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Musikalisk Bakgrund 

Jag växte upp i ett hem som alltid var fyllt av musik. Inga av mina föräldrar är musiker men har alltid 
haft en relativt udda smak för att vara ickemusicerande personer. Led Zeppelin , The Clash  och Frank 1 2

Zappa  kunde blandas med Grandmaster Flash  eller Keith Jarrett  beroende på dag och 3 4 5

sinnesstämning. Det brittiska rockbandet Led Zeppelin skulle kunna ses som den första stora källan till 
mitt val av trummor, jag spelade på grytor och bunkar innan jag ens förstod att trummor var ett 
instrument eller faktiskt var medveten om vad jag hörde. Den här bredden på musik var något som jag 
uppskattade men inte lade så mycket tanke bakom då. Starten på mitt eget lyssnande däremot började i 
något lite oväntat, i alla fall är det hur jag ser på det när jag tänker tillbaka. Jag brukar se det som att 
allt började under högstadiet på riktigt. Det första band jag minns som formande av mig som musiker 
och trummis är Slipknot, ett amerikanskt metalband som iförda masker med budskap om att skita i allt 
fångade mitt intresse för musik på ett helt nytt sätt. Det andra bandet är också ett metalband och heter 
The Dillinger Escape Plan  som blandade rytmer jag aldrig tidigare hört med skrik och en aggressivitet 6

som jag aldrig heller tidigare hört. The Dillinger Escape Plan var på något sätt det som fick upp mina 
ögon och öron för latin och jazz, även om jag var långt ifrån medveten om vad dessa stilar faktiskt var 
eller hur de kunde låta i sin rena form.  

Jag gick i kommunal musikskola och spelade saxofon i ungefär tre år, tills jag slutade för att en plats 
öppnades upp på trummor. Efter en period på två år slutade jag även här för att vi bara skulle spela 
storband och det var inget för mig då jag såg metal som det enda som gällde. Men efter en tid utan 
någon lärare så beslutade jag mig för att söka till estetiska programmet på Hultsfreds Gymnasium och 
kom in där. Under ettan på gymnasiet upptäckte jag hiphopen genom en politisk rappare som heter 
Immortal Technique. Jag var såld på texter och tyckte att kontrasten i monotona beats jämfört med allt 
metallyssnande var fantastisk. Jag började under gymnasiet förstå att musik kunde ge mig känslor 
som, för mig, inte riktigt fanns i något annat. Samma ljudlandskap kan än idag påverka min kropp 
fysiskt som väldigt få andra saker kan.  

Ett år efter gymnasiet skulle några vänner söka jazzfolkhögskolor och jag följde med dessa på en 
sökningsturné utan att egentligen veta så mycket om vad det innebar eller hur det gick till. Jag 
beslutade mig för att gå på Sommenbygdens Folkhögskola i Tranås och här började den riktiga 
introduktionen till jazz och viljan att bli bäst på att spela trummor. Övning blev min vardag och jag såg 
helt plötsligt på trummor på ett nytt sätt. Musik blev under några år lite diffust och stressigt, i och med 
viljan att bli bäst och den konkurrens som existerar i skolmiljö kombinerat med de årliga sökningarna 
till nya ”bättre” skolor. Jag gick senare två år på Lunnevads Folkhögskola och värt att nämna här är 
min trumlärare, Anders Gustavsson, som lärde mig att se på mitt instrument med nya ögon. Han 
öppnade dörrar som att öva saker långsamt och med konstant fokus. Det fanns alltid ett fokus på sväng 
och att lyssna på hur ditt instrument faktiskt låter beroende på hur du använder dina händer och inte 
vad du har för utrustning eller hur en trumma är stämd. Detta är något jag fortfarande kan glömma bort 
men försöker återkomma till varje gång jag ska ta mig an något nytt. Mitt sista stopp var Skurups 
Folkhögskola och det var ett oerhört givande år eftersom att ett stort grovjobb redan gjorts och jag lade 
mycket fokus på saker som samspel och en ökad förståelse för en större mängd genrer. Detta var något 
som gav mig en push i den riktning jag senare valt att ta. 

 Brittiskt rockband bildat 1968.1

 Brittiskt punkband bildat 1974.2

 Amerikansk experimentell gitarrist och kompositör, 1940-1993.3

 Amerikansk DJ som anses vara en av de första pionjärerna inom hiphopen.4

 Amerikansk klassisk och jazzpianist född 1945.5

 Amerikansk experimentell och väldigt aggressiv metalgrupp startad 1997.6
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Min resa genom KungligaMusikhögskolan har varit brokig. Den har både varit osäker och de sista två 
åren väldigt beslutsam. Jag har insett att jag vill spela trummor, skapa musik tillsammans med 
människor i stunden. Jag har också insett att jag vill vara med och skapa saker från grunden. Jag har 
alltid haft svårt att inte ha väldig mycket åsikter om all musik jag medverkar i som trummis och jag 
har härigenom byggt upp en stark vilja att vara med i processen från start. 

