samma dag fick Martin problem med sin bouncning så då spelade Saba, Martin 
och jag in gitarrer hos mig till Sabas låt. Vi använde Martins Fender Jazzmaster som behandlades 
med Pod Farm 2. Dagen efter fick jag spår från både Martin och Saba, och jag började mixa Martins 
låt.

Vid denna tidpunkten började det bli dags att planera produktionerna efter Martins och Sabas, jag 
kontaktade Malin och Emma och kom överens om en planering för när vi skulle börja jobba med 
deras låtar. 

När jag fick sångspåren till Martins låt var resten av låten så gott som klar, så när jag hade mixat 
sången kom Martin över för att ge sina sista åsikter på mixen. Så fort Martins låt var klar kastade 
jag mig snabbt in i producerandet av Sabas låt, även denna låt skulle användas till 
kompositionstävlingen och hon behövde en näst intill klar mix. Hon kom förbi och vi samarbetade 
med mixen som hon därefter skickade till tävlingen. Efter tävlingen kände vi att det saknades något 
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i arrangemanget, så den färdiga mixen sköts upp i väntan på nya idéer till låten.

Under pausen med Sabas låt jobbade jag vidare med Massive Dynamicslåten, där jag främst 
jobbade med att fylla ut trumsoundet med samplingar. På grund av ett missförstånd i planeringen 
med Malin fick hennes inspelning skjutas upp, och under den tiden gjordes MD-produktionen klar.

När MD-produktionen var färdig började arbetet med soundet till Malins låt. Jag kände att soundet 
jag var ute efter krävde en uppsjö av synthar. Eftersom jag inte tidigare jobbat med mycket synthar 
blev det en hel del experimentering. 

På grund av ett hektiskt schema hade jag fortfarande inte kommit i kontakt med några 
intervjuobjekt, så jag skickade iväg mail till Bengan Andersson och Ollie Olson där jag frågade om 
de kunde ställa upp på intervjuer. 

Hitills hade jag bara hört en MIDI-demo på Emmas låt, när hon skulle skicka mig en demo märkte 
hon att arrangemanget inte räckte till och hon fick skriva om låten. I väntan på en demo av Emma 
började sånginspelningen till Malins låt. Sånginspelningen höll på i ett par påfrestande dagar, vi 
blev riktigt nöjda med resultatet.

Under tiden vi spelade in sång fick jag svar av Bengan där han behövde tacka nej till intervjun på 
grund av att han hade mycket jobb att ta igen efter en semester. Jag hade heller inte fått tag på Ollie 
och började få panik gällande intervjuerna. Jag fick tyvärr skjuta upp intervjuletandet eftersom 
sånginspelning till både Malins och Emmas låt tog upp all tid. 

Emma och jag fokuserade på att spela in en bra lead och bra dubbar på dem, hon fortsatte spela in 
de olika stämmorna hemma där hon hade mer tid och en mer avslappnad miljö. Medan hon spelade 
in sina stämmor producerade och mixade jag Malins låt samtidigt som jag försökte få tag på 
intervjuobjekt. 

Jag hade fått förslaget att ta kontakt med Henrik Edenhed för att genom honom komma kontakt med 
producenter, men vid kontakt med honom hade han inte möjlighet att hjälpa mig då han satt fast i en 
inspelning. Efter mycket slit fick jag tag på Ollie och han ställde upp på en intervju. Samma dag 
fick jag även tag på Olav Fossheim och Michael Blair, som ställde upp på intervjuer. Olav lyckades 
till och med svara på alla intervjufrågor inom bara en timma. Jag planerade in en intervju med Ulf 
Söderberg som skulle föras personligen istället för via mail. 

Saba tog kontakt med mig och tyckte att vi skulle nöja oss med produktionen som den var nu till 
examensarbetet, men fortsätta med den efteråt. Detta kom som en lättnad, för då var det en sak 
mindre som hängde över mina axlar. 

När jag hade skickat det sista utkastet på Malins låt fick jag alla spår Emma hade spelat in hemma. 
Eftersom att Emmas låt bara innehåller sång och andra vokala inslag tog det inte så lång tid att 
producera ett grundsound, mixen låg mest i automatiseringen.

För det sista på produktionen med Malin kom hon och såg till att allt var som hon önskade, till slut 
blev vi båda väldigt nöjda med resultatet. Jag skickade ut Malins och Sabas låt för kritik till mina 
intervjuobjekt och under tiden jag jobbade med det sista utkastet till Emma fick jag kritik från 
Michael. Efter det sista utkastet bad jag Emma att komma hit för att rätta till de sista småsakerna, 
när det var åtgärdat blev vi båda nöjda med resultatet. När jag skrev på rapporten fick jag 
intervjusvar och kritik av Ollie och kritik av Ulf.
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9.3. Intervjuer
För att få svar på frågeställningen ”Hur jobbar andra producenter och hur tog de sig dit de är  
idag?” förde jag intervjuer med fyra producenter som har jobbat inom olika genrer. Detta gjordes 
via mailkontakt och en personlig djupintervju. Producenterna i fråga har jobbat med artister som 
Christian Walz, Drängarna, Leila K, Nanne Grönvall och diverse indieband. Intervjuobjekten var 
Ollie Olson, Olav Fossheim, Ulf Söderberg och Michael Blair. Intervjuerna med Ollie Olson, Olav 
Fossheim och Michael Blair fördes via mailkontakt, varav Michael Blairs var på engelska. Ulf 
Söderberg gjorde jag en personlig djupintervju med. Jag ställde dem alla 28 frågor som gällde deras 
bakgrund, hur de jobbar med datorer, hur de hanterar vissa situationer och generella råd.

Tyvärr gjorde de sena intervjusvaren att jag inte hade möjlighet att relatera deras svar till mitt arbete 
under tiden produktionerna gjordes. När intervjusvaren väl kom in var det väldigt intressanta svar 
som både gav information om jag saker jag tidigare inte tänkt på och bekräftade även saker jag 
redan anade. 

Resultatet av intervjuerna finns under avsnittet 10.2 och de fullständiga intervjuerna finns under 
avsnitt 14.2.
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10. Resultat

10.1. Produktioner
Jag har producerat, mixat och mastrat sex olika låtar från sex olika artister och band. 

Jeanette Norlander – Sunshine
Martin Jönsson – Fade Away
Massive Dynamics – My Blank
Saba Timothy – Flying High
Little Miss Trouble – Exit Sign
Emma Carlsson – Rain Song

Länkar till låtarna finns i bilaga 14.1.

10.2. Intervjuer

Musiken har alltid funntits hos och runt mina intervjuobjekt, det kom naturligt för samtliga att 
komma in i produceringssvängen då de alla började som musiker. 

Gemensamma nämnare bland andra producenter de ser upp till har varit klassiska namn som Quincy 
Jones, George Martin, Daniel Lanois och Brian Eno.

Utbildningar för musik såg väldigt annorlunda ut förr i tiden, det fanns inga i stil med Ljud- och 
Musikproduktion. De tillfrågade gick utbildningar från kommunalskolor till universitetsnivå.

De har haft olika bakgrund med samarbeten med etablerade producenter innan de kom dit de har 
tagit sig idag, från att ha skapat ett eget produktionsbolag och testat sig fram till att ha jobbat med 
många etablerade producenter. 

Ingen kan räkna upp hur många studios de har jobbat i, de har tappat räkningen för länge sedan.

Alla anser att internet har hjälpt till med kommunikation och informationssökande, men även att 
den illegala nedladdningen har sårat musikbranschen på flera sätt. 

Samtliga försöjer sig endast på musiken och är vädligt tacksamma för det. Det har varit en lång resa 
och det finns inget mål där man är framme, det är fortfarande en kontinuerlig process. 

Saker de gillar med sitt arbete är att man träffar mycket kreativa människor, man har ett eget 
konstnärligt forum där man kan uttrycka sig. De gillar friheten och det oförutsägbara i arbetet, men 
den kan även vara en negativ sida. De ogillar att det finns så mycket underligt folk i branschen, i 
synnerhet folk med idén att musik inte är hårt arbete. 

Logic är det DAW samtliga jobbar i, detta på grund av att det är enkelt att använda och att många 
kollegor använder det. De ser alltid till att börja med ett helt tomt projekt, det är viktigt att våga riva 
ner och testa nya saker med varje produktion, men ibland använder de egna presets som de har 
skapat tidigare.
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De har utrustning som de inte kan leva utan, gemensamma preferenser är t.ex. Kompressorer som 
1176or, Distressor, modeller från dbx och mickar från Neumann.

De har många olika favoritplugins och virtuella instrument, en gemensam favorit är Universal 
Audio's UAD-serie. Plugins används flitigt i slutproduktioner, men hur mycket skiljer sig från 
projekt till projekt. 

För att inte fastna i ett instrumentsound har de olika lösningar, från att ta en paus till att aldrig 
försöka göra samma sound och att se till att ha koll på helhetsbilden.

En stark fördel med jobba i hemstudio anser de alla är att man inte har någon tidsgräns eller 
ekonomisk press. En negativ sida av hemstudios är ofta basresponsen i lyssningen.

Att uppnå ett professionellt sound i en hemstudio beror mycket på genren. En dålig hantverkare 
kommer få dåliga resultat vare sig de är i en hemstudio eller en professionell studio. Det som ofta 
avslöjar att en produktion är gjord i en hemstudio är att akustiken ofta förstör rumssound och 
atmosfär. De ser en tendens i att folk antingen gör saker för vasst eller för grötigt, detta på grund av 
dålig akustik och lyssning. 

De har fått sina produceringsjobb genom kontakter, sitt goda rykte eller genom olika bolag.

Gällande priser har de olika åsikter, från att timpriser är en negativ faktor på grund av att det 
stressar kreativiteten – till att den pressen är nyttig för musikern. De använder både fasta timpriser 
och andra flexibla priser.

De har nödvändigtvis ingen preferens i att jobba med klienter som har en klar vision för vart 
produktionen ska gå eller de som bara har en grundläggande idé, men de uppskattar alltid ett open 
mind. 

Att blanda sig i arrangemang gör de bara om de blir tillfrågade, men ofta frågar klienterna om hjälp 
och då testar de nya lösningar.

De har olika approach till sånginspelning gällande perfekta tagningar, men attityden är alltid det 
viktigaste. Om de märker att en sångare eller musiker inte klarar av att spela något parti får de 
antingen gå hem och öva eller så blir de utbytta mot någon som kan. 

Tiden det tar att mixa en produktion beror helt och hållet på situationen, ett album kan bli klar på 
två dagar – men kan ta upp till flera veckor i andra fall. En tumregel är dock att en låt inte borde ta 
mer än en dag att mixa. 

De mastrar aldrig färdiga produktioner själva, de känner att man behöver en enorm skicklighet men 
även ett annat par öron för att inte snöa in sig på fel detaljer. En gemensam favoritmastringsstudio 
är Cutting Room i Stockholm, speciellt med teknikern Björn Engelman, han är fantastiskt duktig 
och håller alltid mastern dynamisk och bra. 

