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Sammanfattning 
Detta examensprojekt innehåller olika frågeställningar gällande hur några av Sveriges 
främsta hårdrocksproducenter arbetar. Eftersom hårdrock är Sveriges andra största 
musikgenre när man talar om den svenska musikexporten idag1, måste det finnas något 
unikt med de producenter som arbetar med denna genre i Sverige, bortsett från att vi 
har bra artister, musiker och låtskrivare här. Är det samarbetet mellan artist och 
producent som gör att en skiva låter bra, eller kanske är det den nya digitala teknikens 
förtjänst att det går bra för svensk hårdrock? Detta är några av de frågor som kommer 
att behandlas i projektet.  
 
Projektet kommer även att innehålla intervjuer med olika hårdrocksproducenter i 
Sverige och deras syn på de frågeställningar projektet inkluderar, vilket vidare 
resulterar i en analys av intervjuerna och producenternas sound. Dessa analyser 
kommer att vara kopplade till en framställning av viktiga saker man bör ta i beaktande 
vid musikproduktion av hårdrock. Utifrån detta kommer jag vidare att försöka svara på 
de frågeställningar examensprojektet omfattar. Till exempel vad som är specifikt med 
svenska hårdrocksproducenter och deras sound idag. Jag kommer även att försöka 
framställa en hypotes om varför hårdrock kan vara Sveriges näst bäst säljande genre 
gällande svensk musikexport.  
 

                                                 
1 Anders Hjelmtorp, Music Brigade och Sweden Music Export, Föreläsning på LiU 28/9-2005 
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Abstract 
This examination paper includes the subject matter the twentieth century’s heavy metal 
producers of Sweden. Since hard rock and heavy metal is the second largest selling 
music genre when it comes to Swedish music export2, it brings up a problematic 
question about what the music producers’ roll in this matter may be. Is there something 
unique about our Swedish producers that contribute to this great success of the Swedish 
heavy metal genre, or is it the artists, groups or songwriters that are the primary fact in 
this scenario? Or may it be the cooperation between artist/group and these Swedish 
music producers that makes a good selling album of heavy metal? These are some of 
the questions this project will include and that I will try to bring answers to. 
 
This project also contains interviews with different Swedish heavy metal producers and 
their views on different relations of music production and similar questionings. How 
they work, what the think about new music formats like for example mp3’s, etc. This 
will result in an analysis of both the interviews and the producers’ different types of 
sounds. Out of this I will try to figure out what makes Swedish heavy metal producers 
what they are today and why Swedish hard rock and heavy metal music are doing and 
selling well overseas.   

                                                 
2 Anders Hjelmtorp, From Music Brigade and  Sweden Music Export, Lecture, Linköpings University 28/9-2005 
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Förord 
Detta examensprojekt omfattar en yrkeshögskoleexamen inom Musikproducent-
programmet på Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN) på Linköpings 
Universitet.   
 
Först av allt vill jag säga att detta projekt har betytt mycket för mig som ivrig student i 
hopp om att en dag få arbeta som musikproducent med fokusering på den musikgenre 
och livsstil jag tycker bäst om, hårdrock, i alla dess olika former och uttryck. Jag 
hoppas att detta arbete skall kunna vara ett underlag för en fortsatt diskussion om hur 
man kan arbeta som musikproducent i ett land som Sverige, samt hur man i framtiden 
kommer att se på hårdrock som den undergroundkultur den är idag. Min förhoppning är 
att jag kunnat väcka en nyfikenhet till att även inom andra musikgenrer undersöka hur 
man arbetar som musikproducent med alltifrån musiker och artister till med vilken 
teknik man använder sig utav. Samt väcka ett intresse för att våga knyta kontakter med 
folk ute i en tuff och hård musikbransch. Man måste våga satsa på det man tror på och 
vill arbeta med. 
 
Jag vill passa på att tacka min handledare och Sveriges så kallade rockorakel, Janne 
Stark, för den hjälp jag fått på vägen. Jag vill även tacka min examinator Tommie 
Nyström för stöd och support vid handledningsmöten, samt även Stefan Lindman. 
Dessutom vill jag tacka Ann-Marie Öhman för opponering på mitt arbete, det är alltid 
roligt att få höra en jazzmusikers åsikter på hårdrock och allt vad det innebär.  
 
Jag vill även ge ett stort tack till alla de musikproducenter som blivit utsatta för 
inkräktande intervjuer och analyser på deras arbetsterritorium, samt till Johan Hargeby 
på Sound Pollution. Tack för att ni har tagit er tid till att svara på mina frågor. Ni har 
varit mycket hjälpsamma, tillmötesgående och enormt roliga att få träffa. Ett speciellt 
tack till Anders Theander på Roastinghouse för de album jag fick att referenslyssna på, 
de står fint i skivhyllan eller spelas på hög volym i Cd-spelaren. Slutligen och ej att 
förglömma, ett stort tack till de snälla människor som ställt upp med uppmuntran, tips, 
diskussioner och utlåning av diverse skivor. Ni är guld.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I och med mina studier inom musikproduktion och dess olika sidoämnen, har jag 
uppmärksammat att de flesta producenter jag träffat, helst inriktar sig på att arbeta med 
endast en sorts musikgenre. Många talar om att flexibilitet är ett måste idag om man vill 
livnära sig på yrket som musikproducent, men om vi alla hade en chans att välja en 
specifik musikgenre att arbeta med, skulle vi ta den som vi tycker bäst om. I mitt fall är 
detta hårdrocksgenren, vars musik oftast förmedlar den känsla jag personligen vill att 
musik skall ge mig. Denna genre slutar heller aldrig att fascinera med dess ständiga 
utveckling av både nya och gamla sound. Tidigare har det inte funnits någon studie på 
huruvida man kan lyckas arbeta inom endast en musikgenre, inte heller vad det kan ha 
för påverkan på ens dugligheter som musikproducent. För en som vill arbeta med en 
specifik musikgenre, är det viktigt att observera hur musikbranschen uppfattar och 
behandlar detta. Att Sverige har en mängd framgångsrika band och artister är en 
självklarhet, som det också skrivs mycket om det i media. Men hur stor del utgör 
hårdrocksproducenterna i detta hav av framgångsrika hårdrocksband? Kan man som 
musikproducent livnära sig på att endast producera musik inom den genre man tycker 
bäst om?  
 

1.2 Syfte och Mål 
Syftet med detta projekt är att få en bild av hur musikproducenter inom hårdrocks-
genren arbetar idag, alltifrån vilken typ av arbetsroll de har, till hur de anpassar sig efter 
ny teknik. Jag vill försöka ta reda på om producenterna i sig är en bidragande faktor till 
att hårdrock är Sveriges näst största musikexportsgenre idag3. Eller är det mer musiken 
i sig, artisterna och banden som bidrar till denna stora export?  
 
Syftet är också att få utveckla och skapa mig egna kunskaper gällande olika producent-
tekniker, mixningssätt m.m. inom yrket musikproducent och inom hårdrocksgenren. Jag 
kommer också att försöka ta reda på hur det fungerar mellan producent och artist 
gällande kommunikationen dem emellan. Vad händer då producenten vill en sak och 
artisten/bandet en annan? Syftet är också att kunna få ett bredare kontaktnät inom 
branschen, samt kunna få ett annat perspektiv på lärdomar som jag fått med mig inom 
utbildningen och sätta in de olika ämnena i sammanhang till hur producenter i hård-
rocksbranschen arbetar. Det är den bransch jag själv vill komma att arbeta i.  
 

                                                 
3 Anders Hjelmtorp, Music Brigade och Sweden Music Export, Föreläsning på LiU 28/9-2005 
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1.3 Begreppsförklaringar 
 
A/D-omvandlare Analog/digital omvandling av elektriska spänningar till digital 

information. 
 
Ambience   Benämning på den omkringvarande akustiska miljön. Den kan 

beskrivas som död, levande, torr etc. 
 
Analog  Ett analogt skeende kan anta vilket värde som helst inom en tids- 

eller nivåram4 
 
Analogteknik   En term som används vid jämförelse mellan analog teknik och 

digital teknik.  
 
AOR En sidogenre till hårdrock. Beskrivs som kommersiell och 

lättlyssnad hårdrock, med slagkraftiga melodiösa refränger. (AOR, 
Album Oriented Rock) 

 
Arrangör  Med detta menar jag den som arrangerar låtar i stycken, notbilder 

och passande skalor, m.m. 
 
Black metall Är lik dödsmetall i stil, men med mer fokusering på satanistiska 

texter och budskap. Sången är ljusare än vad dödsmetallens är, 
samt att black metall kan ha långsammare låtar, med lite 
melodiösare ackordharmonier. Black metall kan delas in i två 
huvudgrenar: den råa varianten (old school) med ofta dålig 
produktion, snabb, primitiv, dissonant, samt den mer melodiska 
(ibland kallad symphonic black metal) som använder mer 
keyboards och skapar mer stämningar, inte så intensiv. Båda 
delarna med growlsång, men old school ofta mer skrikande typ och 
den symfoniska på senare år med inblandning av operaaktig 
kvinnlig sång. 

 
Delay (Tids-) fördröjning. Oftast lägger man på denna effekt på ljud, för 

att få en fördröjning på ljudets återkommande efterklang. 
 
Demo  Demonstrationsinspelning som görs för att presentera ett 

låtmaterial eller en grupp. 
 
Digitalteknik  Tekniskt begrepp som används då man bl.a. talar om inspelning 

via dator med hårddiskssystem. Man talar om en digital 
beskrivning (ettor och nollor) av ett analogt ljudförlopp 

 
Distorsion Förvrängning av ljud. Generell benämning på ljud som hos vissa 

”låter illa”. Distorsion får man vid för stark utstyrning i 
förstärkarkretsar eller inspelning på band 

 

                                                 
4 Ur Ljudinspelningens ABC, Lennart Zetterberg, s.200. 
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Dödsmetall   Kommer från engelska Death Metal. En subgenre till hårdrock, där 
det spelas tunga, snabba och hårda riff på nedstämda gitarrer, 
blandat med riktig ”brölsång”. I grund och botten black metall, 
men utan den satanistiska biten. Dock skiljer sig banden ganska 
stort inom genren och har givit upphov till en mängd undergenrer 
typ: Technical Death metal (teknisk, progressiv dödsmetall), 
Symphonic Death (mer orkestral dödsmetall), Deathrash 
(blandning av thrash och dödsmetall), Old School (snabb, primitiv 
dödsmetall), Christian death metal (Death metal med kristna 
texter). 

 
 
Effektrack Fysiska apparater där man kan korrigera och förvränga ljud på 

olika sätt. Formade att kunna sättas på varandra i rader på olika 
tillhörande stativ. 

 
Equalizer Tonkontroller för olika frekvenser. Tillåter korrigeringar i ex. ljuds 

basfrekvensområde. Förkortning eq.  
 
Förproduktion  En redan inspelad version av det låtmaterial som band och artister 

ofta har med sig innan inspelning av album. 
 
ISO       Ett helt isolerat inspelningsrum. 
 
Kontrollrum Det rum där producent och ljudtekniker sitter och arbetar och styr 

över den musik som spelas in eller redan är inspelad. 
 
Körpaket Ett antal olika ljudspår av inspelade kör stämmor som i 

mixningssammanhang läggs ihop till olika s.k. körpaket för att 
senare kunna mixa samman det lättare med resterande ljudbild. 

 
Managementbolag  Ett bolag där man i huvudsakligt syfte vill förmedla artister till 

skivbolag, skapa dem ett namn och framgång på marknaden. 
 
Mjukvarupluggar  Digitala, virtuella verktyg och apparater för bearbetning av ljud 

eller midispår, som endast finns som datorprogram, alltså är de 
inga fysiska apparater. (Se pluggar) 

 
Mp3  Digitalt reducerat ljudformat som tekniskt till hör MPEG 1 layer 3. 

Minskar datafilen till 1/10 utan alltför stor kvalitetsförlust. 1 minut 
ljud i stereo behöver ca 1 Mbyte. 

 
Otight Då man faller ur rytm och inte spelar ett givet notvärde på ett sätt 

som stör lyssnaren.   
 
Pluggar  Externa virtuella, digitala eller analoga verktyg och apparater för 

bearbetning av ljud. Ex. en kompressor. 
 
Power metall Melodisk metall med sångvänliga refränger och oftast triggade 

trummor. Ofta med Vikinga och medeltidsteman som fokusering. 
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Var på åttio- och tidigt nittiotal en lite tyngre variant av thrash 
metal (t.ex. Pantera – ”Power Metal”). På nittiotalet började dock 
grupper med en betydligt mer melodisk och durstämd stil kallas 
”power metal” (även German metal). Det har definitivt varit 
upphov till en del förvirring, varför den ursprungliga genren brukar 
kallas US Power Metal och den ”nya” EU Power Metal. 