Projektbeskrivning 

Min Vision 
Jag har alltid varit fascinerad av producenter och deras möjligheter att ta en liten, liten bit musik och 
skapa någonting stort, personligt och unikt. Jag kommer därför att vilja utforska producentrollen mer i 
detta arbete, men det tydligaste av mina mål är att jag rent ljudtekniskt vill utvecklas och få en 
avsevärt mycket större kontroll över processen under en inspelning och även kunna integrera detta i 
livesituationer. Jag vill främst ha en mycket större kontroll över mitt eget instrument i studio och live. 
En detaljerad förståelse för musik i allmänhet kommer utveckla mitt trumspel avsevärt och få mig att 
vidga ramarna för vad som känns logiskt att spela i olika situationer. Jag tror också att en ljudteknisk 
förståelse och experimenterande med ljud kommer öppna mina sinnen för att ta oväntade och nya 
vägar i mitt spel. En tydlig anledning till hur jag tror detta kommer utveckla mig live är det faktum att 
jag kommer (försöka) producera musik till en av de väldigt elektroniskt inriktade grupper jag spelar 
med och därigenom blir tvungen att, vid livespelningar, göra något akustiskt av det elektroniska jag 
själv skapat, vilket känns väldigt roligt och utmanande. Detta finns också närvarande genom mitt 
skapande av musiken, vilket gör att jag hela tiden måste tänka som en trummis. Jag tror att detta 
kommer spegla min personlighet som musiker även om vissa saker inte är spelade av mig själv 
akustiskt. Jag vill ha tre låtar att visa upp som känns färdiga när jag är klar med detta projektarbete, 
gärna av tre fristående projekt för att undersöka huruvida jag kan hålla det personligt trots att jag 
jobbar med olika artister. 
Mitt och många andras problem kan ofta ligga i att inte ha kunskapen tekniskt att uttrycka vad man 
vill ha annorlunda i en inspelnings- eller produktionssituation, vilket jag tycker håller tillbaka min 
personlighet i musiken och jag märker att det är essentiell kunskap för att bli en duktig och förstående 
producent som snabbt kan få fram ljudbild som önskas. Detta blir därför en stor del av arbetet för mig. 
I det tekniska kunnandet räknar jag också in att jag vill få en bättre förståelse för Logic Pro, som till en 
början kommer att vara den DAW (Digital Audio Workstation, engelsk benämning på musikprogram i 
allmänhet) jag främst jobbar med. En önskan jag har med mitt examensarbete är att utveckla en såpass 
stor trygghet i producentrollen att jag lyckas få något av det jag jobbar med släppt, antingen som 
producent tillsammans med någon annan eller producent på egen hand. Jag inser svårigheterna med 
detta, eftersom att jag är väldigt ny i rollen. Det logiska blir att ha det som en önskan snarare än mål 
att få släppa någonting och istället låta målet vara utvecklingen och vägen mot ett framtida släpp. 
Det blir naturligt för mig att jobba mycket med elektronisk musik i mitt examensarbete eftersom en 
stor del av den musik jag lyssnar och har lyssnat på de senaste åren är just elektronisk.  Även här 
kommer jag att vilja lära mig så mycket som möjligt om det tekniska. Det kommer att bygga på 
mjukvara i form av synthar och diverse effekter som jag fortfarande har för dålig grundkontroll över 
för att kunna skapa de ljud jag vill. Detta känns i dagens musikvärld avgörande om du som producent 
vill skapa något nytt och unikt. 

Förberedelser 
KungligaMusikhögskolan har haft en stor inverkan på varför jag valt att göra just den här typen av 
arbete. Under mitt första år spelade jag mest jazz. Men jag hade en vilja att utforska fler musikstilar 
och se vad som var möjligt att göra i dessa med det fått med mig från min jazzutbildning. Den här 
utvecklingen skedde i takt med att jag började lyssna på mer spridda stilar och fler artister inom de 
genrer jag bara varit och nosat på tidigare. Jag har hela tiden mötts av en positiv inställning från lärare/
mentorer när jag velat testa något nytt eller utveckla mitt vokabulär inom pop och hiphop. Jag gick 
under första halvan av mitt tredje år en kurs i ljudteknik på KungligaMusikhögskolan där vi gick 
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igenom mikrofoner, inspelning av dessa, redigering av ljudfiler, mixning m.m. Det var en ganska kort 
och ytlig kurs och vi tittade på, som tidigare nämnt, lite av varje utan att djupdyka i något särskilt. Vi 
läste under andra året en obligatorisk kurs i musikproduktion med Pål Svenre som hade lite liknande 
inriktning som ljudteknikskursen men hann gå lite djupare i inspelning och mixning. Här satt jag med 
en hel dag och spelade in på en mängd olika sorters låtar och fick se hur teknikern Markus Sjöberg 
jobbade och kunde ställa olika frågor och diskutera kring sound. Det var oerhört inspirerande då jag 
tycker väldigt mycket om hans sätt att jobba. Hela den kursen inspirerade och hjälpte mig mycket i 
mitt val av examensarbete. Jag visste redan under våren 2016 att jag ville göra ett arbete med 
inriktning på musikproduktion så passade jag på att under hösten 2016 välja att läsa en kurs i 
musikprogrammet Logic Pro. Den här kursen blev en en möjlighet att gå ner på djupet i Logic Pro i 
och med att det här är det program jag jobbar i till vardags. Kursen gav en bra chans att ställa frågor 
om saker jag haft problem med och jag fick tips för att jobba på ett smidigare sätt i programmet. 
Utöver skolan och de kurser jag gått så har Youtube varit min största källa till kunskap. Det finns så 
många duktiga människor som gratis lägger ut sitt kunnande på Youtube för att de vill hjälpa folk som 
kämpar för att komma igång med det de redan kan. Detta tycker jag är inspirerande i sig, men 
framförallt finns det oerhört mycket bra tekniska tips och konkreta hjälpmedel. Inspelningsteknik, 
mixning, synthprogrammering osv. Detta tillsammans med alldeles ypperlig hjälp av vänner och 
bekanta som alltid ställer upp med tips och förslag på enklare tillvägagångssätt för att underlätta ens 
produktion. 