Om de får ont om tid med deadlines ser de alltid till att lösa det genom att prata med alla 
inblandade. De blir sällan helt nöjda, det vore osunt, men de släpper hellre inte alls än släpper något 
de inte är nöjda med.
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De kommer med flera olika tips på böcker och informationskällor kring producering och mixning, 
en gemensam favorit är Behind the Glass-serien. 

Ett gemensamt råd till ambitiösa producenter de alla delar med sig av, är att man ska vara ärlig, följa 
sitt hjärta och försöka göra sin egen grej. Man får vara beredd på mycket nedgångar kring arbetet, 
men uppgångarna överväger alltid till slut. 

10.3. Kritik

10.3.1. Michael Blair
Exit Sign:
Frekvensspridningen är utmärkt. Toppen är öppen. Bottnen är stor men sitter bra till spåret. Gunget 
är tydligt. Distortionen är stark, men kontrollerad och nyttig. Sångnivåerna är väldigt bra. 

Flying High:
Instrumenten är bra utspridda. Rösteffekter- och dubbar på leadet funkar bra. Bakgrundssången är 
stark, men fortfarande varm och stödjande. Delayen på stråkarna fungerar bra i arrangemanget. Du 
borde kolla frekvensspridningen. Trummorna låter lite dämpade och mjuka, men det kanske är 
meningen. Du kan trycka på hårdare i masteringen för att få ut det extrema i dynamiken.

10.3.2. Ulf Söderberg
Exit Sign:
Lite väl ”busy”. Det här är en typisk produktion där det blir kraftlöst om man tar i för mycket (vilket 
jag inte nödvändigtvis säger att du gjort). Jag anser att man borde jobbat mer med arret. Det kanske 
skulle funnits ännu fler passager mellan ”busy” och nedskalat arr. Väldigt pressat. Det distar men 
jag utgår från att det är en ”feature”. Sången hörs dock bra hela vägen- bra!
Det kickar inte loss riktigt dock. 

Flying High:
Det finns någon hinna på sången som gör att man vill ha ett diskantlyft. Typisk bieffekt av för 
mycket kompression (?). Tveksam till trumsoundet men detta är inte riktigt min genre så jag avstår 
från att spela auktoritet här. Jag hade tittat på arrangemanget. Någonting gör att jag tappar intresset 
av låten trots att jag gillar den. En förklaring kan vara att jag upplever att det finns ”döda” passager 
som inte tillför så mycket.
Upplever att kören (eller är det stråkarna) distar på ett oskönt sätt runt 3.22. Upplever också att 
toppen på trummorna distar runt 3.30. Jag hade rivit mixen och börjat från början. Det kan verka 
motigt, i synnerhet när man jobbat i datormiljö med automatiseringar och annat, men det är ett 
beslut jag hade tagit om jag hade haft uppdraget.
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10.3.3. Ollie Olson
Exit Sign:
Skön mix! Bra låt. Kanske en smula busy som aldrig låter lyssnaren andas. Vilket i och för sig är 
bra med tanke på text och titel. Man skulle dock kunna få ännu större "jagad"-känsla om 
kontrasterna mellan lugn och stress var tydligare. Bra ljud och instrumentval. Skulle nog må bra av 
att "dras ännu längre"...blir mer extrem...

Flying High:
Fin produktion! Några små saker bara. För lite åttondelar i rytmiken som driver det hela framåt.
Det finns longörer i arret där det hela står och stampar. Korta ner och gör det mer effektivt. Skulle 
nog må bra av lite mer luft i sångpartierna...alltså göra om melodin en smula. Bra ljudval och mixen 
känns stabil...jag hade nog haft lite mer bas i det hela...men det är en svår frekvens.
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11. Analys

Av intervjuerna har jag dragit följande slutsatser:
• Det fanns tydligare utstickande producenter förr, idag tar inte producenter lika stor plats utåt.
• Det finns större och fler möjligheter inom musikbranschen idag på grund av utbildningar 

och internet. En negativ sida med internet är dock att den illegala nedladdningen har skadat 
musikbranschen.

• Det underlättar att ha jobbat med en tidigare etablerad producent, som en hjälp på traven ut i 
musikbranschen.

• Det tar lång tid och mycket arbete innan man kan försörja sig på endast musik.
• Friheten i arbetet är både en för- och nackdel. Att arbeta med kreativa människor kan både 

vara fantastiskt och en förbannelse. 
• Att våga börja från början, med ett tomt projekt, är viktigt för att få en variation på sitt 

sound.
• Det finns klassisk hårdvara som fungerar till det mesta, man behöver inte ha det nyaste och 

häftigaste.
• Att ta pauser i mixandet är viktigt för att inte haka upp sig på fel detaljer.
• Det övervägande positiva med hemstudios är bristen på tidsgränser, det negativa är att man 

sällan har ett rum med bra akustik. Det är främst hantverket som räknas, en duktig tekniker 
kan få ett bra sound varsomhelst.

• Ett brett kontaktnät är viktigt för att få nya kunder.
• Gällande priser är det upp till producenten själv att välja vilken metod som passar bäst.
• Om inte klienterna ber om råd bör man inte ändra i deras arrangemang.
• Attityden är övervägande viktigast när det gäller sånginspelning.
• Man bör inte aktivt mixa en låt i mer än en dag, men i vissa fall kan det ta mycket längre tid 

än så.
• Att mastra sitt material själv är inte optimalt, det gynnar produktionen att ett annat par öron 

är inblandade i slutresultatet.
• Om deadlines är för tighta får man diskutera situationen med alla inblandade så att 

produkten blir färdig och alla blir (lagom) nöjda.
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En tydlig slutsats jag har dragit är att det alltid finns något nytt att lära sig, man ska alltid sträva för 
att nå längre. Att jobba i musikbranschen kan vara väldigt påfrestande, men belöningen gör all 
ansträngning värd. Man behöver kunna hålla många bollar i luften samtidigt och måste hela tiden 
öva på att inte snöa in sig på småsaker. Det krävs väldigt mycket tid och engagemang för att kunna 
få möjligheten att försörja sig på musik, men när man väl gör det uppskattar man allt hårt arbete.

Ensam är aldrig stark, att få höra andras kreativa åsikter underlättar alltid ens arbete. Det är viktigt 
att inte fastna i detaljer och det är därför bra om någon annan kan ta över ansvaret efter en viss 
gräns. Det är väldigt viktigt med ett brett kontaktnät i musikbranschen.

I de flesta fallen är hantverket viktigare än utrustningen man använder, det är viktigare att veta hur 
man ska använda sina verktyg än att ha de häftigaste verktygen.

Man måste anpassa sig till alla produktioner på olika sätt, man ska inte vara rädd för att hitta nya 
lösningar för varje nytt projekt. 

Det kan vara svårt att sätta tidsgränser på kreativt arbete, men det är något man måste lära sig att 
jobba med. 

12. Sammanfattning

Det har varit ett väldigt lärorikt arbete på flera plan, jag har utvecklat både mina 
produceringsfärdigheter och mina sätt att samarbeta med andra. Jag kan inte tänka mig att något 
annat examensarbete skulle passa bättre för mig. 

Jag var naiv i början då jag var helt övertygad om att jag skulle uppnå ett resultat som kunde 
konkurrera med stora studios, men under arbetets gång insåg jag hur mycket jag har kvar att lära 
mig innan jag kommer till en sådan nivå. 

Att lära sig producera i en ny genre är nästan som att lära sig spela ett nytt instrument, man kan 
känna till grunderna men inte alla finesser och detaljer. Med en bred kunskap om olika genrer och 
deras detaljer kan man integrera nya element i sina produktioner för att skapa ett eget sound.

Som vanligt har jag mot slutet haft problem med tiden, på grund av missförstånd och andra 
oväntade omständigheter. Det är bättre att vara övertydlig än att vara osäker. Jag känner att jag 
äntligen har lärt mig betydelsen med att ha en buffert i planeringen, den kommer med stor 
sannolikhet alltid behöva användas. 

Det var synd att kritiken på låtarna kom in så sent. Om jag hade fått in den tidigare kunde jag ändrat 
de punkter jag fick kritik på innan produktionerna skulle vara klara.

Jag borde lyssnat på mina handledare i början av arbetet när de tyckte fyra låtar var en bra gräns, att 
göra sex låtar blev lite väl mycket mot slutet även om jag klarade av det. 

Även om denna utbildningen ofta har varit väldigt påfrestande uppskattar jag verkligen alla 
kunskaper jag har tagit i från den, jag har lärt mig att hantera olika situationer på smidigare sätt. 
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13. Käll- & Litteraturförteckning
Alla länkar bekräftade 4 jun 2011 16.00
Andy Sneap - http://www.ultimatemetal.com/forum/andy-sneap-151/ 

Gearslutz - http://www.gearslutz.com/board/ 

Chris Lord-Alge on the CLA Classic Compressors – http://www.waves.com/content.aspx?
id=11329/  

Morgan Page: Producing and Layering Vocals
- http://connectpro83245331.acrobat.com/p72119105/?
action=login&login=guest&password=waves 

Se intervjuer i bilaga 14.2.
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14. Bilaga

14.1. Produktioner

14.1.1. Jeanette – Sunshine

Artist: Jeanette Norlander

Låt: Sunshine (Text och musik: Jeanette Norlander)
Länk: http://dl.dropbox.com/u/317055/Examensarbete/Jeanette%20-%20Sunshine.mp3

Inspelning av John Esborn och Jeanette Norlander
Produktion, mix och master av Rickard Carlsson

Medverkande musiker:
Jeanette Norlander

Leadsång

John Esborn
Harmonisering

Gitarr

Shaker

Stämsång

Saba Timothy
Stämsång
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14.1.2. Martin – Fade Away

Artist: Martin Jönsson

Låt: Fade Away (Text och musik: Martin Jönsson)
Länk: http://dl.dropbox.com/u/317055/Examensarbete/Martin%20J%C3%B6nsson%20-
%20Fade%20Away.mp3

Inspelning av Rickard Carlsson, Martin Jönsson och Hannes Norrby
Produktion, mix och master av Rickard Carlsson

Medverkande musiker:
Martin Jönsson

Gitarr

Feedback
Piano

Hannes Norrby
Sång
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14.1.3. Massive Dynamics – My Blank

Band: Massive Dynamics (Fredrik Alm, John Esborn, Hannes Norrby, Niels Nielsen)

Låt: My Blank (Text och musik: Fredrik Alm)
Länk: http://dl.dropbox.com/u/317055/Examensarbete/Massive%20Dynamics%20-%20My
%20Blank.mp3

Inspelning och produktion av Fredrik Alm, John Esborn, Hannes Norrby, Niels Nielsen
Mix och master av Rickard Carlsson

Medverkande musiker:
Fredrik Alm

Leadsång

Gitarr

John Esborn
Gitarr
Stämsång

Hannes Norrby
Bas
Stämsång

Niels Nielsen
Trummor
Shaker
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14.1.4. Saba – Flying High

Artist: Saba Timothy

Låt: Flying High (Text och musik: Saba Timothy)
Länk: http://dl.dropbox.com/u/317055/Examensarbete/Saba%20Timothy%20-%20Flying
%20High.mp3