 
Pre-amps  Detta är s.k. Förförstärkare till mikrofonsignaler, som man kan 

koppla in innan signalen förs in på det inspelningsmedia du valt att 
föra in signalerna (ljuden) på. Finns även till gitarr- och bas-
förstärkare, oftast redan inbyggda.  

 
Referenslyssna Då man före en produktion lyssnar på referenser till den ljudbild 

man vill få fram på produktionen. 
 
Reverb     Rumslig efterklang på ljud. 
 
Sound  När jag talar om sound, menar jag en musikalisk uppfattning utav 

musikens ljudbild. 
 
Soundcheck    Ljudtest/prov i samband med inspelning eller konsertframträdande 
 
Studio  En lokal med inspelningsrum och kontrollrum, oftast belägna nära 

varandra, samt byggda ur en akustisk korrekt utgångspunkt.  
 
Studiofusk  Ett begrepp som insinuerar att man vid användning av olika 

effekter på ljudspår anser det vara fuskmetoder. 
 
Subgenre  En sorts undergenre till den huvudsakliga musikgenren. Ex. Power 

Metall inom hårdrock är en sorts subgenre. 
 
Surround Till skillnad från stereo som är en tvåkanalig återgivning med 

vänster och höger kanal, innebär surround fler kanalig återgivning 
genom vanligtvis 5.1, d.v.s. en mitten kanal, en främre och en 
bakre vänster, en främre och en bakre höger och en baslåda för att 
förstärka basåtergivningen. Andra format som finns är 4.0 och 
7.1.etc. 

 
Trigga  Att lägga på extra ljud på specifika ställen i en låt. Oftast talar man 

om triggade trummor vilket innebär att man lagt på eller bytt ut 
vissa ljud på ex. bastrumman för att få den att låta på ett visst sätt. 

 
Underground Med detta menar jag något som är ”mer under jorden, än 

kommersiellt framträdande”. Begreppet använder jag för att 
poängtera att något kan vara välkänt och omtalat, men endast i 
specifika kretsar, därmed kan det också anses vara okänt av folk 
utanför dessa kretsar. Om något låter underground, menar jag att 
det låter mindre påkostat, i vissa fall t.o.m. lite skitigt, inte 
kommersiellt lättlyssnat. 
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2. Problemprecisering 
Detta projekt kommer att innefatta en genomgående analys gällande producentens roll 
inom musikproduktion av hårdrock i Sverige. De frågeställningar som huvudsakligen 
berörs är följande: 

 
• Är det en stor skillnad mellan de olika hårdrocksproducenter vi har i Sverige 

idag? 
• Vad är producenternas roll i att svensk hårdrock säljer väldigt bra just nu? 
• Hur kan man lyckas som musikproducent i ett Sverige och inom endast en 

musikgenre? 
• Vad innebär ”studiofusk” och används det mycket vid inspelning av hårdrock? 

 

3. Metod 
I detta projekt kommer jag att välja ut olika studios och producenter som verkar inom 
hårdrocksgenren. Vidare kommer jag att undersöka producenternas arbetssätt och roller 
i förhållande till ett mitt egna perspektiv på musikproduktion som yrke. Projektet 
innefattar också analyser på olika ljudexempel ifrån de utvalda producenternas 
produktioner, där analys av ljudbilder och soundkvalitéer kommer att utföras. Detta 
kommer att begränsas till de kunskaper jag själv behärskar inom området, samt 
avspegla mitt personliga tycke för produktionerna, då en objektiv analys av musik som 
konstform enligt mig inte är genomförbar. Projektets teoretiska referensramar omfattar 
till störst del information utifrån intervjuer och artiklar, samt kunskaper ur relevanta 
kurser genomförda vid studier på musikproducentprogrammet på Linköpings 
Universitet.   
 
Inom projektets tidsram kommer besök och intervjuer av utvalda studios och 
producenter att ske. Utifrån dessa intervjuer kommer svaren att analyseras, vilket 
kommer att beröra olika arbetstekniker och deras ställningstagande till digitalteknikens 
påverkan. Analysen kommer vidare att poängtera viktiga saker man bör ta i beaktande 
vid musikproduktion av hårdrock. Detta projekt omfattar endast de hårdrocks-
producenter som är personligen utvalda utifrån egen tidigare kunskap på området, 
personlig smak, samt det faktum att de varit möjliga att upprätta kontakt med under 
arbetets gång. Trots att det skulle vara värt att nämna alla aktivt arbetande hårdrocks-
producenter med unika sound som bidrar till den svenska hårdrocksmarknaden idag, 
måste jag göra denna begränsning. 
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4. Svensk Hårdrock 

4.1 Inledning 
Hårdrock har idag blivit ett väldigt stort begrepp för en musikstil med många olika 
subgenrer och fler kan identifiera sig själva med uttrycket och livsstilen hårdrockare. 
Trots diverse dalar inom musikbranschen och dess skivförsäljning kring millennie-
skiftet5, har hårdrocksbranschen klarat sig ifrån de flesta bekymmer och har en tendens 
att bli lika stort som det var på 80-talet. Fler oberoende skivbolag startas och livescenen 
blir allt större och större6. Detta kapitel kommer att beskriva hur hårdrock i Sverige 
utvecklats till vad det är idag och varit förr, samt beskriva åtta utvalda hårdrocks-
producenter och deras studios.  
 

4.2 Om Hårdrock i Sverige 
Hårdrock i Sverige har alltid varit ganska stort inom den svenska musikkultur vi haft de 
tre senaste decennierna. Marknaden för skivförsäljning och konsertframträdanden har 
inte alltid varit lika stor utan hade en liten dal i mitten på nittiotalet, samt nu när skiv-
butiker i Sveriges mindre städer är tvungna att stänga sina verksamheter för att 
skivförsäljningen minskat. Detta grundar sig på att det nu distribueras musik via andra 
kanaler, som till exempel vid försäljning av fonogram och musik via Internet och 
postorder, samt det faktum att det illegalt kan laddas ned musik via utdelningsprogram 
på Internet. Men i Sverige är hårdrocken en sorts undergroundrörelse med större 
fokusering på den konstnärliga livsstil den har, än en fokus på kommersiell framgång. 
Vilket resulterar i att försäljning av fonogram och merchandise, samt intresset för 
livescenen inom hårdrock, har klarat av att överleva den övriga branschens 
rivaliserande klimat och påverkansfulla faktorer7. 
  
Det sägs att ett av de första banden som kom att bli avstampen för svensk hårdrock i 
hemlandet var bandet November som släppte sitt första album En ny tid är här 1970. 
Detta band sjöng mestadels på svenska och kom inte att slå speciellt stort utomlands. 
Det var inte förrän på 80-talet de första svenska hårdrocksbanden och artisterna kom att 
slå igenom utomlands. Bland dessa fanns band som Europe och artister som Yngwie 
Malmsteen8 (vilka alltså satte prägel på svensk hårdrock ute i världen). På 80-talet och 
en vis tid in på 90-talet var svensk hårdrock mer uppskattat utomlands än i hemlandet 
Sverige, vilket kom att ändras på 2000-talet då bandet Hammerfall klättrade upp på 
första placering på de svenska hit-listorna9. Idag är det bandet mycket välkänt i stora 
delar av världen, tillsammans med andra svenska band som In Flames och The 
Hellacopters. Med band som dessa, säljer svensk hårdrock som aldrig förr och 
musikerna som verkar inom hårdrocksgenren kan livnära sig på sina satsningar i 
banden och kan på så sätt fokusera sig på sin musik. 
 
 
 

                                                 
5 Lennart Östlund, Polar Studion, Föreläsning på LiU 2005-05-25 
6 Anders Hjelmtorp, Music Brigade och Sweden Music Export, Föreläsning på LiU 2005-09-28 
7 Johan Hargeby, Sound Pollution, Stockholm 2005-01-12 
8 Janne Stark, The Encyclopedia of Swedish Hard rock and Heavy metal, Volume 2, s.13 
9 Ibid 
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I Sverige idag finns det olika skivbolag som fokuserar på hårdrock, men dessa är 
mestadels små oberoende skivbolag och inte gigantiska bolag som Universal och 
Sony/BMG10. Det allra största oberoende skivbolaget i Sverige är Sound Pollution AB 

11, vars två huvudaktörer är Johan Hargeby och Carl von Schewen. Tidigare ägde dem 
det välkända distributionsbolaget House Of Kicks i Stockholm. Johan och Carl startade 
House of Kicks på 90-talet, som en bidragande faktor till den framgång deras skivbutik 
med samma namn hade just då. I butiken märkte de att det fanns en stor efterfråga på 
hårdrock och alternativa musikgenrer, att de beslöt sig för att kontakta olika 
internationella skivbolag med liknande inriktning och frågade om de (Johan Hargeby 
och Carl von Schewen) fick representera dessa bolag på en nordisk marknad. Detta 
ledde alltså till stor framgång för House of Kicks. Kring millenniumskiftet sålde Carl 
och Johan House of Kicks till det då största skivbolaget som hade hand om alternativ 
musik (inom en europeisk marknad), MNW. Detta gjorde Carl och Johan på grund av 
att deras jobb blivit för omfattande ur administrativa aspekter, att de inte ville fortsätta 
så. Efter väldigt liten tid återvände dock Carl och Johan på marknaden igen med Sound 
Pollution AB, som numera är det ledande distributions- och skivbolaget av hårdrock i 
Sverige och Norden12. 
 
Försäljningen av digitalt distribuerad musik fördubblades under andra kvartalet 2005, 
samtidigt som försäljningen av fonogram fortsatte att minska med tjugo procent i 
jämförelse med samma period föregående år13. Men detta tros inte påverka marknaden 
för hårdrock, då det ständigt uppstår fler band och artister i denna tid som bidrar till ett 
enda stort mångfald av band med olika stilar inom hårdrock. Konkurrensen mellan band 
blir på så sätt större att det vågas satsas mer i allmänhet av både artister och skivbolag. 
14 Det finns även en större erfarenhet av hur hårdrock som musikgenre och en sorts 
subkultur, har tragglat sig fram i den mer pop- och rockorienterade musikbranschen. 
Detta går att blicka tillbaka på och se att hårdrocken ständigt har utvecklat nya sound 
och stilar för den mångfacetterade lyssnaren att ta till sig och själva utveckla vidare till 
ytterligare nya sound och stilar. Hårdrock har alltid haft en utgångspunkt att på ett vilt 
och provokativt sätt kunna bryta mönster och givna normer. På så sätt har alltså 
hårdrocken och dess mångsidiga marknad överlevt i över tre decennier. 
 
Ett annat faktum till att hårdrock just nu har en stor marknad i Sverige, är att det varje 
år anordnas olika festivaler med just temat hårdrock. Den allra största av dessa 
festivaler i Sverige är Sweden Rock Festival som sedan den startade 1992, har utökat 
både yta och besökare för varje år15. Denna festival tar in stora internationella band som 
t.ex. Deep Purple och Scorpions, samtidigt som de också ger en stor plats för svenska 
hårdrocksband att uppträda, synas och höras. Sweden Rock har också ett oberoende 
skivbolag, samt står även bakom en av Sveriges största hårdrocks tidningar vid namn 
Sweden Rock Magazine. 
 

                                                 
10 Ulf Larsson, Platform Studio, Föreläsning på Nyköpings Folkhögskola, 2005-09-13 
11 Anders Hjelmtorp, Music Brigade och Sweden Music Export, Föreläsning på LiU 2005-09-28 
12 Johan Hargeby, Sound Pollution, Stockholm 2006-01-12 
13 Statistik framtagen från IFPIs hemsida på Internet, http://www.ifpi.se, access: 2005-01-02 
14 Johan Hargeby, Sound Pollution, Stockholm 2006-01-12 
15 Janne Stark, The Encyclopedia of Swedish Hard rock and Heavy metal, Volume 2, s.13 
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4.3 Svenska hårdrocksproducenter och deras studios 
I detta avsnitt kommer min studie av fem olika musikproducenter och studios att läggas 
fram, utifrån de teoretiska referensramar jag haft till befogenhet. Här finner ni 
information om vilka de är som producenter, exempel på band de producerat och hur 
deras studios ser ut och vad de har för huvudsaklig inspelningsteknik. 

4.3.1 Anders Theander/Roastinghouse 
Anders Theander började sin musikaliska karriär som trummis i olika band-
konstellationer som Mad Invasion, Eurock, Bewarp och Midnight Sun, och turnerade 
med dessa runt om i Skandinavien och övriga Europa. Han har även arbetat som 
studiomusiker, trummis, i Los Angeles i två år med kända producenter som Gene Page 
och Sterling Radcliff. Han spelade mestadels in förproduktioner till artister som till 
exempel Rock n Robin. Nu är han ägare och producent i studion, samt även manager i 
managementbolaget Roastinghouse. Managementbolagets arbete innebär främst att 
försöka hitta bra artister/band och kontraktera dem till de skivbolag som Anders 
Theander anser passar dem bäst. Detta managementbolag startades 1992 och har sedan 
dess arbetat fram framgångsrika artister/band, främst på hårdrocksscenen men även 
inom pop och rock. Roastinghouse och Anders har även nyligen startat ett oberoende 
skivbolag, vilket endast har hunnit ge ut ett fåtal skivor på marknaden. 
 