Processen 

Freja och Vidar Drakenberg 
De personer jag valde att jobba med i min första del av projektet var Freja och Vidar Drakenberg. Ett 
syskonpar som jag tidigare spelat tillsammans med live och jobbat lite med i studio. Vi hade en 
gemensam vilja att gå in i en studio för att skapa någonting utan förutsättningar att bli ”en hit”. Vi har 
alla jobbat i sammanhang där detta blivit en faktor som ofta sänkt musiken och vi hade ett stort behov 
av att bara få skapa utan press. Freja fick i höstas praktik på Spegelteatern som är en del av 
skivbolaget Ingrids lokaler. Den här studion är ägd och utrustad av Björn Yttling och Pontus Winnberg 
som är två av Sveriges och kanske världens mer framgångsrika musiker, låtskrivare och producenter i 
indiepop-världen. Tack vare Frejas plats här hade vi möjlighet att utnyttja en studio för inspelning av 
allt vi kunde tänkas få inspiration att göra under hösten. 
Idéen till att använda det här till mitt examensarbete föddes först efter att jag under slutet av sommaren 
spelade in trummor på en låt som Freja, Vidar och jag skrivit tillsammans under slutet av 2015 men 
som rann ut i sanden och aldrig togs vidare. Freja kontaktade mig i och med sin nya praktikplats och 
förklarade att hon ville spela in lite gamla saker för att få det klart och se vad det blev av det som 
färdig produkt. Vi bestämde oss tillsammans för en dag att spela in men hann under tiden besluta att vi 
skulle testa att spela in lite andra saker bara för att se hur det blev. Jag och Freja lade upp vår plan på 
det sättet att vi gav oss en hel dag för att hitta rätt trummor för inspelningen och rätt mikrofoner för att 
återskapa det sound som båda var överens om passade ändamålet. Det visade sig vara ett bra upplägg 
då vi faktiskt spenderade en hel arbetsdag på att soundchecka diverse mikrofoner och olika sätt att 
stämma trummorna. Den här processen är en sak som jag anser förbises av många, vikten av att få sitt 
instrument att inte bara låta bra akustiskt utan också inspelat.  
Vi hade en referens vad gäller sound när vi inledde och det vara Peter Bjorn and Johns låt ”Young 
Folks”, som sedan jag hörde den första gången varit ett föredöme för hur jag tycker ett trumset ska låta 
i en indielåt. Jag antog att det som krävdes av trummorna akustiskt för denna typ av sound skulle vara 
torra, hårt dämpade trummor genomgående för att undvika icke önskad resonans och även forma den 
naiva, torra replokalskänslan som jag tycker finns i både Peter Bjorn and Johns låt och den låt Freja 
ville spela in. Vi använde ett trumset från 60-talet av mindre fin kvalitet blandat med en Ludwig 
Supraphonic-virveltrumma från liknande årtal och en blandning av nya och äldre cymbaler. Jag väljer 
att inte gå in närmare på den låten som faktiskt skulle spelas in vid tillfället eftersom att den inte 
kommer användas i det här arbetet utan kommer istället närmare gå in på det som uppstod efter att den 
var färdiginspelad.  
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Vi förbrukade ungefär en timme på den låt som skulle spelas in och hade sedan en hel dag över till att 
göra det vi kände för i stunden. Den första låten jag valt att ta med i det här arbetet heter ”Why” och 
blev till då jag började jamma med mig själv på det trumkomp som senare blev en refräng. I det här 
fallet blev det alltså trummorna och soundet på dessa som blev grunden för en helt ny idé och som 
också blev starten på riktigt på vår tanke om att börja göra saker som bara tillåts vara det de är och inte 
försöker vara något speciellt. Efter att jag spelat in något som vi enats om kändes som en tydlig form 
spann vi vidare på en fortsättning. Det kändes direkt naturligt att spela in bas på den i samma stil som 
trummorna. En gammal halvakustisk bas med ett murrigt sound som dämpades med handen medan jag 
spelade in blev den perfekta lösningen för vad som i stunden nästan kändes som ett tillräckligt groove 
för att bygga en hel låt på. Det enda som behövdes var en melodi och Freja hade en liten snutt i 
huvudet som kändes som en självklar monoton vers i stil med soundtracket till filmen Juno  som vi 7

båda två hyser en stor kärlek till. Filmen är fylld av låtar som i all sin enkelhet med bara en röst och en 
gitarr, bas eller piano blir till något fantastiskt och verkligen lyckas skapa en känsla som 
överensstämmer med det texten handlar om. Vi fick en idé om att texten (bifogad i arbetet) skulle 
handla om en person som ser tillbaka på en period av sitt liv där den bygger upp mer och mer ilska och 
frustration gentemot en annan person men utrycker det helt känslokallt i rösten och att orden som sägs 
istället skulle beskriva detta. 

