
 

Kurs: EG1017 Examensarbete 15 hp  

2020 

Konstnärlig kandidatexamen 180 hp 

Institutionen för Musik- och Medieproduktion 

Handledare: Jan-Olof Gullö, Thomas Florén 

 

 

   

Skriftlig reflektion inom självständigt arbete 

Till dokumentationen hör även följande inspelningar: 
KEEP ON KEEPIN' ON (Grundmix) 

GET TO KNOW (Grundmix)

Ida Bang Eriksson 

Inspelning och 
musikproduktion av 

”modern retro" 
Att förstå den konstnärliga processen 



 

 

 

Abstract 

I detta konstnärliga projekt har jag agerat producent och planerat för och genomfört en 

inspelning av två nyskrivna låtar med mitt band. I denna uppsats har jag undersökt hela den 

konstnärliga processen noggrant för att förstå vad som händer i den och hur man kommer 

fram till och kan påverka resultatet. Jag har även valt ut två musikaliska referenser och tagit 

reda på hur deras produktionsmetoder sett ut och jämfört dem med varandra, samt tagit 

inspiration därifrån till min egen process. Reflektionerna kring processen kretsar främst kring 

de tekniska och fysiska förutsättningarna inspelningen har haft och den beslutsfattande roll 

jag som producent har haft. Detta har resulterat i två grundmixar som ska produceras vidare. 

Låtarna är inspelade på ett sätt som kan mixas för att matcha flera olika ljudideal och kommer 

därmed med stor sannolikhet kunna uppfylla min vision av produktionen senare. I den 

avslutande diskussionen redogör jag mina insikter om att tid och pengar är stora faktorer för 

vilka förutsättningar man har, vikten av att vara förberedd för att kunna vara tidseffektiv i 

studion, samt att det mesta går att lösa ändå med hjälp av noga förberedelser och planering. 

Nyckelord: inspelning, musikproduktion, band, producent, studio 
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Inledning 
Detta konstnärliga projekt har gått ut på att spela in och producera två nya låtar som jag har 

skrivit och arrangerat tillsammans med mitt band Ida Bang & The Blue Tears. Vi har varit två 

producenter, jag och en utomstående, där jag har tagit en mer beslutsfattande och 

projektledande roll och den andra har haft en mer teknisk roll. 

Jag har länge haft en längtan efter att få släppa musik som jag känner mig helt nöjd med. Vid 

tidigare inspelningar med mitt band har en annan producent alltid fått den avgörande rollen 

men med inputs från oss. Inspelningsfasen har varit stressig, efterarbetet har gått långsamt och 

jag har saknat en klar inblick i produktionen för att kunna driva processen framåt. Det har 

påverkat min åsikt negativt om resultatet. 

I detta projekt har jag velat utforska vad som händer i processen och hur resultatet påverkas 

när jag tar en större roll som producent. Jag har behövt projektleda, ta reda på och sätta ord på 

vad jag är ute efter soundmässigt, samt tvingat mig själv att tro på och lita på mina idéer och 

åsikter. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ge en fördjupad förståelse av den komplexa, konstnärliga 

processen vid inspelning och musikproduktion. Det kommer att diskuteras utifrån 

arrangemang, tekniska och fysiska förutsättningar och beslutsfattande roller, vilka i sin tur 

kommer jämföras med två valda referenser och deras metoder. För att undersöka detta ska jag 

försöka besvara dessa tre övergripande frågor: 

- Vilka inspelningsmetoder har mina referensproduktioner använt sig av?  

- På vilket sätt liknar eller skiljer sig deras metoder ifrån de i min egen process, samt 

i mina tidigare erfarenheter? 

- Vilka tekniska och fysiska förutsättningar samt beslutsfattande roller har påverkat 

processen?  

Avgränsningar 

En hel del drastiska förändringar skedde i hela världen när coronapandemin svepte över oss i 

början av 2020. KMH stängdes ned och undervisningen förlades på distans över webben, 
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regeringen införde restriktioner om social distansering och påbud att stanna hemma vid 

minsta sjukdomssymtom. Det ledde till att vi fick ställa in rep eller att de genomfördes utan 

fullskaligt antal. Inspelningen av grunderna genomfördes utan elbas och arbetsprocessen 

saktades ned, vilket påverkade tidsplanen och därmed resultatet, samt vinklingen av denna 

uppsats. 