Roastinghouse som studio byggdes 1987 och var då en av Sveriges största inspelnings-
studios, belägen i Malmö16. 1993 tog Anders över studion han numera är ägare av. 
Tidigare jobbade han där som studiotrummis, men nu har han en väletablerad studio 
med en lång lista av kända band och artister som spelat in där. Anders Theander har 
idag spelat in och producerat över hundra album, singlar och demoproduktioner med 
både internationella och svenska band. Exempel på några band som spelat in på 
Roasting-house med Anders Theander är Cloudscape, Pain of Salvation, Russel Allen 
och Jorn Lande. Anders har fyra medarbetare på Roasting House som alla är med och 
bidrar till det etablerade företag de har idag.  
 
Studion har ett stort inspelningsrum med högt i tak och stora ytor för uppbyggnad av 
trumset och diverse andra instrumentkonstellationer. Lokalen har en väldig rymd som 
ger utrymme för all sorts musikalisk kreativitet, samtidigt som det går att avskärma 
halva lokalen till mindre ytor för inspelning, med draperier och ljudisolerande väggar. 
Kontrollrummet är relativt stort med ett gammalt analogt mixerbord vid sidan om 
datorn, tillsammans med ett mindre digitalt mixerbord under datorn. Det finns även en 
inbyggd mindre studio som man finner framför det stora kontrollrummet. I denna 
mindre studio gör de oftast midipålägg och andra mer pop-orienterade musik-
produktioner. De använder sig av en äldre variant av ljudredigeringsprogrammet 
ProTools när de spelar in och mixar och använder mestadels mjukvarupluggarna i 
datorn när de mixar. 
 

4.3.2 Pelle Saether/Studio Underground 
Pelle Saether äger och arbetar som producent i sin studio Studio Underground, som är 
belägen på Slakterigatan 6 vid hamnen i Västerås. Studioverksamheten startade 1993, 
med en ombyggnad runt 1997 och har sedan dess varit uppbokat för inspelning 

                                                 
16 Roastinghouse hemsida, http://www.roastinghouse.com, access 2005-11-05. 
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kontinuerligt. Pelle är gitarrist i bakgrunden samt sjunger även i sitt egna band vid 
namn Zello. Med tanke på Pelles arbetssituation med fullbokade inspelningsscheman 
ganska långt fram i tiden, får egna projekt komma lite i efterhand.  
 
Pelle har oftast i alla produktioner några praktikantmedarbetare som hjälper till med 
alltifrån enkla instrument- eller sångpålägg vid inspelning till lödning av kablar. 
Officiellt arbetar Pelle Saether alltså helt själv i sin studio. Studion har ett stort 
inspelningsrum för gitarr- och truminspelningar m.m. direkt när man går igenom 
entrén. Sedan finns det ett par lite mindre inspelningsrum för exempelvis sång, som 
främst är kopplat till det lilla kontrollrummet. Studions inspelningsrum har alla olika 
sätt att forma ljudbilden på, till exempel med hjälp av justerbara isolerande väggar. Ofta 
spelar Pelle in projekt samtidigt i båda inspelnings- och kontrollrummen, för att kunna 
arbeta så pass effektivt som möjligt. Förutom de lokaler som finns för inspelning och 
mixning, finns även ett litet uppehållsrum i studion. En trappa ner finns det också 
sängar och övrig logi för artister och band att utnyttja.   
 
Pelle använder sig av ett analogt 40 kanalers mixerbord av märket Neotek Elite. Han 
spelar in på ProTools hårddisksinspelningssystem, men mixar i programmet Nuendo på 
en annan dator. Numera använder sig Pelle av mer digitala mjukvarupluggar, delvis 
sådana som finns inbyggda i hans ljudkort till datorn, än sina fysiska effektrack. Några 
av de kända svenska band som har spelat in hos Pelle Saether i Studio Underground är 
A.C.T, Carnal Forge, The Storyteller och Locomotive Breath. Det kommer även kända 
grupper från hela världen till studion, som Distorted (Israel), 8 Foot Sativa (Nya 
Zeeland), Aside (Puertorico), Node (Italien), Fonzie (Polen) etc. 
 

4.3.3 Daniel Bergstrand/Dug Out Studio 
Daniel Bergstrand är ett välkänt namn inom hårdrock över hela världen då han 
producerat både svenska och internationella välkända band som Strapping Young Lad, 
Darkane och Meshuggah. Daniel driver sin egen studio Dug Out i Uppsala, dit många 
band kommer för att spela in sina hårdrocksverk.  
 
Daniel har också arbetat som frilansande producent i andra studios, t.ex. då han var med 
och mixade ett av bandet In Flames album. Detta i en välkänd studio i Belgien som 
enligt Daniel Bergstrand själv sägs vara en av de största och häftigaste studios han har 
varit och arbetat i någonsin17. Han har även samarbetat med andra producenter i olika 
projekt, till exempel med Pelle Saether på albumet Built to Destroy med bandet 
Inrage18. Daniel har också arbetat med artister utanför hårdrocksgenren, däribland den 
kända sångerskan Lisa Miskowsky.   
 
Dug Out Studio ligger i ett industriområde i närheten av den centrala tågstationen i 
Uppsala. Lokalen han har studion i är stor med två plan och gott om utrymme på båda. 
Det större inspelningsrummet finner man direkt innanför entrén på det övre planet, där 
vanligtvis trummorna och sången spelas in. Här finner man även det stora kontroll-
rummet där Daniel sitter och mixar. I övrigt finns två isolerade inspelningsbås och ett 
mindre kontrollrum där gitarrer och bas oftast spelas in. Lokalen har även möjligheter 
för övernattning i form av små enskilda rum på nedre plan, där Daniel även satt in ett 
biljardbord och en bardisk åt musikerna som spelar in hos honom.  
                                                 
17 Intervju med Daniel Bergstrand, Dug Out Studio, Uppsala 2005-12-05 
18 Metal Heart Webzine, http://www.metalheart.se/asp/recension.asp?ID=355, access: 2005-12-02 
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Daniel spelar in på sitt hårddisksinspelningssystem som han köpt tillsammans med ett 
kompatibelt digitalt litet kontrollbord av märket Mackie. Det mixerbord han använder 
sig utav är ett äldre analogt mixerbord av märket Soundcraft. Detta duger utmärkt till 
Daniel som det är, då han som många andra föredrar att använda så pass mycket analog 
teknik som möjligt fortfarande.  I den andra delen av studion spelar de in på 
programmet ProTools. 
 

4.3.4 Fredrik Nordström/Studio Fredman 
Studio Fredman ligger i Fryshuset vid Göteborgs fiskhamn och har varit en aktiv studio 
sedan 90-talet. Den är belägen i en gammal vin- och spritfabrik, vilket gjorde bra 
grunder för Fredrik Nordströms nya studiobygge 1993. Han satsade då på att investera 
mer kapital åt nyare och bättre teknik till studion, än den rullbandspelare med sexton 
kanaler han använde tidigare.  
 
Fredrik Nordström är en av Sveriges mest kända hårdrocksproducenter, då han 
producerat band som At the Gates, In Flames och Hammerfall och ofta tas som 
uppfinnaren av det typiska ”Göteborgssoundet” inom metallgenren. Han har vunnit pris 
för bästa producent tre gånger av en av världens största rocktidningar. Emellanåt gästas 
hans studio av frilansande ljudtekniker och producenter, tillsammans med ett brett 
sortiment olika band, till exempel Opeth, Soilwork och Arch Enemy. Sedan fem år 
tillbaka har Nordström även haft en medarbetare vid sin sida, Patrik Jerksten, som 
aktivt deltagit i de flesta produktioner, hjälpt till som både tekniker, producent och låt-
arrangör. 
 
Idag har Studio Fredman två olika studios. I den lite större studion finner man ett 
Trident Vector mixerbord, fungerande tillsamman med ett hårddisksinspelningssystem 
av märket ProTools 24 Mixplus. Studion har ett stort utbud på effekter, kompressorer 
och mikrofoner, bl.a. klassiska Neuman-mikrofoner och Focusrite pre-amps.  
 

4.3.5 Thomas Skogsberg/Sunlight Studio 
Sunlight Studio är en av Sveriges mest erkända studios när man talar om hårdrock19. 
Den startade i slutet på 80-talet av producenten Thomas Skogsberg, som står för 
soundet bakom framgångsrika band som The Hellacopters och Entombed. I början på 
nittiotalet kom en stor dödsmetallvåg in över världen och det fanns under den tiden 
endast två studios som band inom denna genre önskade att spela in hos. Den ena var 
Sunlight Studio i Stockholm och den andra var Morrissound i USA20. Sunlight stod för 
ett rått sound, med fokusering främst på gitarrsoundet och triggade trummor. 
 
Sunlight Studion var från början beläget mitt i centrala Stockholm i en källarlokal till 
ett hyreshus, men har sedan år 2002 flyttat med Skogsberg ut till det lantliga 
Rådmansö. Med sig i flytten har han tagit sitt gamla mixerbord och rullbandare då han 
fortfarande spelar in helt analogt i sin studio. Trots att det finns pålitliga inspelnings-
program på datorer numera känner Skogsberg att digital inspelningsteknik inte riktigt är 
något för honom än. Men då rullband och reservdelar till hans gamla apparater börjar 
bli allt svårare att få tag på, samt dyrare, tror Skogsberg att han ändå måste införskaffa 
sig ett ProTools inspelningssystem inom det närmsta året.  
                                                 
19 Janne Stark, fakta som sagts vid handledningsmöte via e-post, 2005-11-14 
20 Andreas Sjöström, Hårdrocksmusiker, Stockholm 2005-11-29 
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Likt många andra musikproducenter inom hårdrocksbranschen, spelar Thomas 
Skogsberg själv instrument. Han är i högsta grad förtjust i olika orglar och melotroner, 
men kan även spela bas och gitarr. Han spelar till exempel bas i projektet Supershit 
666, tillsammans med musikerna Dregen och Nicke ifrån bandet The Hellacopters 
tidiga banduppsättning.  
 

4.3.6 Andy La Rocque/Los Angered Studio 
Andy startade sin studioverksamhet 1993, men öppnade inte Los Angered studion 
förrän 1995. Till en början hade han inte mer än en analog rullbandare, ett litet 
mixerbord, samt några effektrack att arbeta med21. Dock efter många år av royalties 
som aktivt spelande musiker, samt uppgraderingar av teknik, sitter Andy nu och arbetar 
vid ett ProTools HD system, ProTools 7.0.1. Han använder sig till mestadels av 
förstärkare ifrån märket Marshall, samt en mängd olika gitarreffekter, däribland märket 
Digitech.  
 
Los Angered Studio är belägen i Angered som ligger ca 10 minuter i resväg från 
centrala Göteborg. Studion har ett stort inspelningsrum för trummor och andra större 
instrument. Den har även ett mindre och mer isolerat rum där Andy brukar spelar in 
sång i. Dessa är i sin tur kopplade till ett rymligt kontrollrum där man finner ett stort 
mixerbord (40 kanaler in) av märket Soundtracs Solitaire. Studion har som helhet en 
area på 80 kvadratmeter. 
  
Andy har en välfungerande verksamhet22 med ett ständigt bokat inspelningsschema på 
ett år framåt. Andy anser att planering är mycket viktigt då han också är låtskrivare och 
musiker i bandet King Diamond (därav artistnamnet Andy La Rocque) som han aktivt 
varit verksam i över 20 år. Han planerar in datum för eventuella turnéer noggrant, för 
att på så sätt inte missa några inspelningsjobb i studion, som han prioriterar först. 
 
Andy La Rocque har i sin studio spelat in och producerat en mängd olika band, 
mestadels inom hårdrocksgenren. Falconer, Evergrey, Lord Belial och King Diamond, 
är några av de mer kända band Andy producerat. Även hårdrocksband och artister ifrån 
hela världen kommer till Los Angered Studio för att spela in, bl.a. ifrån Kanada, Italien 
och Australien. Andy spelar även in musik utanför hårdrocksgenren, som t.ex. 
popmusik och körer.  
 

4.3.7 Tommy Denander/The Hit Men Studio 
Tommy Denander har arbetat med över niohundra olika artister i musikbranschen, 
däribland kända artister som Steve Vai och Jeff Scott Soto, samtidigt som han själv 
spelar gitarr på över trehundra olika projekt23. Det nyaste projektet han arbetar med just 
nu, är med gruppen Radioactive. I detta projekt han har fått med medlemmar ifrån det 
välkända bandet Toto. Han själv spelar även gitarr och skriver mestadels av låtarna i 
projektet. Han är, enligt han själv, en väldigt hårt arbetande människa med mellan 
sexton till tjugo timmars arbetsdagar.  
 