Joakim Hultqvist och I Am Karate 
Jag har under ungefär två års tid spelat med I Am Karate bestående av medlemmarna Erika Soldh och 
Marta Pettersson. I Am Karate är en elektronisk pop-duo som skapat ett väldigt eget sound med 
dansanta grooves och karaktäristiska synthar och samplingar för att skapa hooks som, enligt mig, 
sticker ut i popgenren. Jag har endast spelat live med de här två då de själva producerar allt och det 
fanns ingen plan på att arbeta på något annat sätt då vi började spela, jag skulle endast agera 
sessiontrummis och hoppa in vid behov av en större sättning än två personer.  
Under ett rep sommaren 2016 ändrades min roll en aning, Marta presenterade en låtidé och jag testade 
lite olika trumgrooves i replokalen tillsammans med duon. Vi slutade i någon form av trap-inspirerad 
ballad. Trap är en gren inom hiphopen som växt fram i den amerikanska södern (staden Atlanta är 
framförallt förknippat med trap) som jag lyssnat mycket på. Snabba hihats och djupa, tunga basar är 
starkt förknippat med denna genre. Jag sa att jag var väldigt intresserad av att försöka producera upp 
en grund till låten och duon tyckte det var en bra idé. Det här visade sig vara en svår uppgift i och med 
att jag skulle göra någonting som låter väldigt modernt och har sin grund i hiphop-världen samtidigt 
som det rör sig om en popduo och att jag under hela processen hade tanken närvarande om att jag 
sedan också ska spela låten live på akustiska trummor. Jag började med att leta efter ljud som skulle 
kunna smälta ihop bra med ett akustiskt trumset live. Då jag inte hade tillgång till någon studio för 
inspelning under största delarna av det här projektet så valde jag att använde ljud från en 
inspelningssession i dåvarande Decibel Studios i Stockholm som jag gjorde för ungefär två år sedan, 
utan någon riktigt vetskap om vad det skulle användas till. Det är hihats, pukor, bastrumma, en virvel 
och kantslag på en virveltrumma som jag använt. Dessa har jag sedan fått klippa upp och manipulera 
för att skapa den programmerade känsla som jag ville åt i den här låten och som genren på något sätt 
kräver. Jag stötte på en del problem ljudtekniskt, främst med instrumenten utöver trummorna och på 
grund av detta så fastnade jag till slut i precis den biten mitt projekt bygger på, ljudteknisk kunskap 
och produktionserfarenhet och blev tvungen att hitta någon för att hjälpa mig att komma ur det här. 
Jag kom till en gräns där jag kände att jag behövde hjälp med diverse saker i produktionen. Det 
behövdes någon med bättre ljudtekniska kunskaper och även lite större kunskap harmoniskt för att 
fundera ut fler möjligheter för låtens utveckling, det är här Joakim Hultqvist kommer in i bilden. 
Joakim och jag lärde känna varandra när vi gick på Skurups Folkhögskolas jazzlinje. Då var båda lite 
osäkra på vad ville hålla på med och vi umgicks inte särskilt mycket under folkhögskoletiden. Vi 
flyttade upp till Stockholm och började umgås, det visade sig att våra referenser och vår smak hade 
letat sig allt närmre varandra. Joakim hade under en längre tid jobbat som ljudläggare av diverse tv-
produktioner, kompositör, producent och mixare när jag beslöt mig för att ta mina idéer till honom 
under hösten 2016. 

 Amerikansk independentfilm från 20077
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Jag visade Joakim ursprungsidén (denna finns bifogad för lyssning) från vårt rep med I Am Karate och 
även vad jag gjort i mitt efterarbete med låten som Marta presenterade för mig under vårt rep och 
förklarade vad vi diskuterat kring och försökt skapa. Han tyckte om idéerna och var väldigt 
entusiastisk över att skapa något tillsammans. Vi bestämde oss för att sätta oss tillsammans och tänka 
ut vad vi verkligen ville göra. Vi började med det jag hade gjort och hittade lite olika varianter på detta 
först. Vi kände båda två att det kändes stelt och inte särskilt nyskapande utöver trummorna och därför 
valde vi att tänka om helt. 
Jag och Joakim hade under året lyssnat mycket på Rihannas  album ”ANTI” och den, soundmässigt, 8

skitiga sidan av detta album var något vi verkligen ville komma åt. Vi ville lyckas få låten att låta 
organisk och levande, få en själ, trots att den är gjord med en stor mängd digitala instrument som i sig 
kan låta relativt själlösa. Vi började tänka mindre klassisk pop, skalade av låten harmoniskt och 
försökte hitta ett sätt att få låten att gunga. Detta resulterade i en helt ny version med en helt ny typ av 
vers och refräng. Den här nya versionen fick mig att inspireras till att lägga in kantslag i refrängen för 
att skapa ett modernt dancehall-sväng á la den amerikanska artisten Drakes  låtar ”Too Good” och 9

”One Dance”. Vi var medvetna om att det här är ett typ av beat som använts av många världsartister 
under senaste året och det kändes som ett värdefullt knep att knyta ihop det lite svårare svänget i 
refrängen med ett groove eller rytm som i stort sett alla hört ett flertal gånger i sitt liv. Det här i sin tur 
ledde till att vi kopplade några av syntharna i refrängen till samma rytm och hade därigenom på något 
sätt hittat ett sväng i låten som vi båda gillade och som var lite nytt och fräscht i det sammanhang vi 
satt det. 

Jesper Hättander 
Jag arbetade under hösten och vintern på en större mängd beats/produktioner med en ambition om att 
utvecklas så pass mycket i producentrollen att jag kan börja samarbeta med rappare jag ser upp till och 
få chansen att skapa ett eget sound i en genre som haft stor betydelse för mig de senaste åren. Jag hade 
en önskan om att spendera tid i KungligaMusikhögskolans studio under hösten för att bygga upp ett 
bibliotek av grooves och percussion-loopar men jag fick tillgång till studion först i februari, vilket 
gjorde att jag var tvungen att tänka om. En stor del av mitt trumvokabulär härstammar från hiphopen 
och musik som inte alls är spelad av trummisar, jag har därför valt att med min egna produktion 
ifrågasätta om min roll som trummis endast består av att spela akustiskt trumset eller om det kan 
skapas en personlighet i något som programmerats. Frågan jag också ställde mig var om det inte i en 
modern musikutbildning blir kontraproduktivt att inte räkna in beatproduktion som en del av rollen 
som frilansande trummis. Detta i och med att efterfrågan på digitala bakgrunder, eller backtracks , 10

blivit så standardiserat i livesituationer och där ansvaret ofta hamnar på trummisen i bandet att ordna 
dessa. Jag har valt att använda digitala samplingar och ett fåtal trummor spelade av mig själv för att på 
något sätt göra min poäng klarare.  
Jag tror att jag har hittat en ny sak jag behöver lära mig vid varje nystartat Logic-projekt. Det finns 
alltid någon ny funktion jag behöver hitta för att lyckas skapa det ljud jag har en bild av i mitt huvud 
eller om det är någonting jag hört på en redan existerande låt. Precis som när jag stämmer ett trumset 
inför en konsert eller en inspelning så kan jag behöva sitta och stämma en digital sampling av en 
virveltrumma för att den ska passa in bättre i låten. Jag får ofta stanna till och fundera över hur min 
idealbild av ett groove hade varit om jag skulle spela det på ett akustiskt trumset och vad som krävs 
för att få det att låta så, fast ännu bättre eftersom att jag nu har den möjligheten. Likheterna mellan vad 
du som trummis i en livesituation måste tänka på och som trummis bakom ett beat måste tänka på är 
större än vad många tror. Vilken trumma kommer att utgöra fokus av beatet? Var ska jag accentuera 
för att driva framåt eller hålla tillbaka ett groove? Hur hårt dynamiskt ska jag betona slagen? Det finns 
en uppfattning om att ”vem som helst kan göra musik på datorn” och att det inte krävs någon 
instrumentkunskap för detta. Jag tycker det stämmer till viss del, vem som helst kan göra musik på 
datorn men vem som helst kan inte göra det bra och framförallt inte svängigt. Jag är övertygad om att 