Bakgrund 
I detta avsnitt beskriver jag bakgrundsinformation om mitt band, mina erfarenheter och våra 

två nya låtar. 

Beskrivning av bandet och tidigare erfarenheter av inspelning  

Mitt band Ida Bang & The Blue Tears har spelat och skrivit musik tillsammans i sju år och 

bandets uppsättning består av trummor, elbas, två elgitarrer och jag på leadsång. När vi 

startade bandet var det till en början för att vi alla ville spela blues, men ju mer egen musik vi 

har skrivit desto mer har andra genrer fått blandas in. Likt de band och artister som inspirerar 

mig mest, som t ex Bonnie Raitt, Alabama Shakes, Lake Street Dive och Madison 

Cunningham, så skriver även jag musik som enligt mig är genreöverskridande och kretsar 

kring blues, americana, soul och rock. Jag tycker att dessa band och artister på ett fint sätt 

knyter ihop den gamla populärmusiken med dagens mer moderna sound, i allt ifrån 

låtskrivandet och arrangemanget till produktionen. Min egen benämning av denna blandgenre 

som helhet är ”modern retro”. 

Vid tidigare tillfällen när vi har spelat in vår musik har vi tagit hjälp av en utomstående 

producent och tekniker som har fått väldigt mycket fria tyglar i både inspelningen och 

producerandet. Vi har prövat att spela in i en stor, lyxig studio där vi endast hade råd med fyra 

dagar men ändå hann spela in ett helt album, vilket har varit stressigt men väldigt tidseffektivt 

och gav oss ändå ett bra resultat. Många gånger har jag därefter upplevt att producentens 

efterarbete har tagit för lång tid och att mina försök att leda projektet framåt inte har lyckats 

fullt ut. Dessutom har resultaten inte låtit helt som jag hade hoppats på varje gång, men med 

vetskapen om att jag själv inte alltid haft en stark åsikt eller kunnat sätta ord på vad det är jag 

varit ute efter. Med dessa erfarenheter samt efter tre års studier av Musik- och 
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medieproduktion kändes det för mig naturligt att vara mer involverad i musikproduktionen av 

mina egna låtar. 

Beskrivning av låtarna  

De två nya låtarna som vi spelade in heter ”Keep on keepin’ on” och ”Get to know” och 

skiljer sig lite grann från vårt tidigare material då jag tycker att de är lite mer lättsmälta och 

kommersiella.  

”Keep on keepin’ on” 

Låten ”Keep on keepin’ on” handlar om viljan att förändra någonting, men för att göra det 

måste du börja med dig själv och arbeta hårt. Det är en upptempolåt i E-dur uppbyggd på 

vanliga formdelar där höjdpunkten ligger i den allra sista refrängen som går upp i något slags 

dubbeltempo. Den första idén till låten fick bandets ena gitarrist som kom på ett riff inspirerat 

av Mavis Staples. När vi arrangerade och repade låten skrev vi ett stick som vi tyckte 

påminde lite om The Beatles, men låten i sin helhet fick mina egna tankar främst att gå till 

”Hang Loose” av Alabama Shakes. Jag skrev snabbt text och melodi till låten men såg det 

mest som en flow-övning och blev inte alls stolt över resultatet. Vi spelade spontant in en 

demo av låten och ju mer vi jobbade på den desto mer började låtens potential växa för mig. 

Det gav mig inspiration till en ny text och melodi, men jag behöll några melodifraser i versen 

och bryggan från första utkastet. Demon hade bra energi men var lite förhastat utförd och 

dessutom gjorde vi en del ändringar i arrangemanget i efterhand. Därför ville vi spela in den 

på nytt. Min vision är att både arrangemanget och produktionen ska gå ihop med budskapet 

och låta lättsam och luftig men kaxig och energisk. 