Inspelning och produktion av Saba Timothy och Rickard Carlsson
Mix och master av Rickard Carlsson

Medverkande musiker:
Saba Timothy

Leadsång

Piano

Michelle Barth-Croon
Fiol
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http://dl.dropbox.com/u/317055/Examensarbete/Saba%20Timothy%20-%20Flying%20High.mp3
http://dl.dropbox.com/u/317055/Examensarbete/Saba%20Timothy%20-%20Flying%20High.mp3


14.1.5. Malin – Exit Sign

Band: Little Miss Trouble (Malin Isberg, Felix Rajamäki, Linus Lundberg, Johan Lundberg)

Låt: Exit Sign (Text och musik: Malin Isberg)
Länk: http://dl.dropbox.com/u/317055/Examensarbete/Little%20Miss%20Trouble%20-
%20Exit%20Sign.mp3

Inspelning, produktion, mix och master av Rickard Carlsson

Medverkande musiker:
Malin Isberg

Sång

Rickard Carlsson
Gitarr
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http://dl.dropbox.com/u/317055/Examensarbete/Little%20Miss%20Trouble%20-%20Exit%20Sign.mp3
http://dl.dropbox.com/u/317055/Examensarbete/Little%20Miss%20Trouble%20-%20Exit%20Sign.mp3


14.1.6. Emma – Rain Song

Artist: Emma Carlsson

Låt: Rain Song (Text och musik: Emma Carlsson)
Länk: http://dl.dropbox.com/u/317055/Examensarbete/Emma%20Carlsson%20-%20Rain
%20Song.mp3

Inspelning och produktion av Rickard Carlsson och Emma Carlsson
Mix och master av Rickard Carlsson

Medverkande musiker:
Emma Carlsson

Sång
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http://dl.dropbox.com/u/317055/Examensarbete/Emma%20Carlsson%20-%20Rain%20Song.mp3
http://dl.dropbox.com/u/317055/Examensarbete/Emma%20Carlsson%20-%20Rain%20Song.mp3


14.2. Intervjuer

14.2.1. Olav Fossheim

När började du producera och hur växte intresset för det?

Jag har alltid haft musik som en del av min uppväxt med en far som heltids musiker.

Intresset startade med liveband men när jag fick händerna på en Roland TR 808 insåg jag att man 
med rätt prylar och bra idéer var det fullt möjligt att göra produktioner som liknade det som 
jag själv såg upp till. Min första skiva (mister magic) gavs ut på ett dj bolag som heter Swe mix.
Jag gjorde den med DJ Micro, som då var världsmästare i Djing, och Gordon som var en grym 
rullbands klippare. Efter det har det rullat på både snabbt och långsamt och i upp och 
nedförsbackar..

Finns det några producenter/mixare du ser upp till och som influerar dig?

Quincy Jones Teddy Reily, Jimmy Jam, Terry Lewis, Arthur Baker är också en sann producenthjälte 
i mina öron.
Tevor Horn är en mästares mästare.

Har du gått någon musikutbildning? I så fall, vilket var det viktigaste du lärde dig därifrån?

Jag gick bara på kommunala musikskolan och spelade trumpet i 9 år och det viktigaste jag 
lärde mig var att det fanns många andra instrument som är mer användbara, hehe!

Jobbade du under någon etablerad producent/mixare innan du kom dit du är idag?

Vi skapade tidigt vårt eget produktionsbolag och skivbolag och lärde oss själva genom massa 
experiment.

Hur många olika studios har du jobbat i (själv och samarbete)?

Oj! Jag har själv byggt 9 studios och jobbat i fler än jag kan minnas.

Har internet och sociala medier hjälpt dig med ditt arbete? I så fall, hur?

Knivig fråga visst är internet bra men i ärlighetens namn så har det samtidigt eller tillfälligt urholkat 
ekonomin i musikskapandet.
Men fördelarna rent logistiskt har möjliggjort mig att ha låtskrivar- och inspelningssessions med 
folk på andra kontinenter via iChat.

Försöjer du endast dig på musik? I så fall, hur lång tid tog det innan du kom dit?

Yepp, musiken är allt och jag har alltid levt av musiken jag känner mig lyckligt lottad även om det 
inte alltid varit lätt.
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Vad gillar du/ogillar du med detta jobbet?

Samma sak! Det oförutsägbara. Ingen dag är den andra lik.

Vilket/vilka Digital Audio Workstation(s) använder du och varför just det/dem?

Jag använder Logic och Protools, de är båda kraftfulla verktyg och dessutom kompatibla med de 
andra jag jobbar med.

Börjar du alltid på ett helt tomt projekt eller använder du tidigare framställda presets?

Alltid ett tomt projekt !

Har du några favorit EQs/kompressorer/preamps/mickar/annan outboard utrustning? Finns 
det någon utrustning du inte klarar dig utan?

Oj!
Jag har fått mina säkra kort under år av erfarenhet men är alltid intresserad av nya prylar. Mina 
standard prylar är dock:

Calrec preamp/Eq med Neuman U 67 Mick och DBX 160x Compressor. 
Mitt Tore Seem bord med NTP kompressorer och Eq samt Roland Band eko.
Aphex 661 expressor kompressorerna är också fantastiska på det mesta.
Ett gäng feta vintage synthar tuffar på hårt dessutom.
    
Har du några favoritplugins och virtuella instrument?

Det finns oändligt med bra och skojiga prylar med de nyttigaste för mig är ändå
UAD, Waves, Soundtoys, T-Racks (faktiskt). Sonox har några favoritpluggar de med.

Hur gör du för att inte snöa in dig på ett visst instrumentsound?

Det gör jag inte, jag är insnöad i ett sound och diggar det, hehe!

Hur mycket använder du dig av plugins i färdiga mixar?

Det är från låt till låt. Ingen låt är den andra lik.

Vilka för- och nackdelar ser du med att jobba i hemstudio?

Fördelarna är många så som möjligheten att spendera mer tid på produktionerna utan att känna 
ekonomisk press till exempel.
Tillgängligheten är både bra och dålig, man tar aldrig ledigt men skitsamma eftersom det jag vill 
göra på min fritid är det samma som det jag jobbar med. Nackdelarna är väl att hemmet inte blir så 
privat, men jag har inga problem med det.

Anser du att man kan uppnå lika bra resultat i en hemstudio som i en professionell studio?

Jag har en professionell hemstudio, men vet man vad man sysslar med så kan man få ett bra resultat 
i en snödriva om man så vill. 
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Det är en allt för stor fixering vid lokaler och prylar. Kreativiteten och inspirationen är det viktigaste 
för ett bra resultat. 

Brukar det finnas någon speciell kvalitet i en mix som avslöjar att den är gjord i en 
hemstudio?

Jag har hört laptopmixar som knäcker det mesta. Det som kan avslöja hemstudioinspelningar är väl 
dålig rumsakustik, som kan slå illa på soundet.
 
Hur får du dina kunder? Samarbetar du med något musikbolag eller musikförlag?

Det tuffar på på något märkligt vis och folk kontaktar mig. Jag antar att ryktet och ditt senaste jobb 
är det som leder till fler jobb.
Förlag och musikbolag är bland andra de som rings eller mailar.

Tar du betalt per timma eller har du andra flexibla priser?

Jag ogillar timpriser på grund av att det stressar och pressar sönder min kreativitet. Projektpriser 
passar mitt sätt att jobba och vara på.

Föredrar du att jobba med någon som har en klar vision för hur produktionen ska låta eller 
med någon som bara har ett grundläggande arrangemang?

Det spelar ingen roll, vi utgår från något och kommer fram till ett färdigt resultat, allt funkar för mig 
– men jag måste slutföra.

Hur mycket blandar du dig i arrangemanget när någon kommer till dig med ett (enligt dem) 
färdigt arrangemang?

Dom som kommer till mig vill oftast ha min åsikt och hjälp men om det låter bra för mig så ändrar 
jag inte bara för att, men om det passar gör jag det.

Vid sånginspelning; föredrar du att spela in många tagningar tills det blir perfekt eller 
fokuserar du på attityden, och senare rättar till eventuella sura noter?

Jag har ingen modell som jag utgår ifrån allt hör ihop. Toner, uttryck, attityd – tillsammans skapar 
de en helhet. 

Hur gör du när du märker att en instrumentalist/sångare har för svårt för att spela in en viss 
del?

Byter ut dem mot någon som klarar det eller om det nu måste vara dem så får vi gå igenom det 
noga, de får öva och prova igen tills det funkar.

Hur lång tid brukar det ta dig att mixa en låt efter att alla spår är inspelade? Brukar du göra 
en egen tidsgräns (utöver eventuella deadlines)?

Det brukar ta en dag, sedan lyssnar man igen nästa dag och rättar till lite och ändrar det som kunden 
vill ha ändrat utifrån smak och tycke.
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Sköter du mastering själv? Om inte, vart brukar du skicka mixen?

Jag mastrar oftast själv men mixar ofta ihop med Joakim Styrén som också mastrar. Senaste plattan 
mastrade Björn Engelman från Cutting Room i Stockholm.

Vad gör du när du inser att du inte kommer hinna göra en bra produkt till deadlinen? Har du 
gett ut saker du är onöjd med?

Man är sällan helt nöjd, det vore osunt. Om deadlinen är för snål så gäller det att snacka med alla 
inblandade och ordna tid så det kan bli ett bra resultat. Det är sällan så bråttom som folk vill 
påskina.

Finns det några bra böcker eller andra informationskällor gällande producering/mixning du 
kan tipsa om?

Det finns oändligt med böcker, filmer och youtubeklipp. Man kan plocka upp en massa tricks men 
glöm aldrig att prova egna idéer för att hitta ditt sätt.

Har du något tips till folk som strävar för att bli professionella producenter/mixare? Finns det 
något du önskar att du visste när du började?

Rådet är att följa ditt hjärta för om du älskar att producera musik så har du en trygg grund att stå på 
när det blåser i musik industrin, just nu är det orkan.

Räkna med upp- och nedgångar och förbered dig på att tackla dem. Jag är glad att jag inte visste 
mer när jag började för det är rent oförståndigt att hålla på med musikproduktion. Samtidigt är det 
det absolut roligaste och mest givande jag vet.
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14.2.2. Michel Blair

When did you start producing and how did the interest for producing grow?

I started producing in the late ‘80’s. It all flowed naturally from being a musician, session player, 
arranger/music director. So actually making the records was a clear step.

Are there any producers/mixers you look up to and who influences you?
Yes, many. 

Producers include George Martin, Roy Halee, Anders Burman, Tom Dowd, Jerry Wexler, Arif 
Mardin, Joe Boyd, Willie Mitchell, Gary Katz, T-Bone Burnett, Daniel Lanois, Brian Eno, Nile 
Rogers, Dave Jerden, Hal Willner, Chuck D/Hank Shocklee, Denniz Pop, Flood, Craig Street, Lars 
Halapi, John Leventhal,  Joe Henry, Kleerup. 

Mixers include Roger Nichols, Bob Clearmountain, Tchad Blake, Joe Ferla, Biff Dawes, P J 
Widestrand, Janne Hansson, Ollie Olson, Chris Shaw, Rich Costey, Ed Cherney, Alar Suurna.       