                                                 
21 Rockzine, http://www.fortunecity.se/hultsfred/bowiebacken/267/goteborg/andy.html, access: 2005-12-01 
22 Los Angered Studios, http://losangeredrecording.com, access: 2005-12-01 
23 The Official Home Of Tommy Denander, http://www.tommy-denander.com/, access: 2005-12-23 
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Tommys studio heter The Hit Men och ligger centralt beläget under ett köpcentrum på 
Ringvägen i södra Stockholm. När han gör sina produktioner arbetar han med 
programmet Logic Pro 7, på sin G5 Macintoshdator. I hans studio märks det av att han 
själv spelar gitarr, då det finns en mängd olika gitarrförstärkare i studion, däribland 
märkena Engl och Vox, tillsammans med ett flertal olika gitarrer. 
 
Tommy Denander är en mångsidig producent, men arbetar mestadels med karaktärsfast 
hårdrock. Han har arbetat med pop, rock och dansband, samt även producerat och 
skrivit några schlagers. Trots det säger han sig ha en förkärlek till hårdrock. Han är 
förutom sitt arbete som musiker och producent även kontrakterad låtskrivare för bland 
andra skivbolaget EMI24. När Tommy inte arbetar i sin studio, arbetar han som 
frilansande producent, låtskrivare och musiker på andra ställen. 
 

4.3.8 Dan Swanö/Unisound Recordings 
Dan Swanö är mest känd som låtskrivare och musiker, då han slog igenom stort på 
hårdrocksscenen med dödsmetallbandet Edge Of Sanity, som startade 1989 då Dan 
endast var 16 år. Sedan flera år tillbaka är Edge of Sanity ett nedlagt band och Swanö 
ägnar sig numera istället åt mer progressiva tongångar och influeras av band som t.ex. 
Rush, Marillion och Spock's Beard i sina produktioner. I Dans egna projekt utövar han 
mestadels gitarr och sång, samt emellanåt keyboard. Swanö har producerat ett flertal 
band, mestadels i form av demoproduktioner och bands debutalbum, samt de 
produktioner där han själv medverkar i. Till exempel i banden Nightingale och 
Bloodbath.  
 
Dan ägde tidigare en studio i Finspång, Unisound Recordings Studio, där han spelade in 
och producerade band som Dark Funeral, Katatonia och Opeth. Han var den producent 
som gav svensk (samt även viss norsk) black metall ett sound25. Dan arbetar mest med 
mixningar och egna produktioner vid en mindre studio i hans hem. Det händer dock att 
han även arbetar som frilansare i andra studios runt om i världen. Dan har planer på att 
återöppna sin studioverksamhet Unisound Recordings för att på heltid kunna arbeta 
med mixningsprojekt och liknande projekt, vilket han numera oftast arbetar med på sin 
fritid26.  
 
Dan föredrar att arbeta med endast en dator och dess olika redigeringsprogram, mer än 
att använda sig av dyra effektrack och exklusiva mikrofoner i sin studio. Dan 
samarbetar gärna med andra producenter i olika projekt, då han bl.a. spelat in en skiva 
med bandet Nightingale hos Pelle Saether i Studio Underground. Han har även 
producerat låtar åt en annan känd svensk hårdrocksproducent, Peter Tägtgren. 

                                                 
24 http://www.tommy-denander.com/, The Official Home Of Tommy Denander, Access: 2005-12-23 
25 Hargeby, Johan, Sound Pollution Distribution, intervju, 2006-01-12. 
26 Roadrunner Records nyhets webbsida, www.blabbermouth.com, artikel om Dan Swanö, access: 2005-12-27 
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4.4 Avslutande kommentarer 
Att leta upp bra information om studios och producenter i Sverige är svårt, trots att man 
numera kan använda Internet till en stor del av sökningen, finns det inte mycket 
information alls. Det man oftast finner är endast producenternas namn vid olika 
skivrecensioner av album de medverkat på och inte mycket mer än så. Detta kan tyckas 
vara lite underligt då nästan alla studios i detta arbete, är uppbokade för inspelnings- 
och mixningsarbeten långt in på året. Vilket medför en frågeställning gällande hur 
producenterna egentligen marknadsför sig? Roastinghouse i Malmö har inte bara en 
inspelningsstudio idag utan även ett managementbolag, samt ett nystartat skivbolag. 
Skivbolaget bör med andra ord marknadsföra sig väl, eftersom de numera också måste 
marknadsföra de artister som skivbolaget kontrakterar. Jag tror att marknadsföringen 
och den allmänna informationen om hårdrocksproducenter och deras studios kommer 
att förbättras i och med att hårdrocken som undergroundscen idag ser fler möjligheter 
att höras och synas genom Internet. Det är ett relativt enkelt verktyg att förmedla 
budskap via, samt marknadsföra sig igenom, vilket märks på att många hårdrockare 
idag startar diverse olika webbtidningar och webbradiostationer. 
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5. Intervjuer 

5.1 Anders Theander/Roastinghouse 
Att ta sig till Roastinghouse i Malmö innebar inga problem, då studion är mycket 
centralt belägen. När jag anlände till studion märkte jag att Anders Theander och 
Pontus Lindmark idag arbetar som ett producentteam. Därför blev det naturligt för mig 
att ställa frågor till den som för tillfället satt och arbetade med inspelning, vilket 
mestadels var Pontus. Anders var dock med till och från och svarade på de frågor han 
kunde. 
 

5.1.1 Arbetsprocesser 
Arbetsprocesserna ser ganska lika ut varje gång de spelar in olika band, artister och 
musiker på Roastinghouse hos Anders Theander och Pontus Lindmark. Producent-
teamet träffar bandet som är inbokat för inspelning när de anländer till studion, de 
konverserar lite över en kopp kaffe och startar sedan igång med arbetet direkt efter det. 
”I vanlig ordning brukar trummorna bli inspelade först, följt av bas, gitarrer, sång och 
keyboard, vilket brukar varvas emellanåt”, säger Pontus Lindmark. Oftast har 
producenterna på Roastinghouse fått någon typ av förproduktion innan själva 
inspelningen börjar, som de utgår ifrån. Behövs det ändras eller arrangeras om 
någonstans i låtarna, ser Pontus och Anders till att göra det, med samtycke ifrån 
musikerna. ”Om det är inspelning av ett demoband, arbetar man sig fram så fort det går 
och man har som producent fler möjligheter att kunna förändra och pröva olika 
varianter på pluggar, effekter och inspelningstekniker”, säger Pontus. Det är ett faktum 
att de större och mer seriösa produktionerna görs på vanlig arbetstid, medan 
demoproduktioner och liknande görs efter klockan sju på vardagar, samt även på helger 
då ledig tid finns. Detta innebär ofta att producenterna sitter och arbetar på övertid, men 
att kunna äga en studio och livsnära sig på att spela in musik är också en sorts livsstil, 
att Pontus och Anders biter ihop och arbetar på så gott de kan. 
  
När jag ställde frågan om producenterna kan välja vilka artister och band de ska spela 
in svarade dem att det kommer in så pass mycket jobb att de faktiskt kan välja vilka 
band och musiker de vill ta in. Inte bara för att det är roligt att arbeta med vissa band, 
utan också för att de då vet med säkerhet att jobbet kommer att gå bra. ”Sedan finns det 
vissa demoband som kan vara lite si och så, men det får man ta”, säger Pontus. 
 
När man arbetar med ovana musiker kan det ibland uppstå vissa problem och jag 
frågade Pontus om de hade några specifika tips eller metoder på hur de agerar vid 
sådana situationer. ”Det är bara att köra på som vanligt. Vi är som en familj här på 
Roastinghouse och musikerna man arbetar med känner ofta av det ganska fort, vilket 
gör att det brukar gå ganska bra med inspelningarna, utan problem. Har vi som 
producenter idéer på förändringar säger vi det till dem. Sedan om man är oense, får man 
försöka mötas tillsammans på något sätt. Det har aldrig hänt att vi har varit helt oense 
med några band, att vi behövt säga upp en pågående inspelning”, säger Pontus och 
Anders. Att studion är byggd på det sätt den är, med en stor och luftig lokal med högt i 
tak, tillför den mycket inspiration för musikerna som kommer till Roastinghouse och 
spelar in. Vilket också bidrar till de välfungerade arbetssituationerna mellan musiker 
och Pontus och Anders i studion.  
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5.1.2 Teknik och ljudformat 
Jag ställde frågan huruvida de föredrar analog teknik framför digitalteknik och 
producenterna svarade att ”sedan ProTools 192 interface HD4 kom, har vi fortsatt köra 
på det och det fungerar utmärkt”. Till datorn och ProTools har de ett digitalt mixerbord 
med 18 focusrite-pre amps i, som dock inte används ”utan vi använder en pre amp av 
märket Millenia istället som är det bästa köpet jag någonsin gjort”, säger Anders 
Theander. ”Annars så använder vi oss endast av mjukvarupluggarna och effekterna nu 
när de finns i datorn, det är extremt händigt och eftersom de fungerar så bra, finns det 
ingen anledning att inte använda dem. Sedan spelar vi ofta in ambience inne i studion 
som vi också använder oss av där vi kan och känner för det”. 
 
Eftersom allt fler hushåll i Sverige numera laddar ner musik i mp3-formatet, vilket är 
ett format med ganska låg ljudstandard, ställde jag frågan om Anders Theander tror att 
den allmänna kvaliteten och ljudstandarden på musikproduktioner idag kommer att 
sänkas? Han svarade: ”Den allmänna kvaliteten har redan sänks, det är endast få som 
märker av det faktum att vi spelar in i 44,1 kHz och det är inte de vanliga 
konsumenterna så att säga.” Mp3-formatet är det som gäller just nu och Anders tror att 
Cd-formatet håller på att dö ut helt. Det är endast en typ av uppspelningsformat som har 
varit en sorts övergångsmedia, från vinyl och kassett till den nya tidens olika musik-
format.  
 
Jag ställde även frågan om vad han tror om framtidens format och om att mixa i 
surround. Anders svarade då: ”Som jag nämnt tidigare så tror jag att mp3-formatet och 
liknande format kommer att gälla för framtidens konsumenter. Man kommer även att 
kunna få köpa mer exklusiva format som samlarobjekt, t.ex. någon typ av Dvd-utgåva. 
Jag tror däremot inte att mp3:or kommer att säljas som Cd säljes idag, utan att det 
kommer att ske en förändring där på något sätt. Allting, hela hushållet kommer i 
framtiden att styras av en dator och då kommer musikformaten endast att vara 
datafiler”, säger Anders om synen på ljudformat i framtiden. Han säger även att han 
inte just nu är intresserad av att själv mixa i surroundljudsmiljö utan nöjer sig med 
mixning i vanligt stereoformat. 
 

5.1.3 Sammanfattning 
Producenterna sa det själva och jag är högst villig att hålla med om det faktum att de på 
Roastinghouse arbetar som en familj. De har en bra och etablerad studio som börjar bli 
mer och mer känd inom hårdrockens kretsar, med både managementbolag och 
skivbolag i ryggen, samt en väldigt bra och estetiskt fördelaktig lokal att vara i. Pontus 
säger avslutande: ”Band som spelar in här kommer ofta tillbaka igen och när det gäller 
vårat arbetssätt, så arbetar vi på i den takt vi har och än så länge fungerar det bra.” I och 
med att det fungerar mycket bra, verkar producenterna heller inte spekulera mycket i 
huruvida de behöver uppdatera sig mer, gällande den nya teknikens ständiga 
utveckling, utan verkar nöja sig med den teknik de använder sig utav idag.  
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5.2 Pelle Saether/Studio Underground 
När jag kom till Studio Underground mötte jag Pelle Saether utanför sin studio i 
Västerås. Vi klev in i studion och Pelle satte genast igång med att arbeta samtidigt som 
jag ställde frågor. Han presenterade mig för medlemmarna i det Nya Zeeländska bandet 
8 Foot Sativa som just då spelade in. Pelle sade direkt till bassisten i bandet att jag 
tyckte att han spelade som en tjej på ett parti i en låt. Detta fanns det ingen sanning i, 
men skämtsam som Pelle verkar vara 24 h/dygnet, var det bara att skratta. Jag tror själv 
att även bassisten förstod Pelles skämt.  
 

5.2.1 Arbetsprocesser 
”Oftast får man någon form av förproduktion, en demo. Utifrån dessa lyssnar jag och 
bedömer först om jag vill spela in bandet. Om jag inte tycker att de är tillräckligt bra 
eller duktiga musiker brukar jag oftast säga det till dem”, säger Pelle. Om han tycker att 
låtarna är bra, men att någon i bandet inte är tillräckligt bra, säger han oftast det också 
och föreslår att de ska repetera mer och eventuellt arrangera om lite i sina låtar. ”Så är 
de välkomna att höra av sig senare”, säger Pelle Saether. Han är väldigt angelägen om 
att det han ska producera låter bra och säger följande: ”Eftersom mitt namn ska stå på 
skivan och jag ska släppa ifrån mig en produktion jag har gjort, måste det vara något 
jag känner att jag kan stå för redan från början.”  
 