”Get to know” 

Den andra låten ”Get to know” handlar om den allra tidigaste förälskelsefasen i en relation 

där känslorna gör snabba kast emellan ovisshet, rädsla och total lycka. Det är en 

mediumtempolåt i G-dur där de mest utstickande formdelarna är att den har både en A- och 

B-refräng, sticket modulerar till Bb-dur och ett långt outro med gitarrsolo. Det som 

framförallt inspirerade mig till att skriva denna låt var ”Sugar” av Sister Sparrow & the Dirty 

Birds och ”How bad we need each other” av Marc Scibilia. Jag ville skriva en låt som kändes 

lika enkel och som jag blev lika glad av som dessa referenser, med enkla refrängackord och 

en enkel melodi som rent och slätt ”bara känns rolig att sjunga” utan vidare analys och 
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bearbetning. Det var även mina nyckelord när vi började arrangera låten i replokalen – den 

ska kännas glad med snudd på töntig, precis som känslan och budskapet i texten. 

Arrangeringen av låten har inte varit självklar och har fått ta sig flera vändor och testat flera 

olika stilar. Det arrangemanget vi landade i bestämde vi så sent som kvällen innan vi skulle in 

i studion, men med en viss osäkerhet på om det skulle hålla i slutändan då vi hade repat utan 

elbas de sista två tillfällena. 

Förberedelser 
I detta avsnitt beskriver jag vilka förberedelser som gjordes innan inspelning. Jag beskriver 

min vision, hur våra producentroller har sett ut, vilka mina referensproduktioner är och hur de 

har gått tillväga i sina projekt.  

Producenterna och visionen 

Jag valde att genomföra denna inspelning tillsammans med en annan producent, både för att 

fylla mina kunskapsluckor, ha någon att diskutera idéer med, lära mig av och hitta nya 

möjliga vägar med, men även av praktiska själ som i att han har en mellanstor studio vi ville 

och hade råd att spela in i. Han delar även samma musiksmak och inspiration som jag, vilket 

jag tror är bra för vårt samarbete och den vision jag vill nå. Han har haft en mer teknisk roll 

medan jag har haft en mer beslutsfattande och projektledande roll, men vi båda har fått ta 

konstnärliga beslut med inputs från resterande bandmedlemmar.  

Min vision av produktionen är att hitta ett sound som låter uppfriskande och retro på samma 

gång. Jag vill att min musik ska passa in på Spotifys spellista ”The New Retro” som har 

nästan 250 000 följare och beskrivningen ”Make it new. Fresh takes on vintage folk, soul, 

blues, and roots rock – from sweet crooners to raucous rockabilly”. I denna lista finns flera av 

mina inspirationer med, bl a Alabama Shakes, Lake Street Dive och Hozier. Jag tycker att en 

produktion kan låta ”modern retro” på flera olika sätt men ändå passa in i min vision, vilket 

denna spellista bekräftar för mig. Därför har jag valt två referenser som är väldigt olika i 

soundet och tagit reda på vilka inspelnings- och produktionsmetoder de har använt sig av.  
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Referenser 

Alabama Shakes 

Alabama Shakes album ”Sound & Color” från 2015 blev nominerad till sex stycken Grammys 

år 2016 och vann fyra av dem. Som min medproducent uttryckte sig finns det ”inte ett enda 

ljud som låter ointressant” på detta album och det blev även vårt eget motto för vår 

produktion. Soundet på detta album tycker jag låter rått, stort och modernt men ändå vintage. 

I artikeln ”Inside Track: Alabama Shakes’ Sound & Color” (Paul Tingen, 2015) berättar 

bandets producent Blake Mills och mixare Shawn Everett ingående hur hela deras 

inspelnings- och produktionsprocess gått till. Det går att läsa om val de tagit både konstnärligt 

och tekniskt, samt en del om inspelningsfilosofi. Mills och Everett berättar att de ville fylla 

hela frekvensspektrumet med ”the lowest low and the highest high” och att de tagit inspiration 

från modern hiphop vid arbete med basfrekvenserna. De har jobbat mycket med att få till ett 

högupplöst sound, men även en del ”lo-fi” genom att dista och reampa saker genom vintage-

utrustning. De spelade in i en stor och lyxig studio där bandet kunde spela live tillsammans i 

samma rum så mycket som möjligt med lite dämpning här och där, men ibland i separata rum 

och oftast med isolerad basförstärkare. De experimenterade med ljuden och repade i studion 

tills de kände att de började hitta något intressant innan de började spela in riktiga tagningar. 