Have you studied in a music school? 

Yes. At the University of Illinois, Champaign-Urbana, and Johnston College at the University of 
Redlands (Calif). I have a Bachelors Degree in Percussion Performance.

In that case, what was the most important thing you learned there?

I learned how to learn, how to study, and how to turn ideas into action.

Did you work with an established producer/mixer before you got to where you are today?

Yes. I have worked with many of the people listed above. And I have researched and studied the 
others. I have learned a great deal from every single project I’ve ever done.
 
In how many studios have you worked?

More than I can count. Including Ocean Way, Sunset Sound Factory and Sunset Sound (in Los 
Angeles), The Hit Factory, A&R, Quad Sound (in New York), Europa, Atlantis, and Polar (in 
Stockholm).

Have the internet and social media helped you with your work? In that case, how?

Yes. For example, it makes it very easy to communicate with colleagues and clients who are in 
other cities. And I can work on recordings by having clients send audio files on FTP servers, 
YouSendIt, etc. 

Are you making a living from music alone? In that case, how long did it take you to get there?

Yes, I work as a musician full time. Performing, producing, writing, teaching. It is still a long 
journey. There is no “there.”
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What do you like/dislike with this occupation?

I am really inspired by meeting so many creative people. I dislike people who think that making 
music is only “a nice hobby” and not serious. 

What/which Digital Audio Workstation(s) do you use and why that one/them?

I am not a ljudtekniker, but I primarily work in Logic. And that’s because it is easy, clear, and most 
of my friends/colleagues use Logic as well. 

Are you always starting with a empty project or do you use templates/earlier made presets?

I start from zero every time. 

Do you have any favorite
EQs/compressors/preamps/microphones/other outboard gear?

NEVE, LA2A, Distressor, 1176, Neumann U47 and U49, Coles ribbon mics. Lots more, but that’s a 
start.

Is there a piece of gear you cant live without?

My mind.

What are your favorite plugins and virtual instruments?

Universal Audio, Amplitube, Toontrack EZDrummer and Superior series.

How do you avoid getting stuck on a particular instrument sound?

I stop and take a break. 

How much do you rely on plugins in finished mixes?

A lot. 

What advantages/disadvantages do you see with working in home studios?

Advantages: Time, money, privacy.
Disadvantages: Unrealistic/inaccurate bass response. Difficult to actually collaborate with a group 
of highly trained musicians all working together in a room to create magic.  

Do you think one can achieve as good results in a home studio as in a professional studio?

Yes. But the result has nothing at all to do with the studio itself. A crappy producer/mixer will still 
make a bad record in a big, traditional studio because they just aren’t very talented. 
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Are there any particular qualities in a mix that reveals that it is made in a home studio?

Either everything is too bright and shiny, or too grey and muddy. Again, usually because of bad 
monitoring and confusing acoustics.

How do you get your clients?

My charming personality. And a 30-year reputation. Playing on records that have changed people’s 
lives is useful as well.

Are you collaborating with any record labels or music publishers?

All the time. Majors, indies, do-it-yourself-ers. Everything is a collaboration.

Do you have hourly rates or other flexible prices?

Yes, and yes.

Do you prefer working with people who have a clear vision of what the production should 
sound like, or someone who only has a basic arrangement?

I don’t see those as a contradiction. I’ve worked with people who have a very clear creative vision, 
but leave room for the participants to bring their own ideas into the picture. That type of producing 
is more like being a film director.

Whether it’s a super-mega-commercial project with finished tracks and bringing in pop singers at 
the end, or a “let’s see where this goes” collaboration with great players, the vision and process 
should be clear. That is part of the producer’s job.

How much do you involve yourself in the arrangement when someone comes to you with a 
finished (according to them) arrangement?

It depends on what I am getting hired to do. Or whether I start a project myself.

During vocal recording; do you prefer recording a lot of takes until it's perfect or do you focus 
on the attitude, and then later fix the out of tune notes?

I prefer to go for vibe and attitude and then “fix” details later. It’s my job to get great, creative, 
emotional performances from each singer I work with. No matter what the style. And out of tune 
notes don’t matter anyway if the story doesn’t work or is not believable. 

What do you do when you notice a part is to difficult to record for the musician/vocalist?

I kill them. 

Seriously, in a pop/dance session, if a singer can’t cut the part, then I might have to bring someone 
else in. If it’s a band record, maybe they just need a break, or a walk around the block, or to get 
some rest and come in the next day. We’re human. A producer must create a good working 
environment and the psychology of the .  
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How long does it usually take you to mix a song after all the tracks are recorded?

Depends on the situation. I have mixed an entire album in 2 days. And I have spent weeks and 
weeks on a few tracks. Each record is different. Time, money, expectations, commercial contract 
details. 

Do you make your own deadlines (apart from the official deadline)?

Yes. And then they always change!!!!

Do you master the material yourself?

No, never. It is an art in itself. A very important part of the process.

If not, where do you send your mix?

Masterdisk (New York), The Townhouse (London), Polar Studio, Cosmos and Cutting Room 
(Stockholm), for instance.  

What do you do if you realise that you won't be able to achieve a good result in time for the 
deadline?

I must to clear and honest with everyone as the process moves forward. If there are tiny problems, I 
usually keep them “in the studio”. The artists, manager, record label, etc don’t need to hear about 
every little challenge. 

But if there are large problems, technical crises, or sickness, then I must include the team in the 
decision making process. Sometimes that means having to accept that I will disappoint people. 
That’s life and part of the responsibility of the producer. 

Have you released anything you weren't satisfied with?

Not really. But I find details in every record I’ve ever made that I might do differently. Bass or 
vocal levels, solos, etc. So there is always something to reflect upon, to learn for the next record. 
But I stand for everything that I put my name on. 

Are there any books or other information resources regarding producing/mixing you could 
recommend?

Yes. A few. Here’s a start.

Howard Massey, “Behind the Glass, Vol. I”
http://www.amazon.com/Behind-Glass-Record-Producers-Softcover/dp/0879306149

Howard Massey, “Behind the Glass, Vol. II”
http://www.amazon.com/gp/product/0879309555/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?
pf_rd_p=1278548962&pf_rd_s=lpo-top-stripe-
1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=0879306149&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=08C84W7SXDD
Q7R1ZT3W7
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Mix Magazine
http://www.mixonline.com/

Sound on Sound Magazine
http://www.soundonsound.com/

Gearslutz
http://www.gearslutz.com

DVD- “Tom Dowd: The Language of Music”. 
Legendary engineer/producer and electronics genius Tom Dowd (Aretha Franklin, Eric Clapton, 
John Coltrane) discusses his work as an equipment inventor, his breakthroughs in engineering, and 
his experiences recording some of the greatest artists in the world. If you are serious about working 
in the studio, this is essential.
http://www.thelanguageofmusic.com/

Do you have any tips for people striving to become professional producers/mixers?

Develop a fabulous sense of humor. Be honest. Be curious. And be brilliant. 

Is there anything you wish you would have known when you started?

Not really. I had tough, knowledgeable teachers who pushed me very hard when I was in college. 
They were supportive and realistic. My family was encouraging as well. So I had a very strong 
foundation as a student, musician, and young professional. I might have been young and naïve, but I 
had a good feeling about what to expect and what to look for. 

I have made the mistakes most of us make. And I’ll make many more. Signing a stupid contract (not 
reading or understanding the details). Getting screwed when someone said they would “pay me 
later.” Saying the wrong thing in a meeting, or recording session and making people feel 
uncomfortable.

But I’m still alive, and still have a strong, positive reputation in the branch. I love making music. 
And I have been very fortunate to collaborate with and get to know so many wonderful people.
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14.2.3. Ulf Söderberg

När började du producera och hur växte intresset för det?

Intresset har funnits sen jag började lyssna på musik. För mig har musiken varit viktigt i sig, 
kompositionsmässigt, men jag märkte att det fanns något utöver en bra låt, man kunde ha ett eget 
sound. Detta funderade jag på redan innan 10 års ålder. 

Två tidiga plattor som hade den egenskapen var The Beatles Revolver och Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band. Jag lyssnade sönder dem, det fanns något där som inte fanns på de andra 
skivorna. Man kunde höra att andra artister/band hade bra låtar, men det var något mer med 
Beatlesskivorna. Man fick en vision och lyftes bort till en annan plats. Man kunde få en kortvarig 
vision med andra band som The Animals, The Rolling Stones och Jimi Hendrix, men Beatles hade 
det konstant.

Intresset växte till något påtagligt när den första punkvågen kom i början på 70-talet, och sedan 
vidare när new wave växte fram. New wave experimenterade med synthar och var inte lika arg som 
punken, det började även handla om sound.

Under hela 70-talet fanns det band som hade det där soundet, t.ex. Electric Light Orchestra, Blondie 
och ABBA. 70-talet var nog en guldålder, det fanns så mycket olika sound och det fanns en större 
ära i att ha ett eget sound, man fick cred om man stack ut.

Jag blev praktiskt intresserad när new wave slog igenom, det var mer hanterbart än tidigare och jag 
kände att jag själv kunde göra det. Gary Numan slog igenom stort i slutet på 70-talet, låten "Are 
'Friends' Electric?" knockade mig ur stolen, "Cars" likaså, de hade ett helt annat sound än vad man 
tidigare hade hört.

Detta var en era där disco var stort, det mer spännande soundet hade stagnerat lite, men Gary kom 
och gjorde något helt nytt - det var punk men något helt speciellt, han hade en egen röst som inte 
var lika slick som andras.

Jag visste inte vad en synth var i slutet av 70-talet, men jag lärde mig snabbt vad det var och att det 
var en sådan jag skulle ha. Man blev enormt nedslagen av priserna, men jag fick ihop pengar till en 
moog efter att ha delat ut mycket reklam efter skolan. Samtidigt öppnade sig en helt ny värld med 
grupper som Kraftwerk (som jag i och för sig hört innan men inte fattat att det var synthar som lät), 
J-M Jarre och annat som kom under den perioden. Vi hade ett väldigt bra bibliotek i Södertälje med 
en massa udda musik, där hittade jag Stockhausen och annan elektronisk musik. En intervju med 
Ralph Lundsten som gick på radion då kommer jag också ihåg som väldigt inspirerande.

Bra musik har alltid varit en kombination mellan låtskriveri och sound, och under 80-talet kom det 
många artister med spännande sound, även om det kom en hel del skräp under den perioden också.

På 80-talet skedde ett tekninkskifte, trummaskiner och billiga digitala reverb blev tillgängliga. I och 
med att portastudion kom började hemstudiorevolutionen. Portastudion kostade en del, men det var 
inte ouppnåeligt att göra en hemstudio till skillnad från tidigare. I början/mitten av 80-talet hade jag 
inskaffat lite grejjer, jag kunde då både skriva låtar och experimentera med synthljud och sound.
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Mitt band fick skivkontrakt i 1984 och kort efter det kom jag i kontakt med riktiga studios som 
Soundtrade (där idag ljudteknikerutbildningen Stockholm Audio Engineering håller hus).