 Amerikansk låtskrivare och sångerska inom R&B, pop och hiphop, född 1988.8

 Kanadensisk rappare och sångare, född 1986.9

 Ett backtrack är förinspelade filer som spelas upp genom en dator eller dylikt, alltså inte spelat av någon på 10

scenen, för att förhöja ett framträdande.
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jag inte hade lyssnat på en hiphop-låt på samma sätt om jag var något annat än trummis och därför 
jobbar jag också utifrån min roll som trummis när jag gör ett beat. Jag vill att folk ska börja dansa till 
mitt beat, vare sig det är när min produktion spelas på en klubb eller om jag själv spelar en konsert 
live. 

Handledning  

Charlie Bernardo 
Charlie Bernardo blev ett självklart val för mig efter att vi träffat varandra sommaren 2016. Vi delade 
en mängd åsikter om svensk hiphop, vart den varit och vart den är påväg. Jag fick reda på att Charlie 
har producerat låten ”Svartskallar” av den svenska rapparen Stor. Det är en av de absolut största 
ljusglimtarna för mig under senaste åren i hiphop-Sverige och det föll sig helt naturligt att be Charlie 
vägleda mig genom mina funderingar kring produktion av det mer elektroniska slaget.  
Jag och Charlie träffades för handledning i slutet av januari i hans studio på Krukmakargatan i 
Stockholm som han delar med den svenska artisten Yung Lean’s producenter och management. Detta 
känns rimligt att nämna i arbetet eftersom att det enligt mig är människor som gjort det bästa vi har 
och kanske någonsin haft inom svensk hiphopexport. Det gav väldigt stark inspiration att vara i den 
miljön. Vi inledde med att prata om hur Charlies arbete ser olika beroende på om han har en artist i 
studion eller om han sitter själv för att skapa något. Finns en artist med i bilden blir nyckeln att jobba 
snabbt och ha ett bibliotek av kunskap för att snabbt kunna få fram ett ljud som funkar, vare sig det 
gäller en virveltrumma, en synth eller en bas. Det som behövs tas fram fort är ett skal, något som 
svänger, så att artisten kan börja skriva antingen en text eller melodier, eller rentav både och. Ett ljud 
behöver inte vara perfekt, exempelvis väljer du kanske ett piano istället för att leta det perfekta 
synthljudet när en melodi ska skrivas. Du väljer förmodligen att hitta ett bra sväng i beatet, rytmisk 
placeringen av virvel, bastrumma och hihat i förhållande till varandra snarare än att sitta och leta efter 
den absolut perfekta mik-placeringen eller samplingen av en virveltrumma, bastrumma eller hihat. 
Tyngden i en session med en artist läggs helt enkelt på att fånga och ta tillvara på idéer som kastas ut. 
Det blir väldigt annorlunda i en skapandeprocess där du bara har dig själv att tänka på. Vi var båda 
överens om att vi uppskattar att lägga väldigt mycket fokus och tid på att hitta ”det perfekta ljudet” när 
vi sitter ensamma med en produktion. Vill jag ha en bastrumma eller cymbal i en låt så ska den låta 
precis som jag tänker mig, det känns aldrig bra att gå vidare med något halvbra när det finns tid att 
lägga energi på att leta efter rätt ljud och mixa. Det jag tar med mig mest från min handledartid med 
Charlie är att våga prova saker, inte tänka så mycket på om det som görs är ”rätt” eller ”fel” utan 
istället lita på sitt öra. Den andra mer tekniska biten jag tar med mig är den stora vikten av att rensa 
upp onödiga frekvenser i ett ljud. Nästan alla ljud ger till exempel ifrån sig bastoner som aldrig 
uppfattas som något annat än störande för ljudbilden. Även detta är kopplat till örat, men det är också 
lätt att tro att när ett ljud, till exempel en virveltrumma, hörs separat och har skalats av vid de allra 
lägsta frekvenserna så kommer den uppfattas som tunn tillsammans med resten av trumsetet och 
instrumenten, men ofta blir det tvärtom. De viktiga frekvenserna i instrumentet får mer plats och 
skapar därför en bättre mer definierad ljudbild. 

Viktor Bälter Lundin 
Viktor Bälter Lundin är en person jag känt sedan gymnasiet och är fortfarande personen jag ringer om 
jag vill ha riktigt bra inspelade eller mixade trummor. Eftersom att jag i projektet velat lägga mycket 
tid på den ljudtekniska förståelsen för trummorna så var Viktor den första personen jag kom att tänka 
på när jag skulle bestämma en konstnärlig handledare. Han har jobbat som inspelningstekniker åt 
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artister och band som Lykke Li , Deportees , Johnossi  och Last Lynx . Alla dessa har ett 11 12 13 14