De tillbringade åtta veckor för inspelning och fyra veckor för efterarbete och mix i studion 

och jobbade 14 timmar per dag.  

Rent tekniskt var det några av deras metoder jag var nyfiken på att pröva.  

- Sätta en stor baskagge framför den första baskaggen för extra resonans. Reampa 

den resonanta baskaggen genom en gitarrförstärkare. 

- Micka upp trumsetet mono med både en knäuppmickning av en bandmikrofon, 

samt micka upp under virveln med dynamisk mikrofon. Mörka ner och dista 

soundet ordentligt med Soundtoys Decapitator eller liknande. Testa vilken som 

låter bäst och använd detta som det mesta av hela trumsoundet.  

- Rumsmikrofoner på trummorna och gitarrerna. 

- Parallell kompression på trummorna. Komprimera ena kanalen hårt för kraftfullare 

sound och behåll klarhet och detaljer i originalkanalen.  

- Micka elbasen med både AKG D12 för djupare basfrekvenser och Shure SM57 för 

mer bett från mellanregistret. 
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The Dip 

Den andra referensen är albumet ”The Dip Delivers” från 2019 av bandet The Dip. Detta 

album tycker jag låter betydligt mer vintage än Alabama Shakes. Min analys är att mixen 

överlag låter mellanregistret ta mest plats av ljudbilden utan några subbasfrekvenser. Ibland 

ligger hela trumsetet mono fullt panorerat åt ena hållet vilket är vanligt på äldre inspelningar. 

Även instrumenteringen med en blåssektion gör att soundet upplevs mer retro. Jag hittade 

ingen information om hur de har spelat in och producerat albumet, så jag skickade ett 

meddelande till dem på Instagram och de svarade: 

We did in fact record in our home studio. We used old analog tape machines to get those recoded 

sounds. One of those machines was a Tascam 388. We usually record as a rhythm section together 

first, then add horns and then vocals. These machines were what people used on old jazz, soul and 

blues recordings. Minimal mics on the drums. We recorded on cassette tape machines first to get a 

handle on things. (The Dip, 2020) 

Likheter och skillnader 

Detta är två rätt skilda metoder för ett band att spela in och producera på. Alabama Shakes la 

över huvudansvaret av produktionen på två utomstående personer medan The Dip gjorde 

allting själva. Alabama Shakes fick flera månader på sig att arrangera och spela in i en stor, 

lyxig och dyr studio medan The Dip spelade in i deras hemmastudio. Dock framgår inte 

förutsättningarna för deras hemmastudio och hur mycket eller lite tid de tillbringade där, men 

det brukar innebära ganska begränsade tekniska och fysiska förutsättningar med obegränsad 

tillgång. Båda spelade in de första grunderna hela bandet (rhythm section) tillsammans. The 

Dip har medvetet spelat in allt på ett gammaldags sätt med vintage-utrustning, medan 

Alabama Shakes har spelat in på ett modernt sätt men använt sig av en hel del vintage-

utrustning här och där. Min gissning är att Alabama Shakes produktion med stor sannolikhet 

har varit betydligt dyrare än The Dips produktion. 

Konstnärlig process 
I detta avsnitt redogör jag för hur den konstnärliga processen har sett ut, vilka 

inspelningsmetoder jag använt mig av, vilka beslut som fattats och reflekterar parallellt över 

resultaten.  
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Första inspelningstillfället 

Vi tillbringade två dagar i en mellanstor studio som har två inspelningsrum och ett 

kontrollrum. Vi valde att spela in trummorna i det största rummet isolerat ifrån 

gitarrförstärkarna som placerades i det mindre rummet. Trummisen och gitarristerna satt alla 

inne i samma rum så de kunde kommunicera och se varandra, medan jag la slasksång inne i 

kontrollrummet där även den andra producenten satt. Under första dagen fokuserade vi på att 

göra en grundlig soundcheck och verkligen utforska hur vi skulle uppta instrumenten och 

vilka ljud vi ville åt, vilket tog den största delen av tiden. 