Jag har lockats av stora studios, mitt producentskapande har utvecklats mer i hemmiljö, altså att 
kunna sitta med utrustning i en miljö man själv kontrollerar och man har ingen begränsad tid. Man 
kunde få till en bra demo hemma, och när man spelade in musiken i en stor studio var ljudkvalitén 
bättre, men magin fanns inte kvar. Det var som en välsignelse när man kände att tekniska kvaliten 
på hemstudion var så bra att man kunde släppa eget. Även om jag föredrar att själv jobba i 
hemstudio respekterar jag fortfarande stora studios, ibland kan vara bra med tidsbegränsningar.

Finns det några producenter/mixare du ser upp till och som influerar dig?

George Martin (The Beatles) - det är ett ganska gott betyg att man fortfarande kan lyssna det med 
en 45-årings öron. Beatles for Sale och frammåt är bra, främst Revolver och fram till slutet.

Brian Eno - de första ultravoxplattorna är väldigt bra, hans projekt med Peter Gabriel men hans 
egna produktioner är också inspirerande.

Daniel Lanois - hans egna plattor, mycket The Neville Brother, Robert Johnson, projekt med Peter 
Gabriel och Black Dub.

Jeff Lynn - Både 70-talsproduktionerna med ELO, men även det han gjort med andra artister under 
80- och 90-talet. 

Rent teknisk - klassiska som Quincy Jones, det kanske inte musik jag gillar men jag respekterar 
hantverket.

Förr kunde man höra vem som gjorde saker, idag är det mer same same, man väljer att inte sticka ut 
och det är lite synd. Jag respekterar fortfarande morderna producenter som hantverkare, men jag har 
inte koll på folk som har karaktär. Allt som låter orginellt eller sticker ut låter bra i min bok.

Har du gått någon musikutbildning? I så fall, vilket var det viktigaste du lärde dig därifrån?

Nej, ingen musikutbildning. Grejen var att på 80-talet fanns det inga sånna här typer av utbildningar 
där du specifikt lärde dig ljudteknik eller musikproduktion. Inte i den omfattningen det finns idag. 
Det som fanns var musikhögskolor, annars fanns det inget annat val än att lära sig själv. Min skola 
har varit de studios och de plattor jag jobbat med under 80- och 90-talet med de personer som fanns 
i den miljön. Sen har jag gått lite udda utbildningar som Filmmusik på Kulturama 1994 för Tomas 
Sundström och Ljudekologi på Hola folkhögskola för Björn Eriksson, men det har mer varit 
komplement och specialinriktat. 

Jobbade du under någon etablerad producent/mixare innan du kom dit du är idag?

Den jag har jobbat med som är etablerad är Peter Grönvall, jag är hans vapendragare.

Hur många olika studios har du jobbat i (själv och samarbete)?

Ojj. Kan jag omöjligt svara på, massor. En favorit är ett ställe där Peter och jag jobbade som låg i 
Trosa, ägt av hans halvbror. Man hade fönster ut mot vattnet den hade en riktigt skön atmosfär. 
Tekniskt sätt var den okej, men absolut inte bäst. Jag hade min bästa session där. Vi spelade in 
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Highland med One More time där. Studion blev såld, men han byggde senare en seriösare studio, 
men jag har inte spelat in där - bara tittat in.

Har internet och sociala medier hjälpt dig med ditt arbete? I så fall, hur?

Nu var det längesen jag var i den nischen så mycket som jag var förr. Jag har ju hållt halvfart sen 
jag började som lärare här (Högskolan I Skövde), sociala medier var inte lika stora då. Jag skulle 
använda det om jag återgick till att producera igen, men kan inte säga att det har betytt något för 
mig som det är nu.
Internet har varit betydelsefullt, jag sitter en del på forum (som modularsynthforumet muffwiggler, 
gearslutz - främst music business och high end, recording.org, electromusic.com, vintagesynth.com 
och diverse bloggar).
Jag har börjat runda av mitt internetande, det har kommit till en punkt där det tar mer tid än vad jag 
får tillbaks - diskussioner kommer bara till en viss nivå, men självklart hittar man pärlor ibland.
Det är bra för att skaffa information, det är ett riktat användade för min del. Man hittar nya prylar 
och ser till att plånboken alltid är tom.
Internet är väldigt bra för uppdateringar, innan kunde man gå veckor och vänta på disketter. En 
negativ sida är dock att man kan fastna i ett uppdateringsträsk.

Försöjer du endast dig på musik? I så fall, hur lång tid tog det innan du kom dit?

Absolut (om man räknar med MLP). Jag skulle inte behöva jobba egentligen, om jag satsar fullt ut 
på det andra. Att kunna försörja sig endast på musk kan ta rätt lång tid.  
När jag började med bandet på 80-talet var det en förhållandevis snabb framgång, det gick ganska 
lätt, men det fattade man ju inte då. På varv två brukar man krokna, så var det för mig åtminstone. 
Det är då man inser att branschen är jäkligt tuff. Det tog 3-4 år av kolsvart hopplöshet innan jag 
hittade tillbaks. Fördelen med detta var dock att jag hittade tillbaka till mig själv, till mina rötter 
kanske man kan säga, och orsaken till att jag blev intresserad av musik från början.

Jag gav upp den komersiella musikbranschen ett tag, jag satsade på att släppa ambient elektronisk 
depresiv synthmusik istället. Kring det började det hända saker, folk frågade om man kunde köpa 
mitt material och jag fick även förfrågningar inom film, det var vägen tillbaks. Jag har fortsatt jobba 
med Grönvall, men har även en fot i annan verksamhet där jag får göra vad jag vill. Mina egna 
skivor har hjälpt att hålla ångan uppe. Jag har haft två olika perioder, den komersiella på 80-talet, 
sedan en mer realistisk och roligare/trevligare som började 1992 och har hållit på fram till idag.
Jag skriver ambient synthmusik varje dag. Det var längesedan jag släppte något, släppte 2003 i eget 
namn och 2005 som Sepiroth. Jag har hundratals halvfärdiga idéer och har inte gett upp tanken om 
att släppa eget, det är bara tiden som fattas.

Vad gillar du/ogillar du med detta jobbet?

Det jag gillar är att ha ett konstnärligt forum, man har en vision och medel att uttrycka det. Gillar 
också att man kan hjälpa folk, jag blir glad när folk har lyssnat på min musik och har blivit 
inspirerade av det och när folk har fått en egen vision. Det är roligt att träffa folk här i skolan. Det 
har funnits en flexibilitet när man har jobbat själv. Har man inte ett gigg på en tisdag kan man ta det 
lugnt. Däremot får man kanske jobba på en lördag eller söndag i stället. Det har inte funnits någon 
stämpelklocka. Det är ett konstnärligt jobb med frihet även om det totala antalet jobbtimmar är fler 
än ett “svenssonjobb”.

Ogillar? Massor, oj oj oj. Framförallt är det myket konstiga människor i denna branschen. Jag fattar 
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inte vart alla stollar kommer ifrån. Kan inte tänka att en trädgårdsmästarförening har lika många 
stollar... Jag ogillar att musiken har blivit devalverad, finns många orsaker. Illegal nedladdning har 
definitivt något att göra med det. Det har spridits någon slags konstig idé att det inte är hårt arbete 
och det har blivit svårare få betalt idag. Jag ogillar att det finns folk som tar den låga summan, ingen 
tjänar på det - inte äns de själva. 

Det känns som att hela yrkesnischen är devalverad, jag hoppas att det kommer bli bättre - men det 
kommer nog inte ske nästa vecka. Jag är van vid att det är otryggt, men det är en faktor också - idag 
så mer än någonsin. Tillfällen att få bra betalt bar blivit väldigt få, det finns någonslags olust i 
musikbrancshen.

Vilket/vilka Digital Audio Workstation(s) använder du och varför just det/dem?

Jag använder Logic som multitrack workstation, det blev helt enkelt det jag valde. Jag använde 
tidigare cubase men bytte till logic när Mac gick från 9an till 10an.  Jag använder även reason, 
smidigt och enkelt verktyg för att skriva låtar och få ner idéer.

Andra program jag använder är:
Bias Peak, stereoredigering och mastring. 
KYMA, special plattform för digitalt skapande, det är som en dator för att bara behandla ljud. Det 
är en miljö man kan slöjda till - kan vara EQ till en synth till något man inte äns har i ens egen 
fantasi.
Metasynth, experimentellt manipuleringsprogram.

Börjar du alltid på ett helt tomt projekt eller använder du tidigare framställda presets?

Alltid en helt tom pallet, men jag har en presetbank med synthar. Jag använder en egen template 
med tomma färdiga spår, aldrig några förinställningar, jag vill ha en så tom målarduk som möjligt. I 
Reason får man ett rack, det rensar jag direkt.

Har du några favorit EQs/kompressorer/preamps/mickar/annan outboard utrustning? Finns 
det någon utrustning du inte klarar dig utan?

Absolut!
Heliospreamp och eq. Samma preamp som satt i heliosborden, fanns i Beatles Apple studio. 
Använder den till allt nästan.
Min kära UREI 1176 från sent 70-tal.
Min Sherman QMF! Den är brutal!
Gas Cooker, kul DI-box med rör.
Tube tech, SMC-2B.
Empirical Labs Distressor.
Empirical Labs Fatso.
TK Audio BC1, SSL-klon - väldigt fin för sitt pris.
Ett par dbx kompressorer.
Två Eventide H3000 och en H8000. H8000an är fantastiskt bra, en favorit!
Ett par Sony och Rolandgrejjer.
Stor Modcan modularsynth.
Korg Oasys.

39



Har du några favoritplugins och virtuella instrument?

Jag gillar inte att ha 400 olika pluggar, men mina favoriter är:
SSL duendeburken, bra om man ska ha cleant sound. 
PSP, alla deras pluggar.
Logics egna pluggar är bra, t.ex. den simpla EQn.
Mycket synthar (Absynth, Reaktor och Kontakt), men jag använder mest hårdvarusynthar.
Har försökt undvika att fastna i nya mjukvarusynthar - jag skaffade absynth, lärde mig den och 
använder den. Man ska heller inte underskatta Sculpture i Logic, lär man sig den är den väldigt 
kompetent!
Utöver pluggar har jag säkert minst 50 olika gitarrpedaler.

Hur gör du för att inte snöa in dig på ett visst instrumentsound?

Jag river efter varje låt. Modularrsynthen kan man inte spara patchar på, man kan skruva fram ett 
fantstiskt ljud men man kan aldrig få samma sound. Man måste våga riva och börja om från början! 
Jag är inte rädd för att bli av med ett sound, jag vet att jag kan skruvva fram ett likt om jag behöver.

När man var 20 och råkade radera en synthbank kunde man tro att livet var slut, men idag är jag 
ganska trygg i min kompetens som ljudkreatör.
Man ska som sagt inte vara rädd för att riva ner. Man kan ha favoritkedjor, som vissa pedaler t ex 
men de har jag i huvudet.

Hur mycket använder du dig av plugins i färdiga mixar?