trumsound jag inspirerats av och jag känner mig tacksam över att ha en begåvad person tillgänglig vid 
ett tillfälle som detta. 
Det jag ville ha ut av Viktor i det här arbetet var först och främst hans gedigna kunskap om mixning, 
både vad som kan vara viktigt att tänka på i live-situationer men att främst lägga fokus på trummor 
inspelade i studio. Jag ville också ta tillfället i akt och fråga om Frejas och mina inspelningar för att se 
om vi kunde gjort något annorlunda under inspelningsprocessen och vad som kan vara bra att tänka på 
till nästa gång. Ursprungsplanen var att ta in Viktor redan under inspelningen men både jag och Freja 
var överens om att vi vill öva på det själva och på så sätt tvingas tänka efter några gånger extra och 
hitta egna vägar för att lyckas få fram vårt idealsound.  
Det visade sig under vår handledning att trummorna var väldigt bra inspelade. Mikplaceringen vi gjort 
blev ideal för det tighta, torra sound vi ville ha och det blev därför ett ganska minimalt mixningsjobb. 
Några saker vi gick igenom var att vi tog bort och förstärkte frekvenser i de olika trummorna. Vi 
använde ganska lite kompression för att trycka ihop spårens volym eftersom att det inte behövdes för 
en låt som är inspelad i en så pass svag ljudvolym och utan några större utsvävningar dynamiskt. Den 
innehåller inga cymbaler vilket bidrar till att det inte är så många frekvenser som sticker iväg och blir 
störande för ljudbilden, det enda som rör på sig dynamiskt är egentligen när jag öppnar hihaten mer 
och mer framåt slutet av låten. 

Reflektion 

Det första jag tänker när jag i efterhand reflekterar över det här årets arbete är huruvida jag lyckats 
uppnå de mål jag satt upp. Jag ville ha tre färdiga låtar med tre olika projekt klara vid slutet av det här 
projektet, ha en bättre förståelse för det ljudtekniska bakom trummor och en klarare bild av hur 
produktionsjobbet går till. Processen med låtarna har visat sig ta mycket längre tid än vad jag väntat 
mig. Viljor går isär, personer dras åt olika håll och nya projekt dyker upp konstant. Nya inriktningar 
och vägar verkar vara den största faran för projekt som inte blir klara väldigt fort. 
Jag har under året inte spelat något med Marta och Erika i I Am Karate och har därför inte kunnat 
prova hur det blir att spela över min egen produktion i en livesituation. Men jag har däremot spelat 
med artister som jobbar med endast programmerade trummor under årets gång och fått utforska den 
del av projektet som innebar att hitta en musikalisk lösning där akustiska trummor blandas med 
digitala samplingar. Mitt bästa exempel på detta blir lösningen jag hittade med svenska artisten Madi 
Banja som rör sig i en värld mellan hiphop, pop och en klubbvärld på ett sätt som jag aldrig riktigt hört 
tidigare. Vi har i det här sammanhanget inte plockat bort något från produktionerna på skivan utan jag 
har istället fått hitta sounds som passar tillsammans med en väldigt digital ljudbild. Jag valde med 
detta att gå helt motsatta vägen och använde mitt vintage-trumset från 60-talet från den amerikanska 
tillverkaren Rogers. För mig är det här ett oerhört kul sätt att jobba, jag får idéer från en produktion 
som ligger i bakgrunden men får samtidigt friheten att fylla i och addera ett väldigt klassiskt trumsets-
sound med väldigt mycket konstnärlig frihet. Det blir svårt att inte bara spela det man hör och redan 
finns i backtracket, utan att försöka lista ut hur man kan stärka det genom att fylla i luckor eller helt 
enkelt låta bli att spela vissa saker. 
En annan person som jag jobbat med på liknande sätt är den svenska multitalangen Christopher Cook, 
med artistnamnet Dim Out. Han är en artist som rör sig emellan funk, soul, jazz och hiphop och gör 
allt från att skriva musiken och spela de flesta instrumenten själv till att producera och mixa musiken 
på egen hand. I den här konstellationen har jag stött på något jag aldrig tidigare gjort, jag spelar ofta 
över ett backtrack där mina egna trummor är samplade och jag ska helt enkelt addera något med ett 
akustiskt trumset ovanpå en akustisk studiotagning. Jag letar faktiskt fortfarande efter ett sätt att 

 Svensk artist och sångerska, född 1986.11

 Svensk popgrupp bildad 2003.12

 Svensk duo bestående av sång/gitarr och trummor, bildad 2004.13

 Svensk popgrupp bildad 2011.14
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anpassa mig till mitt eget spel och hjälpa snarare än stjälpa mitt eget sound. Det är en väldigt rolig 
utmaning som jag skulle uppmana alla musiker att pröva på, att försöka spela tillsammans med sitt 
eget spel. 