För att ha stor frihet att testa olika trumsounds i efterarbetet, t ex jämföra mono och stereo, 

spelade vi in trummorna med 13 mikrofoner. På några mikrofoner laborerade vi med 

kompressorer och preamps tills vi hittade ett bra helhetssound på trummorna som vi även 

spelade in med. Speciellt rumsmikrofonerna blev vi nöjda med. I det andra 

inspelningsrummet stod båda gitarrförstärkarna vilket gjorde mig orolig att det skulle bli för 

mycket läckage emellan dem, så vi började med att närmicka dem med en Shure SM57:a och 

en bandmikrofon vardera. Vi blev inte helt nöjda med det soundet så vi backade båda 

bandmikrofonerna ungefär en halvmeter samt satte upp rumsmikrofoner, och då blev det 

tydligt att gitarristerna fick mer feeling och älskade soundet. Båda låtarna spelades in till klick 

eftersom det kan underlätta i efterarbetet och vid pålägg av elbas. Emellan tagningarna fanns 

det utrymme för lyssning, diskussion och eventuella ändringar av ljud, uppmickning och 

arrangemang. 

Den första låten ”Keep on keepin’ on” var väldigt inrepad och självklar för oss med ett 

färdigarbetat arrangemang, så när vi väl började spela in tagningar gick det väldigt smidigt. Vi 

fick ett gemensamt tydligt fokus på att få till den bästa tagningen och kunde även peta i 

detaljer i produktionen, och väldigt snabbt hade vi fått till en tagning som lät som vi ville. 

Dagen efter fortsatte vi med pålägg av gitarrsolo, akustisk gitarr, percussion och 

bakgrundskör. Den allmänna känslan var att vi hade gott om tid på oss, vilket gjorde det till 

en väldigt kreativ miljö där alla var positiva till att testa nya idéer.  

Sedan spelade vi in grunderna till den andra låten ”Get to know”. Denna låt var inte lika 

självklar för oss då vi inte var lika säkra på arrangemanget, vilket ledde till mer diskussion 

och osäkerhet. Vi kände gemensamt att soundet inte höll ihop och alla verkade vilja dra det åt 

olika håll. Tillslut tog jag en tydligare bestämmande roll så det i alla fall blev som jag ville, 

och det gjorde så att jag var nöjd och vi kom vidare i processen, vilket alla tyckte var skönt. 
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Resultatet efter första inspelningstillfället blev ett jättebra grundljud och bra prestation, men 

med fortsatt liten osäkerhet kring soundet på den ena låten som jag hoppas ska lösa sig i 

efterarbetet av produktionen. 

Andra inspelningstillfället 

Vid nästa tillfälle i studion hade vi ytterligare två dagar till att spela in elbas och sång. 

Elbasen spelade vi in både linead rakt in och från basförstärkare med tre olika mikrofoner, två 

dynamiska och en bandmikrofon. Det var som väntat lite knepigare att lägga bas i efterhand 

istället för tillsammans med resterande band, men det märks inte i resultatet. Den största 

upptäckten vi gjorde här var att när vi spelade in basförstärkaren med en AKG D12 kom det 

med betydligt mer subbas än med de andra alternativen. Detta var något jag ville testa att 

härma från Alabama Shakes. Precis som tidigare gick ”Keep on keepin’ on” snabbare att 

spela in än ”Get to know” som krävde mycket arrangering. Därefter tog vi beslut att ha hela 

morgondagen till sång och använde då tiden vi hade över till att prova att lägga lite enkelt 

piano och orgel på ”Keep on keepin’ on”. 