Är nog rätt mycket faktiskt, beror på hur mycket tid man har. Nu när Peter och jag satt med Nanne 
hybrid approach, vi gjorde en hel del i datorn - men jobbade även med EP och reglar på Toftbordet. 

Jag gillar att jobba i ett 50/50-läge, i analoga världen kan det komma happy accidents, man kan få 
ett jättebra sound av misstag. 

Det jag uppskattar med det digitala är att man kan öppna ett gammalt projekt och det låter likadant.

Idag kan man använda mycket mer plugins idag än för 10 år sedan, för att datorna orkar - förr dog 
datorn efter ett reverb.

Jag undviker att slänga på pluggar för tidigt och jag har inte 7 pluggar efter varandra, jag brukar 
köra lite standard - bara kompressor och lite EQ. Vill jag freaka loss använder jag KYMA-systemet.

Vilka för- och nackdelar ser du med att jobba i hemstudio?

Fördelen är att du kan ta hur mycket tid som helst på dig, men det kan också vara nackdelen. För 
mig överväger fördelen, men det är lätt att grotta på något som inte har en betydelse. Det kan också 
vara bra med en kompanion med fräsha öron, något man kan sakna i en hemstudio. Fördelen med 
professionell studio är att man jobbar med en tekniker som vet vad han gör.

Tidigare var nackdelen att kvaliten var bättre i en professionell studio, idag är gapet ganska litet i 
den genren jag jobbar i. Det var längesen jag spelade in i en komersiell studio, men skulle vara skojj 
att göra det igen. Skulle jag få välja antingen eller, skulle jag välja min egen - alla gånger.
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Anser du att man kan uppnå lika bra resultat i en hemstudio som i en professionell studio?

Beror på genre. Tror inte man kan det med rockmusik, klassisk musik med mycket akustiska 
intstrument, jazz eller sympfoni. Man åker på stryk med akustisken. Man kan ha samma mickrofon 
och preamp som en professionell , men det är bara halva sanningen. De stora studiosen har bra rum, 
jämför man en hemstudio med en stor studio med erfaren tekniker har man ingen chans. Men för 
elektronisk musik är det nästan tvärtom, jag upplever nog det. Det är väldigt genrebaserat.

Brukar det finnas någon speciell kvalitet i en mix som avslöjar att den är gjord i en hemstudio?
Ja, det tycker jag. Framförallt rumssoundet och atmosfären. Det brukar också finnas en tendens att 
ta i lite för mycket på andra saker för att kompensera. Lite för komprimerat, lite för vässat, lite för 
mycket ofta. Man hör att någon har försökt att göra skärpa och brillians, men den är inte separerad. 
Man har inte jobbat med den i god lyssningsmiljö. En generell tendens att man vässar lite för 
mycket, för att man inte har bra lyssning. Ofta sitter man ensam och missar saker.

I vissa genrer spelar det ingen roll, det kan vara bättre att grotta med experiment.

Lyssnar man på bra 70-tals produktioner som Led Zeppelin eller liknande hör man att man aldrig 
kunde spela in det hemma. Man måste ha en atmosfär och vibe!

Hur får du dina kunder? Samarbetar du med något musikbolag eller musikförlag?

Har inte varit inne i den svängen på senaste åren. Skulle jag vilja komma in i det igen hade jag först 
och främst flyttat till en större stad och hängt med branchfolk (inte nödvändigtvis andra musiker). 
Skulle verkligen leta rätt på någon jag skulle vilja jobba med skulle fråga om det fanns någon 
möjlighet att få titta när de jobbar eller att få jag jobba gratis i 14 dagar. Skulle varit uppriktig med 
mina intentioner. 

Tar du betalt per timma eller har du andra flexibla priser?

Alltid per timma! Så fort du har ett fast pris kommer du få jobba 4 timmar extra. Timpriset sätter 
även press på artisten. Få artister kan sätta sig i studion och skriva musiken.

Man ska vara petig med att det är varje påbörjad timme man tar betalt för. Kommer de 3 timmar 
sent har de blåst 3 timmars budget, de kommer alltid komma 3 timmar sent om de inte vet om det.

Föredrar du att jobba med någon som har en klar vision för hur produktionen ska låta eller 
med någon som bara har ett grundläggande arrangemang?

Beror på vad de har för attityd. Är det någon som har en jäkligt bestämmd idé men inte kan vara 
konkret idé kan det var frustrerande. Jag föredrar de som pratar i konkreta termer, men uppskattar 
open mind och flexibel. Jag har svårt för flumsnack, det får musiken stå för. 
Brian Eno och gänget flummar inte. Jag har kollegor som är fotografer, de kan ta en magisk bild 
men de är väldigt konkret i själva hantverksutförandet. 

"Vet inte vad jag är ute efter, men inte det här" är inte bra, de får tala mer klarspråk.
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Hur mycket blandar du dig i arrangemanget när någon kommer till dig med ett (enligt dem) 
färdigt arrangemang?

Nästan ingenting. Ska ha något väldigt konkret eller märka att de inte är nöjda själva. Jag gör som 
Steve Albini - det är deras problem, inte mitt. Detta med undantag om de ger mig en konkret uppgift 
jag ska lösa. Ber de mig att jag ska testa en cool grej gör jag det.

Jobbar jag med Nannes platta är det hennes platta, men ber hon mig göra 10 trumbakgrunder och 
ger mig fria händer så tar jag ut svängarna rejält. Jag säger inte åt henne att hennes saker ska göras 
annorlunda. Har hon en vision så är det den som gäller, det är inte min platta. Den som ska släppa 
sin produkt ska vara nöjd, och det tror jag man blir när man fått förverkliga sina egna visioner.

Vid sånginspelning; föredrar du att spela in många tagningar tills det blir perfekt eller 
fokuserar du på attityden, och senare rättar till eventuella sura noter?

Har nog aldrig ställts inför det problemet. Har bara jobbat med folk som är väldigt bra. Nanne är så 
säker, hon sätter det. Försöker ha samma approach som förr med rullband, de får 4 försök från 
början till slut. Är det fortfarande något fel får man ta om det.

Det är inte mitt jobb att fixa deras problem, de får gå till annan. Jag jobbar bara med folk som kan 
lira. Ett "Kan du fixa det i datorn?" finns det inget annat än ett NEJ till, det tar fyra gånger så lång 
tid att mecka än att trycka på rec igen, det är något jag ogillar!

Ska jag vara frank tycker jag inte att man ska gå in i en studio om man inte kan spela, då ska man in 
i reploklen och öva eller gå ut och gigga. Förr kom man inte in i studion om man inte kunde lira 
eller hade något att komma med. Man lämnade inget till teknikern, det fanns inga möjligheter att 
manipulera - man undvek att tape edita. Jag är ifrån en skola där det man gör är det som blir, jag går 
inte in och kvantiserar - jag kör alltid från början till slut. 

Hur gör du när du märker att en instrumentalist/sångare har för svårt för att spela in en viss 
del?

Gå hem och repa.
Det kommer inte in så dåliga musiker i min studio. Har vi tagit in en studiomuiker som ska göra ett 
baspålägg och märker att den musikern inte är av den kalibern får han gå hem.

Hur lång tid brukar det ta dig att mixa en låt efter att alla spår är inspelade? Brukar du göra 
en egen tidsgräns (utöver eventuella deadlines)?

Helt omöjligt att svara på, den kan vara klar när allt är inspelad, grovmixen kan vara bäst. Jag och 
Grönvall har suttit i veckor med en mix och får ändå inte till det. Man kan bli frustrerad och riva 
mixen, sedan får man ihop en bättre på två timmar. En låt borde inte ta mer än en dag högst.

Sköter du mastering själv? Om inte, vart brukar du skicka mixen?

Försöker alltid jobba med Cutting Room, i synnerlighet Björn Engelman. Han är fantastisk duktig, 
trevlig och erfaren. Mastering är en personlig upplevelse och jag är alltid där inne när jag mastrar. 
Även om jag har en superdålig budjet lägger jag pengar på den biten. 

Jag har försökt att mastra själv, men man är för involverad i musiken. Man behöver ytterligare en 
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lyssning. Jag mastrar demos, men inte riktiga produkter. 

Man är alltid ägnslig för egen produktion vill gärna trycka en db till. Engelman vägrar och håller det 
dynamiskt och bra.

Vad gör du när du inser att du inte kommer hinna göra en bra produkt till deadlinen? Har du 
gett ut saker du är onöjd med?

Njae. Sista Sepiroth skulle jag vilja gå ett varv till med, den blev lite rushad. Har varit väldigt 
försiktig sedan 80-talet med att släppa något jag inte är nöjd med. När jag gjorde "Tidvatten" kände 
jag att det inte var jättebra, men veckor efter kändes det jättebra. Gör man ärligt det bästa man kan 
till sin förmåga räcker det alltid. 

Jag släpper helre inte alls än onöjd.

Finns det några bra böcker eller andra informationskällor gällande producering/mixning du 
kan tipsa om?

Rent tekniska böcker kan vara tråkiga, jag gillar de med mer filosofisk approach.

Behind the Glass, fantastiskt bra. Det är mer filosofiskt perspektiv, man lär sig hur olika approach 
man kan ha till produktion. Man kan göra det på väldigt många olika sätt. Imponerande och 
inspirerande.

Mixing With Your Mind (Michael Paul Stavrou). 

Ljudkonst (Peter R Meyer) inspirerade mig väldigt mycket.

Har du något tips till folk som strävar för att bli professionella producenter/mixare? Finns det 
något du önskar att du visste när du började?

Haha. Det var ett reportage på en fotomässa för två år sen där någon ställde samma fråga till en 
yrkesfotograf, svaret han fick var "UTBILDA DIG TILL LÄKARE!". Det cyniska pessimistiska 
svaret är - hade jag vetat det jag vet idag skulle jag inte börjat. Men bestämmer man sig för att köra 
ändå så skulle jag ge följande svar:

Man bör definitivt ha en stor passion och vara berädd på att det är väldigt många timmar/år att ta 
från fruktlöst arbete innan man får en inkomst. Försöja sig ett halvår/år går ju säkert. Men att 
försörja sig i 10/20 år är svårt, mycket svårare idag än förr. Förr var det svårt för att det fanns färre 
arbetstillfällen, men du fick betalt. Idag finns det mindre pengar men samtidigt horder av folk som 
vill in. 

Jag var ensam i gymnasiet om att vilja jobba med detta, idag är det en enorm skillnad. 

Det har alltid varit svårt men idag är det en helt annan konkurrens. 
Det är inte hopplöst, men jag tror man ska sträfa efter att komma på en bra idé, en nisch. Man ska 
inte heller bräka om det på internet det första man gör, för då kommer 200 kopiera det direkt. Jag 
hade sökt en nischgrejj. Det lustiga är att ofta det man gillar är blir en nisch. Man ska odla sin 
personlighet - det tar många år, men man ska sträva åt det hållet.
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14.2.4. Ollie Olson
När började du producera och hur växte intresset för det?

Jag började producera när jag var 19, dock inte professionellt, vilket jag började med när jag var 25 
år. Intresset kom naturligt eftersom jag spelade i band och vi gjorde inspelningar.

Finns det några producenter/mixare du ser upp till och som influerar dig?