Freja och Vidar 
Med Freja och Vidar blev svårigheterna något större än med de andra projekten. Det som började bra 
med kreativ frihet och att tänka bort potential för att spelas på radio eller dylikt föll mer och mer ju 
bättre låtarna kändes. Jag uppskattar verkligen saker som sticker ut och vågar vara något som inte 
något annat är. En produktion för mig är därför inte bra bara för att den låter rent och proffsig, en 
produktion för mig är bra om den har en tydlig idé och personlighet. Här känns det som att våra vägar 
går lite isär i gruppen, någon vill till slut göra det mer tillgängligt för allmänheten, någon vill inte göra 
det alls tillgängligt. Jag står någonstans kvar i ursprungsversionen och tycker att det var en väldigt bra 
idé och vill göra den färdig. Till slut kom svårigheten med att jobba tillsammans som två syskon in i 
bilden, lite för mycket vilja åt olika håll och lite för lite ork att kompromissa alltför mycket. Resultatet 
blev till en början att låtarna delades upp och det var oklart om något överhuvudtaget skulle släppas. 
Efter en lång tids tystnad så har nu saker ändrats en hel del, låtarna som vi började med tidigt i 
projektet kommer släppas och låten ”Why” som jag valt att använda i mitt projekt är en av dessa. Jag 
tycker det känns roligt att ha kommit till en punkt där kompromisser skapat en slutgiltig produkt som 
alla kommer kunna stå för och vara väldigt glada över att ha fullföljt. Detta till trots så kommer jag i 
mitt arbete använda låten som den lät efter en dag i studion, med bara trummor, bas och sång på 
eftersom att det känns som den mest råa och bäst beskrivande bild av vad min tanke med mitt projekt 
med Freja och Vidar var från början. En sak som jag hade glömt med den här låten fullständigt när jag 
och Viktor satte oss ner för att prata mixning var att jag inte spelar en enda cymbal under hela låten. 
Det är för mig och de flesta andra trummisar ganska ovanligt att det inte blir i alla fall några slag på 
dessa under en inspelning, om inte annat av reflex. Anledningen till att det överhuvudtaget kunde 
inträffa var för att vi fick till ett så bra sound på virvel, bastrumma och hihat att jag inte kände något 
behov av cymbaler eller mycket spel på pukor, vilket kändes positivt både då och nu när jag ser 
tillbaka på inspelningen. Det känns också som en positiv sak för att jag på något sätt då lyckats hitta 
en ny väg i mitt spel, eller i alla fall valt en okonventionell väg, vad gäller pop-genren. 
Jag uppskattar också känslan av att ha fått spela bas till mig själv för första gången på en inspelning. 
Det fick verkligen upp mina ögon för hur jag spelar som trummis och det fick mig också att känna lite 
mer att liknande referenser hos två personer som spelar ihop spelar mer roll än tekniskt kunnande, 
detta med tanke på mina brister vad gäller basspel rent tekniskt. Jag som trummis brukar ofta lämna 
plats i mitt spel där jag gärna ser att t.ex en basist fyller i. För mig blev det då också ganska lätt att 
förstå vad jag skulle spela när jag väl fick basen i händerna även om jag inte hade en exakt bild av hur 
basspelet skulle låta när jag spelade in trummorna. Det kanske låter självklart men för mig blev det lite 
av en uppenbarelse hur mycket enklare det är att komma på saker att spela och att även spela dessa när 
det är man själv som spelat grunden och den låter precis som man vill. Jag skulle också säga att 
basspelet fick mig att acceptera brister än mer, inte bara i basspelet utan det fick mig även att upptäcka 
att vissa små saker som störde mig i mitt trumspel egentligen var väldigt goda bidrag till 
helhetskänslan. 
Av upphovsrättsliga skäl kan jag inte presentera hela låten i mitt arbete utan har klippt ut de delar som 
visar på det jag diskuterat kring i min text. Vers 1, refräng 1, sticket (här går jag ifrån det fasta kompet 
lite) som leder in till näst sista refrängen (ref 3). 

Joakim Hultqvist och I Am Karate 
I jobbet med I Am Karate blev den största svårigheten att Joakim studerar i Örnsköldsvik och att vi 
därför har försökt att jobba på distans med produktionen. Det fungerade till en början, men ju mer 
detaljer som läggs till i ett projekt, desto mer försvinner då ett projekt skickas mellan två parter över 
mail och till slut är det väldigt oklart om något blivit fel eller om man bara inte gillar idéen som lagts 
fram. Båda två skaffar nya digitala effekter som den andra inte har och därigenom stöter man på ett 
väldigt direkt problem då man kanske format, eller till och med skapat, t.ex ett trumljud helt med en 
effekt och så är det bara en av parterna som har denna och därför tas funktionen av det ljudet bort helt. 
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Vi har under hösten träffats två gånger i Stockholm för att arbeta med låten och vi har då kommit 
längre än vi gjort under flera månader av mailkontakt och delning av projektet. Min poäng här blir att 
jag känner mig mycket mer kreativ då jag kan bolla tankar med en person i stunden, jag tror att detta 
kan bero mycket på min bristande ljudtekniska kunskap, men också att jag som utbildad jazzmusiker 
och metalmusiker i grunden är van vid att skapa saker i grupp, där allas idéer får ta plats och kan 
bollas med. I övrigt har det tagit tid att hitta något som Erika och Marta tycker om lika mycket som vi 
tycker om det vi gör och vi är i skrivande stund fortfarande i arbete med att försöka färdigställa en 
färdig version.  
Det som är synd med den här typen av produktion, när det rör sig i ett land mellan elektroniskt och en 
stor möjlighet till att använda akustiska instrument, är behovet av tid och utrymme, tycker jag. Jag 
hade väldigt gärna haft möjlighet att rigga upp ett trumset i en studio med olika typer av akustiska 
möjligheter, både ett stort och öppet rum och ett mindre rum och där kunna experimentera med 
mikning av trummorna och även med vilka möjligheter som finns att spela låten på. Jag hade velat ha 
en möjlighet att ha en studio i en eller två veckor på det här sättet för att själv verkligen bli nöjd och 
för låtens skull hitta nya vägar att gå. Det är något speciellt, för mig, med just den här typen av musik 
som gör att jag vill ha ett väldigt lyxigt sound på det. Då blir tid och akustik väldigt viktigt, dåligt med 
tid och ett dåligt utformat rum akustiskt leder till ett sämre resultat. Nu har jag försökt att använda 
samplingar från en gammal inspelningssession i en väldigt bra studio och visst, det fungerar bra, men 
känslan av att ha anpassat en inspelning helt efter en låt är väldigt tillfredsställande. Det här leder till 
en önskan om att en dag ha den här möjligheten och hitta likasinnade människor att genomföra det 
med eftersom att jag tror att det skulle utveckla mig enormt mycket både som trummis och producent. 
Jag kommer presentera låtens olika delar i arbetet eftersom att jag av upphovsrättsliga skäl inte kan 
publicera den fullständiga låten, därför har jag klippt ut vers, refräng, stick och sista refrängen i låten 
för att visa på de olika momenten jag pratat om i mitt arbete. 