I en inspelningsprocess börjar Pelle tillsammans med bandet att lasta in all utrustning 
till studion. ”Vi ställer upp, mickar upp och soundcheckar trummorna, vilket ofta 
brukar ta en hel arbetsdag. Sedan arbetar vi bara på efter det med att spela in trummor, 
bas, gitarr och sist brukar jag alltid spela in sång.” Pelle har ett ganska högt arbetstempo 
genom dagarna, då han numera endast jobbar mellan nio till arton på dagarna för att 
sedan kunna ägna sig åt familjelivet. ”Jag har turen att ha trevliga medarbetare i form 
av praktikanter och musikerna själva, som arbetar på kvällar och helger istället för mig. 
Under tiden jag sitter och mixar de låtar som är färdiginspelade, så läggs sången på till 
andra låtar i den andra studion, på så sätt blir allting så pass effektivt som möjligt”, 
säger Pelle. 
  
Jag frågade Pelle om han kan välja vilka artister och band han kan ta in för inspelning, 
och svarar med att han numera har haft turen att kunna välja och är ständigt uppbokad 
på jobb. ”Det har tagit ett tag att bygga upp allt, men det har rullat på bra för mig och 
band hör av sig med jämna mellanrum, både svenska och internationella. Det är jätte-
roligt och som jag nämnde tidigare måste jag också vara helt nöjd med det jag ger ut 
som producent, vilket medför att man oftast väljer band som man arbetat med tidigare 
och musik man gillar”, säger Pelle.   
 
Jag undrade även om Pelle hade några speciella knep för att bemöta ovana eller 
eventuellt svåra musiker under produktionerna. Han berättade: ”Man ska alltid ha 
humor och jobba på med det man kan och försöka ge idéer på omararrangemang eller 
liknande ifall att man tycker att det låter lite sådär.” Det anser Pelle vara desamma med 
vana musiker som ovana. Men han anser också att man alltid måste vara tillmötes-
gående och om man själv vill testa en sak och ingen annan i bandet vill det, så frågar 
man ändå om man inte bara kan testa det, för att efteråt fastställa om det blir bra eller 
inte. ”Ibland får man backa lite som producent, men ofta litar banden och musikerna på 
att jag kan mitt jobb och då går det bra att ändra på vissa saker.” Han säger sig självt tro 
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mycket på den psykologiska aspekten av samarbetet mellan band och producent under 
inspelningarna, eftersom det handlar om individuella prestationer och att få musikerna 
att känna sig bekväma med det de skall utföra.  
  
Alla producenter skiljer sig ifrån varandra på sina egna sätt och jag ställde frågan till 
Pelle vad han tror skiljer honom som producent ifrån alla andra och han svarade: ”Det 
har jag faktiskt ingen aning om, eftersom man sitter själv i sin grotta till studio och 
ständigt arbetar. Men jag försöker heller inte att tänka på att jag ska ha ett eget sound 
heller, då jag jobbar med band för band och försöker framhäva deras sound, inte mitt 
eget”.  

5.2.2 Teknik och ljudformat 
När det gäller digitalteknik, effekter och pluggar så frågade jag Pelle om han i sin 
studioverksamhet använder sig mer av digital teknik än analog teknik. Han svarade: 
”Det där är en svår fråga då jag ofta mixar ner låtarna på min analoga rullbandspelare 
efteråt för att få den värmen som endast den kan ge. Men annars använder jag mig av 
ProTools när jag spelar in och Nuendo när jag mixar. Använder även externa 
kompressorer och pre-amps vid inspelning dock, men använder vid mixning mjuk-
varueffekter och equalizers, men allting är sammankopplat till ett nätverk så att säga”. 
Vilket innebär att han tycker om den nya digitala tekniken gällande redigering och 
mixning, men att han helst av allt föredrar det ljud som bl.a. en analog bandspelare ger i 
produktionerna. I en tid där allting är digitaliserat säger Pelle att det ändå är när man 
kombinerar den gamla analoga tekniken med den nya, som det låter som bäst. 
 
Många som tycker om musik, tycker sig höra en försämring av kvaliteten på musiken 
då de lyssnar på mp3-format. Jag frågade Pelle om han trodde att kvaliteten på musik i 
allmänhet kommer att försämras, i och med dessa komprimerade ljudformat, men han 
svarade att han inte tror det. Inte inom hårdrocksgenren i alla fall och menar på att det 
fortfarande finns folk som vill att det ska låta bra, trots en ökad marknad för ned-
laddningar av komprimerade ljudformat. Däremot kanske folk inte kommer att lyssna 
på musik i sin stereoanläggning längre, men att det inte heller behöver ha någon 
betydelse på ljudkvalitén då det numera finns riktigt bra högtalarsystem att köpa till 
datorerna. ”Jag använder mig utav ett par riktigt bra datorhögtalare när jag mixar, som 
jag också kollar hur det låter i för att försöka anpassa mig lite efter vad marknaden 
eftersträvar. Men jag skulle nog inte föredra att lyssna på mp3:or själv, när man vet att 
det låter bättre i andra format, så att säga.”  

5.2.3 Sammanfattning 
Under intervjun med Pelle Saether uppfattade jag honom vara en stark individ och hårt 
arbetande producent som vill vara alla till lags och samtidigt få ut det mesta utav av 
situationerna även själv. Vad som skiljer honom ifrån andra vet han ingenting om då 
han ständigt arbetar med en mängd projekt och inte har tid med någonting annat än sitt 
familjeliv vid sidan om. Pelle har själv egna projekt han gärna skulle vilja ta tag i, men 
ser studion och band som vill spela in hos honom som en första prioritering. Han är 
även väldigt glad att få kunna arbeta med många olika band, med olika stilar inom 
hårdrock, samt att band ifrån andra sidan världen vill komma till honom för att spela in. 
Pelle verkar vara en ärlig människa som uttrycker sina åsikter, förhoppningsvis på ett 
ödmjukt sätt, då han till sättet gärna är en skämtsam typ. Han tycker att psykologi 
bakom produktioner och samarbetet med musikerna är väldigt viktigt att tänka på som 
producent. 
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5.3 Daniel Bergstrand/Dug Out Studio 
Daniel Bergstrand som tidigare har producerat album åt band som In flames, Darkane 
och Meshuggah är numera ständigt uppbokad i sin studio Dug Out. Han har skapat ett 
eget sound och har ett rykte som en av Sveriges numera främsta hårdrocksproducenter. 
När jag kom till Daniels studio i Uppsala, tog hans sig tid ifrån sitt hektiska schema och 
satte sig ned med mig för att utföra intervjun. 
 

5.3.1 Arbetsprocesser 
När Daniel Bergstrand startar med nya inspelningsprojekt får han oftast någon sorts 
förproduktion eller något album bandet gjort innan, han lyssnar på. Efter det bokar han 
in bandet för inspelning och när de kommer till studion sätter de bara igång och arbetar. 
De börjar med att spela in trummorna samtidigt som de spelar in gitarrer i den andra lite 
mindre studion i andra delen av byggnaden. ”Vi är ju två som arbetar här med 
produktionerna så på så sätt hinner man dela upp arbetet, och det är jättebra, för jag 
gillar inte att arbeta med för mycket folk runt omkring när man sitter och vill fokusera 
på den musikern man spelar in för stunden”, säger Bergstrand. Daniel har alltså även 
han en medarbetare vid produktioner, vid namn Örjan Örnklo, som oftast sitter i den 
andra mindre delen av studion och spelar in exempelvis gitarrer och bas.   
 
Bergstrand kan nästan alltid välja vilka han kan jobba med, då det oftast kommer in 
jobb (band) som han själv vill arbeta med. Det är först nu som han märker att man inte 
kan förlita sig på att det ska komma in arbete ständigt. ”Jag själv har aldrig sökt jobb, så 
nu när saker och ting strular till sig händer det allt oftare att vi tar in några lokala band 
på lite kortare tid och arbetar med dem, för att få ihop det rent ekonomiskt och för att få 
arbeta mycket”, säger Bergstrand. Sedan har antal jobb självfallet att göra med vart man 
befinner sig i livet. Har man en livskamrat vid sidan om kanske man inte arbetar lika 
länge om dagarna. Daniel arbetar oftast mellan 10:00-20:00 på vardagar, men ibland 
arbetar han även långa nätter och helger.  
 
När Bergstrand skall spela in de olika musikerna i banden anser han att det är viktigt att 
låta dem få spela in själva utan en massa folk runt omkring sig. ”Det mest ultimata är 
att man får sitta själv med den musiker som skall spela in just då, för att det ska bli bäst. 
Speciellt när det gäller sång, oavsett ovana eller vana sångare.” Jag ställde även frågan 
om hur han ställer sig till problem då en artist eller musiker vill en sak och han själv en 
annan.  Han svarade: ”Det där är en svår fråga och det enda rätta svaret är att man 
självklart får försöka mötas på något sätt. Jag föreslår oftast förändringar på saker och 
banden har förtroende för mig och det jag föreslår, vilket gör att det oftast bara flyter 
på. Sedan finns det band som vägrar gå med på vissa saker och då har det hänt att jag 
sagt att de får göra som de vill, jag lägger mig inte i något mer. Då har bandet oftast 
backat tillbaka och gett mig förtroende igen.”  
 

5.3.2 Teknik och ljudformat 
När det gäller tekniken på Dug Out Studio i Uppsala upplyser Daniel Bergstrand om att 
de inte använder någon mjukvara alls i princip. De har heller ingen typisk PC eller 
Macintosh dator att huvudsakligen spela in på, utan använder istället ett 
hårddisksinspelningssystem av märket Mackie. Vilket innebär att den varken har 
system som OS-paketet eller Windows i den. Detta tycker Bergstrand är skönt eftersom 
han då slipper uppdatera system och program”. Sedan använder jag mig utav de 
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mikrofonförstärkare som mitt gamla Soundcraft mixerbord har i sig. De fungerar 
jättebra. Jag har även lite olika effektrack och kompressorer m.m. som jag använder, 
mycket på sång faktiskt.” 
  
På frågan om han ofta referenslyssnar något på andra bands och producenters 
produktioner innan inspelningsprocessen startar, svarade Bergstrand följande: ”Nej, 
oftast så vet man tidigare vad banden har gjort för album och de brukar oftast förklara 
hur de vill ha det. Utifrån det arbetar man fram ett sound som har mina egna 
kännetecken, men som också passar bandet och låtarna bäst”.  
 
Gällande de olika ljudformat som finns idag och som utvecklingen förnyar, anser 
Bergstrand att vi som arbetar med musik på riktigt kommer att fortsätta vilja ha riktigt 
bra ljud och ljudformat. Däremot kommer den mesta av musiken finnas i ett sorts 
format på datorn. När det gäller Cd-skivor tror han dessvärre inte att det formatet 
kommer att fortsätta sälja bra, men Dvd med surroundljud kommer troligen att bli 
större och större på marknaden.  
  
Vad Bergstrand anser vara studiofusk vet han inte riktigt då jag ställer frågan, men han 
försöker själv att använda sådana effekter som autotuning så pass lite som möjligt. 
”Men man vill ju att det man håller på med ska låta så bra som möjligt och då är väl det 
mesta tillåtet. Trigga trummor har man gjort i evighet, men inte med digitalt ersatta 
samplingar, i alla fall inte på det sättet som det görs nu när det blivit väldigt populärt 
med triggade trummor igen”, säger han.  
 

5.3.3 Sammanfattning 
Daniel Bergstrand tog sig god tid till att lyssna och svara på de frågor jag hade till 
honom och berättade en och en annan anekdot ifrån historiska inspelningar i hans 
Studio. Trots att han är yngst av de flesta framgångsrika hårdrocksproducenterna i 
Sverige har han ett väletablerat och bra rykte om sig och han får mer eller mindre in 
inspelningsjobb ifrån band han tycker bra om och personligen vill arbeta med. Han 
arbetar också som frilansande musikproducent då vissa band och artister vill ha 
specifikt honom som producent, men på andra platser än i Dug Out. Jag ställde frågan 
om vad han tror skiljer honom ifrån Sveriges andra producenter inom hårdrock och han 
svarade: ”Kanske att vi här på Dug Out inte har så nya och dyra saker att arbeta med. 
Vi har det som behövs och använder det på bästa sätt, istället för att köpa nya saker och 
ständigt behöva lära sig använda dem”. Sedan är det ett faktum att Daniel Bergstrand 
tillsammans med Dug Out Studion har ett eget unikt sound på sina produktioner.    
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5.4 Fredrik Nordström/Studio Fredman 
Att väl ta sig till Studio Fredman i Göteborg var inga problem, men att få producenten 
Fredrik Nordström att prata om musikproduktion var inte lätt. Även Fredrik Nordström 
har en medarbetare vid sin sida sedan fem år tillbaka. Han heter Patrik Jerksten och 
svarade mer än gärna på många av frågorna jag ställde. Under intervjun kommer även 
trummisen Snowie Shaw in och deltar i de diskussioner som uppstår under intervjun.  