Jag kan imponeras av enstaka låtar här och där nu för tiden, men nu för
tiden så har jag nog inga direkta förebilder som influerar mig.
Tidigare var jag väldigt inspirerad av Phil Spector, Steve Lillywhite,
Martin Hannett, Bob Gass, Bob Clearmountain, George Martin till exempel.

Har du gått någon musikutbildning? I så fall, vilket var det viktigaste du lärde dig därifrån?

Ja, jag har gått MI i Los Angeles. Jag lärde mig att bygga kontaktnät samt att våga.

Jobbade du under någon etablerad producent/mixare innan du kom dit du är idag?

Jag jobbade framför allt under en kille som heter Sean Freehill i Los Angeles. Duktig och framför 
allt känd för rätt mycket Gangsta Hiphop. Mycket lärorikt. Sedan snappade jag upp mycket när jag 
var 2nd engineer i olika studios då jag träffade en massa kända och okända tekniker/producenter.

Hur många olika studios har du jobbat i (själv och samarbete)?

Oj, jag har faktiskt ingen aning! Mellan 80 - 100 skulle jag tro...

Har internet och sociala medier hjälpt dig med ditt arbete? I så fall, hur?

Ja, nu för tiden är det ett sätt att träffa nya klienter och hålla kontakter med gamla. Dessutom ett 
smidigt sött att projektleda.

Försöjer du endast dig på musik? I så fall, hur lång tid tog det innan du kom dit?

Ja, jag försörjer mig enbart på musikrelaterad verksamhet. Sitter inte alltid i studio, dock. Det kan 
röra sig om A&R-arbete, management, repetitioner, tekniska lösningar, men främst studioarbete. Jag 
hade tur att i Los Angeles göra projekt som gjorde att jag kunde leva på det ganska direkt.

Vad gillar du/ogillar du med detta jobbet?

Tiderna...

Vilket/vilka Digital Audio Workstation(s) använder du och varför just det/dem?

Jag jobbar antingen i min laptop, en 15" i7 MacBook eller så jobbar jag med analoga mixerbord. 
DAW är ju väldigt trevliga, men jag har inte hamnat i studios där jag har behövt arbeta med dem.
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Börjar du alltid på ett helt tomt projekt eller använder du tidigare framställda presets?

Det beror på. Ibland kan det bli presets som jag själv har gjort för att få ett utgångsläge. 
Maseratipluggen för vokaler kan det hända att jag lägger på någon gång också. Nu vet jag vilken 
kedja som Tony brukar använda på sina vokaler så jag använder pluggen istället för att själv sätta 
ihop kedjan så att säga...

Har du några favorit EQs/kompressorer/preamps/mickar/annan outboard utrustning? Finns 
det någon utrustning du inte klarar dig utan?

Fairchild comp är ju alltid en favorit, men det är ju på få ställen man får möjlighet. Annars så brukar 
jag använde det som finns. Låten ska ju göras oavsett det ena eller det andra finns och hur kul det än
är med prylar så måste alltid musiken och idéerna komma i första hand. Jag är dessutom väldigt 
ointresserad av teknik...vilket ju underlättar då jag inte vill snöa in på grejor.

Har du några favoritplugins och virtuella instrument? 

Waves SSL paket, T-Racks compressor

Hur gör du för att inte snöa in dig på ett visst instrumentsound?

Se till helheten. Det finns inga instrument som är viktigare än helheten.

Hur mycket använder du dig av plugins i färdiga mixar?

Hur menar du? Jag ger flera svar här:
Analogt: Om jag sitter i en analog miljö så har jag några pluggar här och där beroende på hur 
mycket jag måste påverka ljudet i datorn och inte på bordet
.
Digitalt: I en digital miljö så är ju pluggarna mmitt mixerbord.

Så: Många pluggar finns i mixen.

Vilka för- och nackdelar ser du med att jobba i hemstudio?

Fördelar: Billigt, flexibelt.
Nackdelar: Sämre utrustning, sämre rum.

Anser du att man kan uppnå lika bra resultat i en hemstudio som i en professionell studio?
Ja, men då måste man 1: Vara väldigt bra och erfaren. 2. Ha kontroll över sin egen miljö. Alltså vad 
gäller bygget och utrustningen.

Brukar det finnas någon speciell kvalitet i en mix som avslöjar att den är gjord i en 
hemstudio?

Den blir oftast platt, men det beror på vem som har gjort den.
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Hur får du dina kunder? Sambarbetar du med något musikbolag eller musikförlag?

Jag får oftast mina kunder genom olika bolag eller via artister/producenter. Och ganska ofta i 
restaurangmiljö.

Tar du betalt per timma eller har du andra flexibla priser?

Jag tar oftast betalt per dag/mix/eller per projekt. Någon enstaka gång blir det timme.

Föredrar du att jobba med någon som har en klar vision för hur produktionen ska låta eller 
med någon som bara har ett grundläggande arrangemang?

Det beror på personen och låten. Helt olika.

Hur mycket blandar du dig i arrangemanget när någon kommer till dig med ett (enligt dem) 
färdigt arrangemang?

Jättemycket! Inte så att jag nödvändigtvis ändrar den, men jag dissikerar den och försöker hitta de 
svaga punkterna. Ändring är bara bra om den behövs.

Vid sånginspelning; föredrar du att spela in många tagningar tills det blir perfekt eller 
fokuserar du på attityden, och senare rättar till eventuella sura noter?

Beror också helt på sångerska/sångare och vilen typ av musik det är. Generellt sett så gillar jag 
långa tagningar med korrigeringar där det behövs. Jag är av den uppfattningen att alltför många 
tagningar slipar bort personligheten.

Hur gör du när du märker att en instrumentalist/sångare har för svårt för att spela in en viss 
del?

Byter del och kommer tillbaka till den senare.

Hur lång tid brukar det ta dig att mixa en låt efter att alla spår är inspelade? Brukar du göra 
en egen tidsgräns (utöver eventuella deadlines)?

Alltifrån två timmar till två dagar. Helt beroende på genre och hur välgenomförd produktionen är, 
men jag skulle säga att 4 - 6 timmar är nog standard

Sköter du mastering själv? Om inte, vart brukar du skicka mixen?

Det beror på. I vissa falla så sker masteringen parallellt med mixandet. Annars så skickar jag till 
duktiga mastrare typ Cutting Room, Masters of Audio, Cosmos i Stockholm eller till the Mastering 
Lab i Los Angeles.

Vad gör du när du inser att du inte kommer hinna göra en bra produkt till deadlinen? 

Ber om mer tid.
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Har du gett ut saker du är onöjd med?

Så klart! Det har alla. Det behöver inet betyda att det blev dåligt, det blev bara inte som du hade 
tänkt dig... 

Finns det några bra böcker eller andra informationskällor gällande producering/mixning du 
kan tipsa om?

En bok som heter "Behind the Glass" är kul och sedan antar jag att olika
nätforum kan vara intressanta.

Har du något tips till folk som strävar för att bli professionella producenter/mixare?

Öva! I olika stilar och genrer. Snöa inte in på tekniken.

Finns det något du önskar att du visste när du började?

Ja, men så är det nog alltid, vad man än gör. Fast nej, jag har nog tyckt att vägen varit mödan värd.
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14.3. Kritik

14.3.1. Michael Blair
Exit Sign - Frequency spread is great. Top end is open. Bottom end is big, but still relates to the 
track. Groove is clear. Distortion is strong, but useful and in control. Vocal levels are really good.

Flying High - Instruments are spaced well. Vocal effects/doubling on the lead work well. Layered 
background vocals are loud, but still warm and supportive. The string/delay things work well in the 
arrangement. Check the frequency spread. Drums sound a bit muffled/soft. Maybe that's the idea. 
You could try pushing the whole track in mastering to bring out the extremes in dynamics.

14.3.2. Ulf Söderberg
Reservation: Jag vet inte hur konversationen gått med de du producerat och hur mycket du tagit 
hänsyn till deras önskemål. Det skulle också vara lättare för mig som producent att sitta med hela 
arret i en DAW framför mig för att kunna ge detaljkritik.
Dessutom: Jag fokuserar på kritik, inte beröm ha ha!

Rain Song-

Leadsången låter onödigt mycket komprimerad vilket medför att låten inte riktigt andas. Tycker inte 
det är nödvändigt i ett så här pass (relativt) sparsmakat arr. Man kanske borde tittat på 
arrangemanget. Det är fantasifullt och snyggt men det blir en aning ”jämntjockt” vilket gör att jag 
tappar intresset för låten efter ett tag.

Sunshine-

Trummorna- Kicken låter lite vässad (?) och är ganska framträdande (detta är min personliga smak) 
och det accentueras ytterligare av Rimshotet. Personligen hade jag framhävt basen lite mer och 
backat lite på kicken. Det känns lite ”fetare” än vad jag normalt förknippar (och tycker är snyggt) 
med denna genre. Jag hade alltså tagit en mer klassisk approach till mixen, men det är inte säkert att 
det hade varit det bästa.

Har du kompressor på masterbussen? Ljudbilden låter lite ihoptryckt. Det här är den bästa av de 
mixar du lämnat in (återigen min personliga smak).

LMT-

Lite väl ”busy”. Det här är en typisk produktion där det blir kraftlöst om man tar i för mycket (vilket 
jag inte nödvändigtvis säger att du gjort). Jag anser att man borde jobbat mer med arret. Det kanske 
skulle funnits ännu fler passager mellan ”busy” och nedskalat arr. Väldigt pressat. Det distar men 
jag utgår från att det är en ”feature”. Sången hörs dock bra hela vägen- bra!
Det kickar inte loss riktigt dock. 

Martin-

Det finns en atmosfär som inte riktigt får blomma ut. Möjligen är det för odynamiskt. Man borde 
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jobbat mer med arrangemanget. Nu känns det lite samma genom hela låten. Det finns en ”filmisk” 
potential i låten men det fäster inte riktigt. Låtarna ”Wicked game” med Chris Isaak, ”Nights in 
white satin” med Moody Blues och temat till filmen Twin Peaks (även sångversionen med Julee 
Cruise) är exempel på liknande genre där detta funkar.
Lyssnar man på dessa låtar så finns en atmosfär där. I Martins låt finns det potential till sådan 
atmosfär men det griper inte riktigt tag.

MD-

Det finns en svag hinna av dist över sången som jag har svårt för. Det gör att soundet känns stängt 
och ”oluftigt”. Jag tycker att den här typen av musik ska ha rejält med dynamik (massive dynamics 
ha ha) men här känns det som att det är väldigt mycket kompressor i mixen. Det lyfter inte riktigt. 
Det känns som om ljudbilden nått fram till en vägg men vill vidare. Det här är en genre jag själv 
gillar så jag är lite överkänslig här kanske. Gruppen Type 0 Negative under perioden ”Bloody 
Kisses”, ”October Rust och ”World Comming Down” som var mitten- slutet på 90-talet är väl 
någon slags idealbild för mig.