Jesper Hättander 
Mitt enskilda arbete blev ganska mycket påverkat av att jag inte hade den studiotillgång som hade 
krävts för att fullfölja min tanke. Jag ville göra någonting som kändes värdefullt för mig och min 
utveckling som musiker/producent och på grund av att jag inte fick tillgång till skolans studio förrän 
februari så bestämde jag mig under vintern att istället göra någonting som ifrågasätter trummisens roll. 
Jag tycker att mitt arbete har lärt mig enormt mycket om trumproduktion, jag hör i större utsträckning 
vad som gjorts i efterarbetet med trummorna och det här har också öppnat nya idéer och vägar i mitt 
eget trumspel. Även om jag alltid kommer vara en förespråkare av akustiska trummor i en 
livesituation (om en trummis efterfrågats) så har jag fått en än större respekt för att lyssna på vad låten 
kräver, oavsett genre. Det är inte alltid säkert att ett akustiskt trumset gör sig bäst i en jazzlåt, det är 
heller inte säkert att en hiphop-produktion gör sig bäst med digitala samplingar, men för att kunna göra 
det valet krävs en känsla för sound och en kunskap om vad som är möjligt med de båda typerna av 
ljud. En fråga jag också ställde mig i början var ifall det går att utveckla en personlighet i en 
beatproduktion. Jag tycker detta har varit svårt för mig att utveckla under en så kort tid som 
examensarbetet sträcker sig över, men i och med att alla mina val bygger på att jag tänker ett trumset 
framför mig så anser jag mig redan kunna känna av min spelstil på akustiska trummor i min 
produktion. Små saker som var jag skulle lägga betoningar på en hihat eller hur hårt jag skulle spela 
vissa slag på bastrumman live tas in i beräkningen i alla mina beats. 
Bortsett från det tekniska så fanns också en önskan om att börja samarbeta med rappare. Det har varit 
svårt att veta vem jag ska skicka mitt material till, mycket för att jag känner mig lite kräsen i mina val 
av artister. Det jag menar är att jag är ganska specifik med vilka rappare jag skulle vilja höra på mina 
olika produktioner och att jag inte känner någon stress utan hellre väntar in möjligheten att presentera 
mina produktioner för dessa. Jag kommer under våren börja skicka mina produktioner till ett förlag 
som arbetar mycket i USA för att se om det är möjligt att styra upp ett samarbete med någon av alla 
artister de jobbar med. Det känns väldigt roligt att det är artister jag lyssnat väldigt mycket på och som 
jag då såklart är väldigt intresserad av att samarbeta med. Det jag valt att använda till mitt eget 
konstnärliga projekt är en produktion som tyvärr inte innehåller någon rap ännu men som är skickad 
till några personer jag har i åtanke. Förhoppningsvis är detta något som kommer gå att få till det här 
året. Jag tycker min produktion visar på att min förståelse för mixning har blivit väldigt bra under året, 
även utan tidigare exempel. Jag tycker den visar att jag hittat ett sväng med personlighet på mina 
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trumproduktioner som är unikt och att jag har fått en ganska bra förståelse för vad som är viktigt i en 
hiphop-produktion, dvs att hitta en personlighet men också lämna utrymme för en väldigt rytmisk röst 
ovanpå ens produktion. 

Sista tankar 

Mina år på KungligaMusikhögskolan har varit bland de mest utvecklande åren musikaliskt i mitt liv. 
Även om jag inte lagt lika mycket fokus på övning som under min tid på folkhögskola så har jag 
funnit helt nya vägar som jag inte överhuvudtaget börjat utforska innan jag började där. Jag hade en 
idé om att bli jazzmusiker, vilket för mig då innebar en relativt snäv bild av vad jag skulle hålla på 
med. Detta i sin tur ledde till att jag började göra allt jag fick förfrågan om, lite oavsett genre, vilket 
inte var den mest positiva perioden i mitt liv, även om det såklart hjälpte mig att finna mig själv på 
något plan. Slutligen landade jag i att jag bara vill göra sådant som inspirerar mig och tillåter mig att 
inspirera mina medmusikanter och detta till att jag även öppnade mig för att vilja bli producent och ha 
möjligheten att kunna bidra till musik med min personlighet ännu tidigare i processen. Jazzen har lagt 
en grund för mig i mitt musicerande som får mig att ständigt ha en öppenhet för experimentella vägar 
och en lekfullhet inom vilken genre jag än tar mig an och detta är och har varit väldigt viktigt för mig 
för att kunna utveckla en egen röst. Som trummis kommer jag fortsätta med min strävan om att endast 
göra sådant som jag känner utvecklar mig och tillåter mig att inspirera de jag spelar med. Som 
producent hoppas jag kunna behålla min hunger efter att lära och utvecklas till den grad att jag kan 
skapa någonting på samma sätt som jag tycker att jag har möjlighet att göra som trummis och att detta 
även ska göra mig till en bättre musiker. 
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Bilaga. 

Låttext ”Why” - Freja, Vidar och Jesper 
Vers 1: 
Sunny wednesday and I wanted you to join me: ”It might be fun you wanna go-o-o?” 
You didn’t answer so I tried to stay silent, but now I’m tired of your sho-o-ow. 

Ref 1: 
Why-y-y, why-y-y, why-y-y, why-y-y, why-y-y, why-y-y? 
x2 

Vers 2:  
I watch you smiling to the people that surround you, but it was never meant for me-e-e.  
All the shit that you’ve been keeping in your closet, all that shit it ended up on me. 

Ref  2:  
Why-y-y, why-y-y, why-y-y, why-y-y, why-y-y, why-y-y?  
x2   

Vers 3: 
The sun went down and I strolled out passed your apartment - didn’t worry since you never seemed to 
notice me. 
Watched my hand collect a stone beneath your window - it made it through and ripped the silent wall. 

Ref 3: 
Why-y-y, why-y-y, why-y-y, why-y-y, why-y-y, why-y-y?  
x2 

Ref 4: 
Why-y-y, why-y-y, why-y-y, why-y-y, why-y-y, why-y-y?  
x2 
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