5.4.1 Arbetsprocesser 
Fredrik Nordström berättar att de oftast får ta in de flesta jobb som kommer in. ”Ibland 
kan man ju säga nej, speciellt då banden inte ens vill skicka en demo innan. En gång 
ringde ett skivbolag ifrån ett land i Asien och sade att de hade ett jättebra och 
prestigefullt band som låter som Dimmu Borgir. De hade tänkt att de skulle spela in hos 
mig, men då bad jag om att få höra bandet först och att det vore bra om de kunde skicka 
en demo hit till studion så skulle vi höra av oss efter det, så visade det sig att de aldrig 
skickade någon demo konstigt nog”, sade Nordström. Men för att vara kapabla till att 
klara av den hyra som Studio Fredmans lokal på Kämpegatan 4 i centrala Göteborg har, 
måste de ta in de flesta band och jobb de får. Avgiften på lokalen är alltså en anledning 
till att de nu planerar att flytta ifrån de lokaler de befinner sig i just nu.  
 
Starten på projekten Studio Fredman arbetar med kan se annorlunda ut. Ibland går 
producenterna igenom låtarna och bearbetar dem med banden och diskuterar innan om 
det är något de vill lägga till eller ta bort. Ibland kan även Patrik och Fredrik vara med 
som låtskrivare på vissa låtar de varit med och arrangerat om. I övrigt arbetar de så pass 
effektivt de kan och ställer upp trummor, soundcheckar. Sedan startar inspelning av låt 
efter låt, med diverse instrument som skall vara med på produktionen. Producentteamet 
kommunicerar väl med bandet under projektens gång, och säger till banden om de 
märker nya partier i låtarna de vill arrangera om eller liknande. När man arbetar med 
musiker, vana som ovana, är det viktigt att komma överens om det man arbetar med 
tillsammans. Patrik säger att det också är viktigt att försöka få musikerna att inte känna 
sig pressade på något sätt, vilket kan vara svårt i många fall. 

5.4.2 Teknik, Studio och ljudformat 
När det gäller digitalteknik, effekter och pluggar, frågade jag Fredrik och Patrik om de 
hellre väljer mjukvara före hårdvara vid produktioner. De svarade att vid användning av 
gate-effekter, kompressorer och andra ovanliga effekter, använder de sig mest utav 
mjukvarupluggar. Men i övrigt mixar Fredrik alltid via det analoga mixerbordet och 
använder sig utav bordets olika reglar, samt andra fysiska rackeffekter, om han anser att 
det behövs. Fredrik anser det också vara mycket bekvämare att justera ljuden via det 
analoga mixerbordet, än att behöva arbeta med en datormus på ett virtuellt mixerbord 
på en bildskärm. ”På så sätt förlorar vi inte det analoga i våra arbeten heller, eftersom vi 
numera sällan spelar in på rullbandspelare. Ibland kan vi spela in trummorna på den 
analoga rullbandaren dock, men det börjar bli att mer sällan”.  
 
En fråga, som i mitt tycke är viktig att som producent ha med sig vid inspelning av 
band, är huruvida man referenslyssnar efter vissa sound eller effekter att vidare ta med i 
inspelningssammanhang. På Studio Fredman gör man det aldrig. ”De som väljer att 
komma till Studio Fredman och spela in deras skiva, gör det för att de vill ha vårat 
sound. Visst så kan de fråga oss om vi inte kan ändra lite här och där och ibland 
arrangerar vi t.o.m. om låtar som vi sedan anmäler till STIM som låtskrivare. Men vi 
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vill ju heller inte göra något som redan har gjorts, så att referenslyssna på något som 
redan finns ute på marknaden och vilja efterlikna det, innebär ju bara att man apar efter 
och inte kör på sitt eget sound”, säger Patrik. 
 
Fredrik Nordström nämnde att de ska flytta studion ifrån det läget de befinner sig nu. 
Den främsta orsaken till flytten var att ”hyran här där vi är nu är alldeles för dyr och det 
är inte värt att han en sådan stor inspelningsstudio för den summan pengar om man inte 
utnyttjar den helt. Vi använder endast hela lokalens rymd och akustik när vi spelar in 
flygel och det händer ungefär var tredje år. När vi spelar in trummor i den stora lokalen 
skärmar vi ändå av. Sångpålägg görs i annat helt isolerat litet inspelningsbås”, säger 
Fredrik Nordström och menar på att det endast var en tidsfråga innan de bestämde sig 
för att byta lokal.  
 
När det gäller framtida ljudformat ser Nordström det som att Cd-skivan nog aldrig varit 
något som riktigt slagit igenom. Han anser att Cd-formatet har bättre ljudkvalité än vad 
en vinylskiva har, men konstformen som också fanns med vinylen är helt borta, vilket 
enligt honom är tråkigt (i forma v konvolut, etc.). Om detta tror både Nordström och 
Jerksten att någon form av digitalt medieformat på datorn är det som kommer att gälla 
för musik i framtiden. Nordström tror inte på en marknad för Dvd med surroundljud 
och liknande format, som en typ av uppspelningsmedia för vanlig musik. ”Det verkar 
inte slå något stort eller vara speciellt eftertraktat som det ser ut nu i alla fall”, säger 
han. 
 
Gällande studiofusk anser Nordström och Jerksten att det förekommer hela tiden på ett 
eller annat sätt. ”Allt beror på hur man tolkar det, men alla verktyg är tillåtna för att få 
ett så pass bra sound och bra skiva som möjligt. Det skulle vilken hantverkare som helst 
säga”, säger Nordström. ”Det är nog ingen sångare som vill få det sagt rakt i ansiktet att 
man hela tiden sjunger lite falskt i början på varje nytt sångstycke, vilket är fallet 
många gånger. Man vill heller inte säga till musiker att de spelar otight för oftast spelar 
de inte bättre efter att man sagt det heller” och med de orden menar Patrik att man helst 
inte bör berätta alla justeringar man gör för musikerna. Patrik påpekade också att 
producenten Bob Rock, som producerat bandet Metallicas Black Album, suttit i 
efterhand och klippt till trumspåren på själva rullbandet för att få det tillräckligt bra. 
”Det ansågs troligen inte som fusk på den tiden då hårddisksinspelningssystem med 
lättare redigerings-möjligheter inte fanns, så varför skulle liknande justeringar anses 
som det nu”, menar han.  

5.4.3 Sammanfattning 
Studio Fredman har ett specifikt sound som många band kommer tillbaka till och nya 
band eftertraktar att få på egna album. Detta anser i alla fall Patrik Jerksten som arbetar 
i studion tillsammans med Fredrik Nordström. Detta har medfört att producenterna i 
studion inte ofta referenslyssnar på andra bands album, för att få fram nya sound, 
eftersom banden kommer till deras studio för att få deras specifika sound. Just nu håller 
de på att flytta och har därför inga band inne på inspelning utan arbetar istället med 
Fredriks egna band Dream Evil och deras hårdrocksversion av Eurovision Song 
Contests vinnarlåt år 2005, You’re My Lover. I övrigt brukar det gå bra för Fredrik 
Nordströms verksamhet då han tar de flesta jobb som kommer in och vore det inte för 
hyran på lokalerna de är i nu, hade de eventuellt stannat kvar. Gällande musikformaten 
i framtiden tror de att Cd-skivan kommer att finnas kvar till försäljning av musik på 
marknaden och att surroundljuds-utgåvor på album inte kommer att slå speciellt stort.    
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5.5 Thomas Skogsberg/Sunlight Studio 
Thomas Skogsberg bor numera ute på landet norr om Stockholm, där han även har sin 
studio. Denna studio har han byggt in i en lada på gården. Då jag anländer berättar och 
visar Skogsberg, hans planer på förändringar och utbyggningar han planerar att göra 
med studion. Efter denna visning påbörjas intervjun inne i studion. 
 

5.5.1 Arbetsprocesser 
”Oftast har jag möten med bandet ungefär två gånger innan inspelning för att visa vem 
jag är, höra bandet som vill spela in hos mig och prata om vad vi vill åstadkomma 
tillsammans”, börjar Skogsberg. Efter det kommer banden till studion ute på Rådmansö 
och innan de börjar med inspelning av trummor pratar de i ytterligare ett litet möte så 
att alla är insatta i vad projektet innebär. En sak som skiljer Thomas Skogsberg ifrån 
andra producenter och deras arbetsprocesser är att han väljer att spela in basen sist. 
”Det är ju inte förrän när låten fått sig en helhet av alla instrument och sång som man 
verkligen kan höra vart det bör tilläggas bas för att förhöja allting”, säger han. Han 
spelar dock alltid in en s.k. slaskbas i början på produktionen, men anser det vara lättare 
att utöka dynamiken i låtarna med att spela in den slutgiltiga basen i slutet istället. 
 
Thomas Skogsberg har verkligen haft turen att kunna arbeta med de band och artister 
han velat och det har hela tiden gått bra och framåt för honom som musikproducent och 
studioägare. ”Visst har jag tagit in färska nya demoband under min tid som producent 
på Sunlight då studion låg i Stockholm, men det har varit mina egna val det med så att 
säga. Sedan kan jag tycka att det är en väldigt bra sak när band går vidare och väljer 
andra studios att spela in i, inte bara använder sig utav samma producent och studio 
som på tidigare produktioner. Det är en del av bandens utveckling, som faktiskt bör 
finnas med dem”, säger Skogsberg.  
 
När man arbetar med ovana musiker anser Skogsberg att man bör ta det varsamt med 
dem under inspelning. Oftast brukar det inte vara några problem vare sig musikerna är 
vana eller ovana, men han undgår inte att säga att allt går snabbare och smidigare då 
musikerna kan sina saker. Samtidigt kan de vana musikerna också vara svårast att 
påverka arrangeringsmässigt bl.a. ”Det har hänt att band kommer in till inspelning utan 
att ha repeterat något innan och går det dåligt då brukar jag be bandet åka hem igen och 
repetera mer, sedan boka tid för inspelning senare”, säger Skogsberg. Om det är något 
han absolut inte går med på så är det kompromisser. ”Det fungerar inte i min närvaro 
överhuvudtaget. Utan händer det att banden ogillar mina förslag på saker, ber jag dem 
att vi i alla fall testar det. Sedan testar vi eventuellt deras förslag också, vilket oftast inte 
händer eftersom de nästan alltid är nöjda med mina förslag”, säger Skogsberg när jag 
undrar vad han skulle göra om han inte kommer överens med en musiker i bandet. 
 

5.5.2 Teknik och Ljudformat 
Thomas Skogsberg tror inte att det är vanligt med studios som endast arbetar med 
analogteknik i inspelningssammanhang längre, vilket han själv gör fortfarande. ”Dock 
kommer jag troligtvis inte att kunna göra det mer än ett halvår till ungefär, eftersom 
både tape och reservdelar till bandspelarna blir svårare och dyrare att få tag på. Alltså 
använder Thomas Skogsberg ingen mjukvara alls i dagsläget. Han säger att det delvis 
ser så ut för att han inte direkt vet om hur man använder sig utav redigering och 
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mjukvarupluggar på dator, men också för att han inte tror det fungerar lika bra som de 
analoga maskinerna gör. ”Om jag ska övergå till att börja spela in på hårddisk skulle 
jag vilja ha en flera meter bred bildskärm så att man kan se hela ljudspår som om det 
vore upplagda rullband som ligger framför en”, säger Skogsberg.  
 
När det gäller att bestämma sig för olika sound till olika band och album diskuterar 
Skogsberg detta tillsammans med banden, vad de vill ha för sound och vad han som 
producent kan ge albumet så att säga. Självfallet referenslyssnar de på andra skivor för 
att få förslag på vad de kan göra, men att plagiera är ingenting han eftersträvar med det. 
Skogsberg säger att han vill få en sorts ”taggtrådskänsla” i musiken han producerar. 
”Det får inte låta för perfekt”, säger han då vi talar om band han själv influerats av och 
än i dag lyssnar på. ”Jag blev nästan påtvingad att lyssna på band som Toto när de kom, 
för att alla pratade om deras sound, men jag klarar fortfarande inte av att det ska låta så 
perfekt och nästan matematiskt korrekt”, säger Skogsberg. Vad han menar är att han har 
svårt för musik som har för komplicerade spelmönster, harmonier och arrangemang, 
som man kan höra i bandet Dream Theaters musik. Skogsberg anser musiken vara 
skapad utifrån matematiska och musikaliska termer, mer än skapad utifrån känslor.  
 