Saba-

Det finns någon hinna på sången som gör att man vill ha ett diskantlyft. Typisk bieffekt av för 
mycket kompression (?). Tveksam till trumsoundet men detta är inte riktigt min genre så jag avstår 
från att spela auktoritet här. Jag hade tittat på arrangemanget. Någonting gör att jag tappar intresset 
av låten trots att jag gillar den. En förklaring kan vara att jag upplever att det finns ”döda” passager 
som inte tillför så mycket.
Upplever att kören (eller är det stråkarna) distar på ett oskönt sätt runt 3.22. Upplever också att 
toppen på trummorna distar runt 3.30.

Jag hade rivit mixen och börjat från början. Det kan verka motigt, i synnerhet när man jobbat i 
datormiljö med automatiseringar och annat, men det är ett beslut jag hade tagit om jag hade haft 
uppdraget.

14.3.3. Ollie Olson
Exit Sign:
Skön mix! Bra låt. Kanske en smula busy som aldrig låter lyssnaren andas. Vilet i och fär sig är bra 
med tanke på att texte och titel. Man skulle dock kunna få ännu större "jagad"-känsla om 
kontrasterna mellan lugn och stress var tydligare. Bra ljud och instrumentval. Skulle nog må bra av 
att "dras ännu längre"...blir mer extrem...

Flying High:
Fin produktion! Några små saker bara. För lite åttondelar i rytmiken som driver det hela framåt.
Det finns longörer i arret där det hela står och stampar. Korta ner och gör det mer effektivt. Skulle 
nog må bra av lite mer luft i sångpartierna...alltså göra om melodin en smula. Bra ljudval och mixen 
känns stabil...jag hade nog haft lite mer bas i det hela...men det är en svår frekvens.

49



14.4. Loggbok
30/3 – 20/5

Tidpu
nkt

Per
son

Uppgift Metod Kommuni
kation

Uppnådda mål Problem Konsekve
ns

Åtgärd Sig
n

30/3 RC Abstract Färdig och 
inskickad

RC

31/3 RC Lyssnat låtar 
av Saba, 
Malin, Emma 
och Jeanette

Pratat med 
Emma ang 
hennes 
arrangemang

Pratat med 
Jeanette ang 
hennes låt
 

Demos 
från 
Saba, 
Malin 
och 
Jeanette

Saba, 
Malin, 
Emma 
och 
Jeanette

Bättre översikt på 
arbetet

(Överklockat 
processor och minnen 
för att  Cubase ska 
orka ännu mer under 
produktioner)

RC

1/4 RC Jeanettes låt Jeanette 
och John

Fått spår och 
börjat mixa

Saknades spår Saknade 
spår

Fick 
resterande 
spår 
senare

RC

2/4 RC Pianoinspelni
ng

Inspelni
ng i 
Musicfa
ctorystu
dion

Saba Börjat med 
pianoinspelning 
till Sabas låt

Saba hade svårt 
att spela in ett 
visst parti

Inspelnin
g tog 
längre 
tid än 
väntat

Fortsatte 
nästa dag

RC

3/4 RC Pianoinspelni
ng

Inspelni
ng i 
Musicfa
ctorystu
dion

Saba och 
Jerry

Fortsatt med 
pianoinspelning

Saba hade 
fortfarande 
sfårt att spela in 
ett visst parti

Inspelnin
g tog 
längre 
tid än 
väntat

Fortsatte 
nästa dag, 
fick låna 
studiotid 
av Jerry

RC

4/4 RC Pianoinspelni
ng
Jeanettes låt

Inspelni
ng i 
Musicfa
ctorystu
dion

Saba, 
Jeanette 
och John

Blivit klar med 
pianoinspelning
Fått saknade spår 
till Jeanettes låt

RC

5/4 RC Sånginspelni
ng
Jeanettes låt 

Inspelni
ng i 
Musicfa
ctorystu
dion

Saba, 
Jeanette 
och John

Hjälpt Saba med 
sånginspelning 
Jeanettes låt 
färdigmixad

RC

6/4 RC Sabas låt
Massive 
Dynamics låt

Inspelni
ng i 
Musicfa
ctorystu

Saba och 
Fredrik

Över vakat 
sånginspelning 
och tydligare 
tidsplan för Sabas 

RC
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dion låt
Bekräftat intresse 
från Massive 
Dynamics

7/4 RC Sabas låt Cubase Börjat jobba med 
trumsamplingar

Svårt att göra 
ett sound när 
resten av spåren 
inte är 
färdiginspelade

Paus i 
trumsam
plingspr
oducerin
g

Vänta till 
spår är 
färdiginsp
elade

RC

8/4 RC Sabas låt Jacobs 
stråkbibl
iotek

Saba, 
Jacob

Förberett 
stråksound med 
Jacob

RC

10/4 RC Sabas låt Jacob Färdiga och 
mottagna 
stråkspår

RC

11/4 RC Martins låt Inspelni
ng hos 
mig

Martin Spelade in 
gitarrer och piano

RC

12/4 RC Sabas låt Inspelni
ng i 
studion

Saba Spelade in stråkar Ena violinisten 
hade svårt för 
att spela 
arrangemanget

Förlorad
e tid

Fick låta 
den andra 
violinisten 
spela in 
allt 

RC

13/4 RC Massive 
Dynamics låt

Bouncni
ng hos 
Hannes, 
mixning 
i Cubase

Hannes, 
Fredrik

Börjat med MD-
mixen

RC

15/4 RC Sabas låt
Martins låt

Inspelni
ng hos 
mig

Saba, 
Martin

Spelade in 
gitarrer till Sabas 
låt

Skulle bouncat 
spår med Saba, 
men hennes 
hårdisk hade 
krashat
Skulle få spår 
av Martin men 
han hade inte 
bouncat som 
jag ville ha det

Bouncni
ng 
uppskjut
en

Fick alla 
spår dagen 
efter

RC

16/4 RC Sabas låt
Martins låt
Malins låt
Emmas låt

Saba, 
Martin, 
Malin, 
Emma

Fått spår av 
Martin, börjat 
mixa
Fått spår av Saba
Gjort 
tidsplanering med 
Malin och Emma

RC

17/4 RC Arbetsplan
Martins låt

Martin Skrivit arbetsplan
Mixat klart 
Martins låt

RC

18/4 RC Sabas låt Cubase Saba Klippt sång RC
19/4 RC Sabas låt Cubase Saba Klippt klart alla RC
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spår
20/4 RC Sabas låt Cubase Saba Jobbat på mix, 

Saba närvarande
RC

21/4 RC Sabas låt Cubase Saba Gjort klart mix 
för 
arrangeringstävlin
gen

RC

24/4 RC Sabas låt

Massive 
Dynamics låt

Cubase Saba Något saknas i 
arrangemanget 
på Sabas låt

En del 
Cubaseproblem 
i MDprojektet

Färdig 
mix 
skjuts 
upp

Fördröjn
ing

Saba 
utvecklar 
arrangema
nget

Jobba runt 
problemet

RC

25/4 RC Massive 
Dynamics låt

Cubase Jobbat på mix RC

26/4 RC Malins låt Malin Felkommunikat
ion

Malins 
låt 
uppskjut
en

Ny 
kommunik
ation

RC

27/4 RC Massive 
Dynamics låt

Cubase Fortsatt på mix RC

28/4 RC Massive 
Dynamics låt

Cubase Färdig mix RC

29/4-
1/5

RC Fira 
födelsedag 
och Valborg

Goda 
vänner

Trevlig helg RC

2/5 RC Malins låt Cubase Malin Börjat prodda RC
3/5 RC Malins låt

Intervjuer
Cubase
Mail

Malin
Ollie 
Olson, 
Bengan 
Andersso
n

Proddat
Mailat Ollie och 
Bengan

RC

4/5 RC Malins låt
Emmas låt

Cubase Malin
Emma

Proddat RC

5/5 RC Malins låt
Emmas låt

Cubase Malin
Emma

Proddat Skulle få demo 
av Emma, men 
hon var inte 
nöjd med 
arrangemanget

Uppskjut
en 
inspelnin
g

Emma 
gjorde om 
arrangema
nget 

6/5 RC Malins låt Cubase Malin Börjat spela in 
sång

RC

7/5 RC Malins låt Cubase Malin Proddat RC
8/5 RC Malins låt

Intervju 
Cubase
Mail

Malin
Bengan

Fortsatt 
sånginspelning

Bengan kunde 
inte ställa upp 
på intervju 

Ett 
mindre 
intervjuo
bjekt

Behöver 
hitta nytt 
intervjuob
jekt

RC

9/5 RC Malins låt Cubase Malin, Sånginspelning
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Emmas låt Emma
10/5 RC Emmas låt

Malins låt
Cubase Emma, 

Malin
Sånginspelning 
(Emma)

Väntade på nya 
spår och 
produktionsidée
r på Malins låt

Paus i 
arbete på 
Malins 
låt

RC

11/5 RC Malins låt
Intervjuobjek
t
Saba

Cubase (Martin 
Hedström
), Malin, 
Saba

Klippt sång på 
Malins låt
Pratat med Saba 
om hennes låt

Inget svar av 
Martin
Sabas kommer 
inte hinna spela 
in nya saker till 
låten

Brist på 
intervjuo
bjekt
Får 
skjuta 
upp 
färdigpro
duktion 
av Sabas 
låt 

Fortsätta 
leta

RC

12/5 RC Malins låt Cubase Malin Färdigklippt sång
13/5 RC Malins låt

Intervjuer 
Cubase
Mail

Malin, 
Ulf, 
(Ollie)

Jobbat på mix
Ulf kunde ställa 
upp på intervju

Inget svar av 
Ollie

Brist på 
intervjuo
bjekt

Försöka 
vidare

RC

14/5 RC Malins låt Cubase Malin Jobbat på mix RC
15/5 RC Malins låts

Emmas låt
Internet Malin, 

Emma
Skickat sista 
utskick till Malin
Fått spår av 
Emma

RC

16/5 RC Intervju
Emmas låt

Telefon
Mail
Cubase

Ollie, 
Michael, 
(Henrik 
Edenhed)
, Emma

Ollie Olson och 
Michael Blair 
kunde ställa upp 
på intervju, frågor 
skickade
Jobbat med mix

Henrik svarade 
inte

Brist på 
intervjuo
bjekt

Lämnade 
röstmedde
lande (fick 
aldrig 
svar)

RC

17/5 RC Intervju 
Redovisning
Malins låt
Emmas låt 

Faceboo
k, 
Cubase

Olav, 
Michael, 
Malin, 
Emma

Intervjusvar från 
Olav Fossheim 
och Michael Blair
Malins låt färdig
Utkast skickat till 
Emma

RC

18/5 RC Intervju 
Rapportskriv
ning
Kritik
Emmas låt

Djupinte
rvju, 
Open 
Office, 
Mail, 
Cubase

Ulf, 
Emma, 
Michael

Djupintervju med 
Ulf Sönderberg
Skrivit på rapport
Fått kritik på låtar 
av Michael
Sista utkast till 
Emma

RC

19/5 RC Emmas låt
Rapportskriv
ning

Cubase, 
Open 
Office

Emma Emmas låt färdig
Skrivit på rapport 

RC

20/5 RC Rapport Mail Rapport inskickad RC
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