Sången ville vi spela in med ett rent och ett distat ljud, och satte upp en rörmikrofon AKG 

C12 och en dynamisk Shure SM7b. Vi märkte att rörmikrofonen lät jättebra, så den andra 

mikrofonen körde vi in genom en gitarrförstärkare med bl a ett slapbackdelay. Det lät coolt 

men var svårt för mig att sjunga med och dessutom blev det inte det distade soundet vi var ute 

efter, så i slutändan använde vi oss bara av rörmikrofonen. Vi tog fyra tagningar på ”Keep on 

keepin’ on” som vi direkt klippte emellan för att höra om det fanns fraser vi inte blev nöjda 

med. Det blev två nya tagningar på några fraser där energin inte gick fram tillräckligt bra, och 

därefter var alla pålägg till ”Keep on keepin’ on” klara. Jag önskade mer tid till att öva på 

”Get to know” hemma för att slippa ytterligare osäkerhet på den låten, och la istället 

resterande tid på att börja prodda. Vi reampade olika instrument genom gitarrförstärkaren 

vilket vi behöll på tamburinen och ena gitarren och gav de mer delay och reverb för att blanda 

med originalkanalen.  

Vid slutet av dagen var vi väldigt nöjda med mixen och tycker att det nu låter modernt och bra 

där alla frekvenser finns med, men kom fram till att vi nästa gång vill prova att göra mer 

drastiska sounds ändå. Vi vill t ex utforska om det blir mer vintage av att göra en middigare 

och torrare mix med fler instrument i mono. 
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Resultat 
I dagsläget är jag nöjd med båda låtarnas grundmix. Instrumenteringen och arrangemanget är 

på plats och det finns utrymme för mer utforskande och experimenterande i efterarbetet. Av 

resultatet går det dock inte att göra större jämförelser med referenserna då min vision inte är 

nådd ännu. Låtarna är inspelade på ett sätt som kan mixas så att soundet kan matcha flera 

olika ljudideal och dra åt båda referensernas håll.  

Dock kan vi jämföra metoderna och förutsättningarna. Min gissning är att vår studio har 

liknat The Dips hemmastudio mer än den stora, lyxiga studion som Alabama Shakes spelade 

in i. Trots det kan jag, i och med den detaljerade artikeln ”Inside Track: Alabama Shakes’ 

Sound & Color” (Paul Tingen, 2015), med säkerhet konstatera att våra inspelningsmetoder 

har kunnat utföras på väldigt liknande sätt som Alabama Shakes. Vi har mickat upp på 

liknande sätt, spelat alla samtidigt och – om än utan att kunna göra något åt det – isolerat 

elbasen. Vi har genomfört eller har möjlighet att fortsätta testa alla av de tekniska metoderna 

jag listade tidigare i uppsatsen, förutom den extra resonanta baskaggen som vi aktivt valde 

bort. Vi tänkte att det baskaggesoundet skulle bli för stort, vilket vi inte tyckte passade någon 

av låtarna. Dock mickade vi upp den enda baskaggen med tre olika mikrofoner för olika 

sound och har fortfarande möjlighet att reampa. Vi har inte de tekniska förutsättningarna som 

krävs för att spela in med liknande vintage-utrustning som The Dip gjort, men har möjlighet 

att utforska och nosa på liknande sounds på annat sätt, t ex använda färre mikrofoner och 

lägga det mono. Likt Alabama Shakes kommer vi troligtvis dista och reampa för att göra det 

mer ”lo-fi” på utvalda instrument.  

Det som skiljer sig mest mellan vår och deras metoder tror jag är tid och pengar. The Dip 

hade förmodligen obegränsad tillgång till sin egen hemmastudio medan Alabama Shakes hade 

ett skivbolag med de ekonomiska förutsättningarna att ge dem extremt mycket tid i en dyr 

studio. Vi är väldigt mycket mer begränsade i pengar och har ingen egen studio, så behöver 

betala för all tid vi vistas där. Detta lägger större krav på oss att vara tidseffektiva i studion. 

Angående att ta hjälp av en utomstående producent likt Alabama Shakes eller göra allting 

själv som The Dip, så gör vi nog en blandning av båda sätten. Vi har tagit hjälp av en 

utomstående producent som får vara med och ta både tekniska och konstnärliga beslut, men 

som inte har någon press på sig att behöva arbeta med projektet när jag inte är närvarande. 