Angående framtida musikformat tror inte Skogsberg att Cd-skivan kommer att 
försvinna utan däremot tror han istället att fler ungdomar kommer att ladda ned mer 
musik ifrån datorn och till sina mp3-spelare och lyssna på där i.  Dock kommer det 
alltid att finnas ett intresse kvar för vinylskivor och singlar anser han. ”Det finns 
fortfarande folk som samlar på skivor och dessa kommer troligen alltid att finnas kvar”, 
säger han. 
 
Precis som många andra producenter svarat på frågan angående studiofusk anser 
Thomas Skogsberg det vara lika svårt att definiera fram ett svar likt alla andra. Han 
tycker inte att triggade trummor eller kvantisering är något fusk men däremot sådana 
effekter som auto-tune borde anses som det. Men så länge man är ärlig med de man 
arbetar med så spelar det egentligen ingen roll vad man gör eller vilka effekter man 
använder sig av anser han. ”I och med att jag just nu inte använder dator med 
hårddisksinspelningssystem så är det lite svårare för mig att fuska med klipp och 
sådant. Det är också det jag är rädd för med att börja använda digitalt hårddisk-
inspelningssystem. Att man börjar kopiera och använda samma tagning ifrån en refräng 
på alla refränger”, säger Skogsberg och menar på att man hör sådant mer och mer i 
dagens produktioner. Det är en av de värsta saker man kan höra i låtar anser han. 
 

5.5.3 Sammanfattning 
Thomas Skogsberg har ett unikt sound på den musik han producerar och han var en av 
Sveriges första att göra genombrott internationellt som musikproducent inom 
hårdrocksgenren. Han anser sig själv inte tycka om när musik och låtar låter perfekt, 
som till exempel bandet Toto är bra på att göra. Han vill ha lite riv i låtarna han 
producerar, ”en liten taggtråd” som han själv beskriver det. Skogsberg har haft turen att 
kunna arbeta med band och projekt han tycker om, samtidigt som hans verksamhet gått 
framåt bra genom åren. Han hoppas på att kunna fortsätta spela in helt analogt i 
framtiden, så pass länge som det går att få tag på sådana saker som behövs, men inser 
också att han behöver uppdatera sig på digitaltekniken som finns idag.  
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5.6 Andy La Rocque/Los Angered Studio 
Andy La Rocque heter egentligen Andreas Allhage, men har tagit detta artistnamn då 
han började spela gitarr i bandet King Diamond på 80-talet. Andy La Rocque har sin 
studio ”Los Angered Studio” i orten Angered utanför Göteborg.  
 

5.6.1 Arbetsprocesser 
Andy arbetar för det mesta helt själv i sin studio men ibland när det är mycket att göra 
hyr han in en tekniker som hjälper honom. Han tar in det mesta nuförtiden när det gäller 
inspelningsuppdrag. ”Annat var det förr då man var tvungen att tacka nej till hur 
mycket som helst. Men det märks nuförtiden att musikbranschen har dalat lite, för man 
får inte in lika mycket jobb som förr. Numera får jag förfrågan om mera mixningsjobb 
och inte hela inspelningar”, säger han. Sedan blir det alltid mer jobb närmare och under 
sommaren eftersom band vid semester oftast vill boka in tid för inspelning. Men Andy 
säger sig få in så pass mycket jobb att han kan livnära sig på det han gör och är belåten 
då det mestadels är jobb inom hårdrocksgenren. 
 
När det gäller sin arbetsprocess som producent kan den se annorlunda ut från gång till 
gång. ”Det är lite beroende på om banden som man ska spela in kommer långt bortifrån 
som t.ex. Kanada. Då är det lite svårt att ha möten innan själva inspelningen börjar. 
Annars har jag alltid ett möte med banden innan, då vi sitter i några timmar och pratar 
över en kopp kaffe om vilka vi är och vad vi har för mål med produktionen”, säger 
Andy. Han har oftast innan inspelning fått någon sorts förproduktion eller lyssnat på 
bandets äldre album och material, som han sedan utgår ifrån då de ska prata sound och 
vad han själv kan tillföra. ”Ibland kan vi också referenslyssna på andra bands skivor för 
att hitta lite andra nyanser man kan försöka tillföra produktionen, men man vill dock 
inte att något skall låta likt någon redan befintlig produktion”, säger Andy. 
 
”Under inspelningsfasen börjar jag oftast med inspelning av trummor, sedan lägger vi 
kompgitarrer på det. Efter det spelar vi in bas och därefter kan det vara lite olika 
huruvida vilka av resterande instrument som spelas in. Men jag vill helst ha komp-
gitarrerna inspelade innan basen, för att vidare ha något att anpassa basen efter mer än 
bara trummor”, säger Andy på frågan om hur de går tillväga vid inspelningar. I vissa 
fall har det hänt att de förproduktioner som Andy fått in är så pass bra att han i slut-
ändan använder mycket av de ljudspår som redan finns inspelade. I sådana situationer 
brukar han börja med att spela in sång. Oftast kommer sångpålägg sist vid inspelningar 
och därmed sätts extra press på sångaren och hans presterande. Samtidigt som sången 
ofta måste anpassas tidsmässigt åt hur mycket tid man har kvar i studion som helhet, 
som i sin tur också ska användas åt bl.a. mixning i slutskedet.  
 
Vad som är viktigt att tänka på när man arbetar med vana, som ovana musiker, är 
möten innan inspelning. Detta för att kunna lyssna efter och bestämma om det är något 
man behöver ändra på eller liknande. Andy anser det också vara viktigt att alla musiker 
lämnar in sina instrument för intonering och justeringar innan inspelning. ”Sedan 
hoppas jag att banden övar mycket innan de kommer eftersom de under inspelning 
kommer att behöva ge sitt yttersta, samt att de kanske inte har tänkt på vad inspelning 
innebär utan tror att det är som i replokalen, vilket det inte är. Under inspelnings-
sammanhang finns det inte mycket tid, och sådana här saker spar tid”, påpekar Andy. 
En annan viktig sak är att man går igenom låtarna med varandra musikerna emellan, då 
Andy har erfarit en gång då bandmedlemmarna aldrig tänkt på eller lyssnat efter på vad 
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t.ex. bassisten faktiskt spelar i vissa låtar, vilket kan bli olyckligt. Om en musiker eller 
hela bandet vill en sak och Andy en annan, försöker han vara så pass lyhörd som 
möjligt. ”I fall att det är ovana musiker jag arbetar med, som vill göra någon 
förändring, låter jag dem få testa idéerna. Vilket oftast inte resulterar i något bra, utan 
istället leder till att musikerna fortsättningsvis litar på mina kunskaper som producent”, 
säger Andy. 
 

5.6.2 Teknik, Studio och ljudformat 
Andy anser det vara mycket viktigt hur det ser ut i en studio. Los Angered Studio är 
endast på 80 kvm, men det räcker väl för Andy. ”Det gäller att ta vara på varenda 
kvadratcentimeter här. Jag har försökt göra det så snyggt och mysigt som möjligt, men 
ändå rent och arbetsvänligt så att säga, utan en massa kablar överallt. Man ska ju vara 
där dag ut och dag in, så det ska verkligen se bra ut och vara bekvämt”, säger han. 
Sedan tänker Andy noga på vad man representerar som person utåt, eftersom det 
ständigt kommer in nytt folk som skall spela in. Estetik för honom är mycket viktigt, 
gällande både musik och design. 
 
Andy använder inte alls likadana uppmickningar eller inspelningstekniker på nästan var 
och vartannat band, utan testar nya saker hela tiden. Alltifrån nya mikrofoner som han 
tror kan passa soundet på låtarna och sångaren bäst, likväl som vid truminspelningar 
och liknande. 
 
Gällande digitalteknik, effekter och pluggar, väljer Andy mestadels hellre hårdvara före 
mjukvara, men det används ungefär lika mycket av varje vid projekten han arbetar med 
nuförtiden. ”När det gäller inspelningsmedia så väljer jag digitalt hårddisksinspelnings-
system före analogt, verkligen. Jag har nyss investerat i ett alldeles nytt ProTools HD 
7.0 system då jag kände att jag behövde uppdatera mig på den biten. Annars använder 
jag de outboards jag har så mycket jag kan”, säger Andy om tekniken i hans studio. En 
annan sak som Andy gärna påpekar är att han alltid har använt PC istället för 
Macintosh, han anser det finnas mer att arbeta med och använda inom PC-världen än i 
Macintosh datorer.  

  
Jag ställde frågan om han tror att kvaliteten på musik i allmänhet har försämrats på den 
senaste tiden och han svarade: ”Visst har den försämrats lite i och med att det idag 
blivit billigare med studioprylar för hemmabygge och på så sätt har kvalitén hos 
producenterna också försämrats lite. Inom hårdrock märks det dock inte av speciellt 
mycket. Oavsett alla hemmastudios som finns nu, kommer det alltid att finnas folk som 
vill att produktioner ska låta riktigt bra och på så sätt kommer inte kvaliteten på bra 
musik heller att försämras.” Många talar än idag om att övergången från vinyl till Cd 
var onödig då ljudet komprimerades för mycket, antyder Andy. Vinylen var mycket 
behagligare att lyssna på än Cd: n sägs det och gällande just framtidens musikformat 
tror Andy att det kommer att släppas mer ljudformat med 24 bitar/96 kHz upplösning. 
Sedan huruvida det formatet kommer att ta över marknaden eller inte, vet han inte. 
”Mp3-formatet är något som kommer att fortsätta vara populärt, men det kanske blir 
mindre komprimerat ljud i framtiden, att mp5:or blir populärare”, avslutar han. 
 
Enligt Andy både finns och inte finns det något som heter studiofusk. ”Om musiker är 
taskiga på att spela är det självklart fusk att fixa i ordning det på en produktion, 
eftersom det är uppenbart att det kommer att märkas när de spelar live. Men när man 
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talar om autotuning och liknande bland vana musiker och band så anses det nog mera 
som finjusteringar. Sedan tror jag att graden av användning av pluggar mer eller mindre 
kan innebära fusk”, säger Andy. Han skulle själv dock aldrig ge ut något som han var 
missnöjd med, men det är självklart enligt honom att man ibland är mer eller mindre 
nöjd med vissa produktioner. Det är så det fungerar med att arbeta med andra 
människors musik. 
 
Jag ställde även frågan till Andy huruvida han tror att andra producenter inom pop och 
rock skiljer sig gentemot hårdrocksproducenter och han svarade: ”Jag tror att hård-
rocksproducenter behärskar mer när det gäller att handskas med olika genrer än om 
man jämför en producent som endast producerat pop och som sedan med endast 
kunskaper i produktion av pop, skall producera t.ex. hårdrock. Det finns väldigt många 
olika element inom hårdrocken bl.a. mycket klassiskt, som gör att vi är bredare både 
som musiker och producenter.” 
 

5.6.3 Sammanfattning 
Andy La Rocque/Andreas Allhage är en mycket ödmjuk och lyhörd producent då han 
alltid tar sig tid och lyssnar på förslag som musikerna han spelar in har. Detta genom att 
alltid försöka ordna tillräckligt med möten för alla inblandade parter innan inspelning. 
Andy är inte rädd för att testa nya mikrofontekniker eller effekter på jakt efter nya 
alternativa sound. Han arbetar både som musiker och producent vilket innebär mycket 
planering och han prioriterar bokade inspelningar i studion i förhand. Han tycker det är 
viktigt hur hans arbetsplats ser ut, eftersom man ska arbeta där dag ut och dag in. Han 
har inte spekulerat mycket i huruvida framtida ljudformat kommer att se ut, men han 
hoppas att kvaliteten inte skall försämras.  
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5.7 Tommy Denander/ The Hit Men Studio 
Tommy Denander är låtskrivare, musiker och producent och arbetar i sin studio ”The 
Hit Men” i Stockholm. Denna intervju utfördes via e-post då Tommy för tillfället hade 
ett väldigt hektiskt arbetsschema. 

5.7.1 Arbetsprocesser 
Tommy arbetar i sin egen studio men samarbetar även med många olika personer 
genom varje produktion. Han är tekniker, musiker och mixar även en hel del själv. 
Under många år har han varit mer eller mindre tvingad att ta alla jobb han kan, men 
sedan fyra till fem år tillbaka kan han välja de projekt han tycker är roligast att arbeta 
med, vilket gör hans jobb betydligt mer lustfyllt nu än tidigare. ”Det är hemskt jobbigt 
att känna sig tvingad till att spela in med något man verkligen inte gillar och jag har 
gjort många sådana skivor under åren”, berättar Tommy. 
 
När Tommy skall börja arbeta med ett projekt beskriver han det som följande: 
”Antingen får jag en ide som jag själv sätter ihop till ett färdigt album med musik, låtar 
och musiker, men oftast får jag en fråga om att spela, skriva och/eller producera. Det 
första är att se om det finns tillräckligt många bra låtar och sedan spelar man in 
musiken på bästa möjliga sätt innan man till sist (oftast) spelar in all sång och sedan 
mixar allt innan man till slut mastrar skivan.” 
 