Detta skulle rent krasst kunna innebära ett sinkande av arbetstempot eftersom vi nu är två 
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personer som måste synka tidsmässigt. Mina erfarenheter av att lämna över ansvaret, som 

beskrivet tidigare, dementerar dock ett sådant sinkande, och min stora inblandning i 

producentrollen bör även förbättra min åsikt av slutresultatet.  

Avslutande diskussion 
Sammantaget är mina största lärdomar av detta projekt att det blir bättre av att inte stressa, ta 

god tid på sig och låta alla idéer få prövas. Det gäller överlag, både i arrangerandet och i 

inspelningsprocessen. Jag inser även att jag föredrar att arrangera och göra klart låtarna innan 

inspelning för att effektivisera tiden i studion och få mer utrymme till att prova andra idéer. 

Det går tydligt att se hur det har gått i processen med respektive låt, där den ena har gått 

snabbare att få till och den andra krävt betydligt mer tid och genomgående genererat mer 

osäkerhet. Hade den känts mer färdig redan i sitt arrangemang och varit bättre inrepad hade vi 

inte behövt känna den osäkerheten och vara oeniga om vilket håll den skulle gå åt i 

produktionen. Av detta kan jag lära mig att det är mer tidseffektivt i studion och 

produktionsprocessen om låtens arrangemang har blivit klar redan i replokalen. Till skillnad 

ifrån båda referenserna som båda verkar ha haft möjlighet att tillbringa väldigt mycket tid i 

respektive studio, är det att föredra för oss att vara tidseffektiva i studion p g a ekonomiska 

själ. I dagsläget är jag nöjd med hur ”Get to know” låter, men det återstår att se längre fram i 

tiden när den har landat mer efter flera repetitioner, om vi hade velat spela in den annorlunda. 

Nackdelen med att ge processen mer tid kan också vara just det, att det tar för lång tid, och 

skapa en känsla av att man är perfektionist och oproduktiv. Ibland vill man kanske påskynda 

processen för att snabbare kunna släppa ny musik, men även för att det kan uppstå kreativitet 

och oväntade idéer när man tvingas ta snabba beslut. 

Vid en tidigare inspelning har vi haft fyra dagar på oss att spela in åtta låtar med alla pålägg 

och betalat väldigt mycket pengar per dag för en stor, lyxig studio. Att vi nu istället haft två 

dagar per låt på oss tycker jag märks på ett positivt sätt i resultatet som är mer genomtänkt 

och välarbetat, medan jag inte märker någon skillnad på att detta inte är inspelat i en lika stor 

och lyxig studio som tidigare.  

En annan ny erfarenhet av detta projekt som jag kommer ta med mig är min tydliga 

producentroll och alla förberedelser. Det var även väldigt givande att arbeta tillsammans med 
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en annan producent som jag kunde förbereda, dela min vision och referenser med redan innan 

vi gick in i studion. Vi fick ett så tydligt gemensamt mål och jag slapp känna press på att allt 

hängde på mig allena. Jag kunde även förbereda bandet på att vi ville ta lång tid till 

soundcheck för att utforska olika ljudupptagningar, så även de kunde ställa in sig på att inte 

bli stressade över att skulle dröja innan vi började göra riktiga tagningar. Det var även roligt 

att se hur musikerna blev mer och mer nöjda med deras ljud under soundchecken och blev 

mer avslappnade, vilket med stor sannolikhet förstärkte deras prestation i 

inspelningssammanhanget. Stämningen, alla beslut och diskussioner löste sig väldigt smidigt 

av att alla visste vilken roll de hade och att jag hade den slutgiltiga beslutsfattande rollen när 

den behövdes. Jag tror att samarbetet underlättas av att veta vad som krävs av varje enskild 

person.  

Tid och pengar är två stora faktorer som avgör mycket av vilka förutsättningar man har, men 

med god planering går det mesta att åstadkomma ändå.  
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