Tommy är mycket angelägen om att få fram det sound som bandet eller artisten ihop 
med skivbolaget vill ha.  Han säger: ”Om skivbolaget är nöjda är jag nöjd. En del 
producenter har bara sitt sound och det är det enda sound de vet hur de ska få fram, men 
jag har inte såna hinder.” 
 
Om Tommy arbetar med ovana musiker anser han det vara mycket viktigt att ha 
tålamod och få alla inblandade att känna sig lugna och inspirerade, för då kommer de 
klara att prestera bra trots orutin. ”Sedan finns det folk som helt enkelt inte klarar att 
spela eller sjunga bra och då kan det bli vissa konflikter beroende på deras egoism. Är 
de smarta inser de att det är bättre för slutprodukten om någon person som kan sakerna 
bättre fixar det som strular, men det finns de som bara måste vara med annars rasar hela 
världen ihop”, säger Tommy och fyller i att sådana personer helt enkelt får leva senare 
med att deras skiva är dålig. Han gör dock inga skivor på den nivån längre påpekar han. 
Om Tommy är mycket säker på att han har rätt om eventuella förändringar och 
personligen vill få sin vilja fram, brukar han övertala artisterna och musikerna på att gå 
med på hans förslag. Detta gör han med en vänlig och bestämd inställning. Om han kan 
leva med deras val, låter han de vinna över honom, eftersom det är deras produkt mer 
än hans i slutet. Tommy säger även att: ”Om jag hyr in en studiomusiker är allt sådant 
lättare, för de gör exakt det jag vill och jag producerar mest soloartister där jag ser till 
att musiken blir inspelad som jag vill ha den och då är det aldrig några problem.” 
 

5.7.2 Teknik, Studio och Ljudformat 
När det gäller digitalteknik, effekter och pluggar säger Tommy att han älskar 
blandningen av mjukvara och hårdvara hela vägen. Han tycker mycket om den analoga 
fylligheten som uppstår vid inspelningar via rörpreamps etc. I slutändan anser han dock 
att han med ett program som Pro Tools kan redigera allt med full frihet, tillskillnad från 
vad man kan med gamla analoga rullbandspelare. ”Det görs enormt bra pluggar idag 
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som låter lika bra som det mesta av alla dyra hårdvaror, men som sagt, jag gillar 
blandningen”, säger Tommy. 
 
Jag ställde frågan om han anser det vara viktigt hur en studio skall se ut och han 
svarade: ”Det enda som spelar någon roll är om det finns en skön känsla där man skall 
jobba men självklart är det roligare och ofta mer kreativt att jobba i en uppbyggd 
lyxstudio för 20 miljoner kronor än i en källare med hobbysaker.”  
 
Jag undrade om Tommy anser att den allmänna kvaliteten på musik kommer att sänkas 
nu när det är lättare att göra musik själv och han sade: ”Både och, det behövs riktiga 
människor som spelar live för att skapa ett personligt sound så som Rolling Stones, 
Toto, The Beatles, Van Halen, Kiss etc., låter och jobbar man nästan helt i en dator med 
pluggsynthar och maskiner blir det lite tråkigt även om det är ett fantastiskt hjälpmedel 
för många som inte har möjlighet eller ens den typen av talang som krävs för att spela 
live. Det handlar ju hur som helst bara om hur slutresultatet låter.”  
 
När det gäller framtidens ljudformat tror Tommy på ett multiformat utav CD/DVD med 
högre upplösning än dagens 16 bitars 44,1 kHz Cd:s. ”Mp3 är ett otroligt bra och enkelt 
sätt att jobba med ljudfiler på, men i långa loppet kommer de flesta vilja ha riktiga 
produkter i skivhyllan och inte 500st CdR-plattor med handskrivna fodral”, anser 
Tommy. 
 
Gällande studiofusk finns det inget som kan anses vara fusk när frågan ställs till 
Tommy. ”Om en skiva låter väldigt bra och jag tycker om alla låtar, produktionen i 
helhet och framträdandet är det ett mycket bra album för mig oavsett hur de har satt 
ihop det. Du kan inte ta en dålig sångare/sångerska eller trummis och göra dem bra med 
maskiner, du kan göra dom plastigt acceptabla men inte mer och det genomskådar 
folk”, säger Tommy. 
 
Jag ställde en avslutande fråga om vad Tommy tror skiljer hårdrocksproducenter ifrån 
producenter som verkar inom pop och rock. Han svarade: ”Inget annat än val av ljud, 
samt den insikt som krävs för att producera just hårdrock. Men annars har alla vanliga 
skivor låtar med instrument och sång som ska spelas in, mixas och mastras, att det inte 
skiljer mycket från genre till genre. Givetvis krävs det mer eller mindre av producenter 
mellan varje musikstil och hårdrock spelas alltid av riktiga musiker, så det krävs på så 
sätt kunskap i inspelning av riktiga instrument, osv.” 
 

5.7.3 Sammanfattning 
Tommy Denander arbetar mestadels helt själv som både musiker, låtskrivare och 
producent i sin studio och som frilans. Han är gitarrist till grunden och spelar in många 
projekt med sig själv på gitarr med jämna mellanrum. Tommy anser det vara viktigt att 
ha tålamod med ovana som vana musiker i inspelningssituationer och att man skall 
försöka ge det sound som beställaren vill ha. Han tror inte att man kan säga att det finns 
något som heter studiofusk då alla borde sträva efter en så pass bra produktion som 
möjligt och då är alla medel tillåtna. 
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5.8 Dan Swanö/Unisound Recordings 
Dan Swanö är ett välkänt namn inom svensk hårdrock då han har ett gott rykte om att 
göra väldigt bra och egen musik, samtidigt som han själv oftast producerar den. Med 
denna intervju ville jag se huruvida Dan som främst musiker, men också producent, ser 
på samma frågeställningar jag ställt till de andra producenterna, då han även arbetat 
tillsammans med många andra hårdrocksproducenter i olika projekt. På grund av ett 
tidsbegränsat schema utfördes denna intervju via e-post.   
 

5.8.1 Arbetsprocesser 
Som musiker och låtskrivare ser Dans arbetsprocess ut enligt följande: ”Jag försöker 
finna inspiration och oftast kommer det i samband med en överdos av något nytt 
svänggäng, alternativt inköp av nya tuffa saker till gitarren eller syntparken. Jag spelar 
in massa fragment av låtar på datorn eller mobiltelefonen, telefonsvararen, var som 
helst i princip. Skriver också ner lite textsnuttar som poppar upp, kanske en rad någon 
sa på TV, eller något jag hörde någon säga eller något tufft jag råkade säga själv. Efter 
ett tag blir det tillräckligt med fragment i varje kategori, lugnt låt, hård låt, poppig låt, 
episk låt etc. för att själva demofasen skall påbörjas. För mig är den extremt jobbig för 
det är då vissa idéer faller bort helt, men samtidigt dyker det upp helt nya idéer när jag 
blir inspirerad av de idéerna som blev mycket bättre än jag hade trott. När en komplett 
demo är inspelad, oftast med slasktext, kommer oftast fler personer in i bilden och 
sedan blir det en riktig förproduktion med helt band och då skrivs oftast en riktig text. 
Sedan utvärderas det och efter ytterligare ett tag blir det dags för själva skiv-
inspelningen och det är då helvetet börjar. Varenda ton analyseras och först när jag har 
brutit ihop ett tiotal gånger är plattan redo för butikerna.” 
 
Som det ser ut nu för Dan kan han inte välja vilka band eller produktioner han vill 
arbeta med, men hoppas på att kunna göra det mera i framtiden. ”Just nu nappar jag på 
mixningsjobb med det mesta. Jag känner ett starkt behov av att bli mycket bättre på just 
mixningsbiten och enda sättet är att mixa så mycket olika jobb som möjligt”, säger 
Dan. Om någon frågar honom om han kan producera deras skiva säger han oftast nej. 
Han förklarar det så här: ”För det första vet nittionio procent av banden inte vad en 
producent är. När jag förklarar att det är att låta mig träda in i bandet som en extra 
medlem och ha mer att säga till om än alla andra i samlad trupp blir det oftast ett det 
var inte riktigt så vi hade tänkt oss. De ville ha mig som tekniker helt enkelt och det vill 
jag inte syssla med längre.” Dan tar gärna mixningsjobb, men att spela in band anser 
han är för tradigt och säger att det räcker med att spela in hans egna bands skivor. 
  
När man ska arbeta med ovana musiker anser Dan det vara viktigt att ha gott om tid och 
tillgång till bra instrument. Det kan även vara bra att tänka på att musikerna eventuellt 
inte är vana att spela gitarr klockan nio en tisdagsmorgon, utan ”många tar gärna några 
folköl och repeterar runt klockan åtta på kvällen, mosiga och fina”, enligt Dan. 
 
Jag ställde frågan hur Dan och banden han skall producera kommer fram till vilket 
sound de vill ha på produktionen och han svarade att han oftast ber banden om en 
referensskiva som han analyserar. ”Jag kan analysera mig fram till om de gillar ett torrt 
ljud, etc. Vissa vet inte riktigt hur man beskriver en ljudbild i ord, så jag föredrar att 
lyssna och sedan sitta och jämföra mitt jobb med referensskivan hela tiden”, säger Dan. 
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5.8.2 Teknik, Studio och Ljudformat 
Dan är mindre fascinerad av all tillgänglig teknik som finns idag. Han säger: ”Jag är 
inte någon stor anhängare av mixerbord till exempel utan jag gillar att göra allting i 
datorn. Har inte mycket till övers för magiska mikrofoner och externa burkar för 
femtiotusen kronor, utan jag vill tjäna pengar på mitt jobb, inte betala fakturor.” Dans 
motto är att om det låter bra är det bra. Han använder alltså bara mjukvara och datorn 
att spela in och mixa på och knappt något externt utanför det alls. 
 
Då jag ställde frågan om auto-tuning och kvantisering skall räknas som studiofusk, 
kände Dan sig kluven. Han sade: ”Jag gillar djungelns lag i studion. Skit in skit ut, men 
samtidigt är jag rätt dålig på att sjunga i studion själv, trots att jag fixar allting live. Jag 
redigerar alltid mig själv. Så om jag hör att jag sjunger surt och korrigerar det med 
Melodyne eller Autotune är det fortfarande jag som bestämmer när sången är ren. Om 
en sångare inte kan sjunga rent och sedan låter som en apa live, så spricker snart myten. 
Jag gillar inte kvantisering av trummor men jag dyrkar att autotuna gitarrer, solon och 
annat.” Dan anser sig självt ha perfekt gehör men beklagar sig lite av det då han tycker 
sig höra mycket falskt i musik han hör. 
 
När det gäller dagens ljudformat med mp3-formatet i fokus, tror Dan att det kan bli mer 
intresse för enbart låtar än hela album. Han tycker att utvecklingen av nya ljudformat på 
musik känns spännande. Han säger att ”nya ramar alltid är roligt”, men att mp3:or med 
128 kilobytes/sekund, låter riktigt dåligt för det mesta. När det gäller framtida musik-
format tror Dan följande: ”Förhoppningsvis sätter det lite press på musikvärlden att 
bygga bättre prylar för att fånga lite mer av alla dessa frekvenser som nu har öppnats 
upp sedan ’vinyltiden’.” 
 

5.8.3 Sammanfattning 
Dan Swanö arbetar mer som musiker och låtskrivare än som producent då han anser 
många band tro att producent innebär detsamma som ljudtekniker, vilket inte är fallet. 
Han letar ständigt inspiration till egna projekt han gör, och de tillfällen han producerar 
band ber han om en referensskiva som han analyserar och sedan arbetar med jämsides. 
När han arbetar gör han det med endast mjukvara genom hans dator, då han anser det 
låta väldigt bra. Dan hoppas att det kommer att utvecklas nya digitala ljudformat som är 
bättre än dagens mp3-format, samt att det även kommer att göras bättre medel att spela 
upp de nya tidernas musikformat på. 
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6. Analys av intervjuer och sound 

6.1 Arbetsprocesser 
Efter att ha varit och besökt, samt talat med alla dessa musikproducenter, har jag lagt 
märke till att deras arbetsprocesser inte skiljer sig speciellt mycket ifrån varandra. När 
deras studios väl är bokade för inspelning startar man direkt med att micka upp 
trummor och spela in diverse låtar banden har med sig. Vissa av producenterna anser 
det vara viktigt att ha tillräckligt med möten innan start av inspelning, så att alla är med 
på vad som skall ske och hur man kommer att arbeta med produktionen från början. Så 
att ingen efteråt vill ändra på sound och liknande saker. De producenter som efter-
strävar möten innan inspelning är bland andra Theander, Skogsberg och Andy La 
Rocque. Min teori till varför alla producenterna i denna studie inte planerar in möten 
innan inspelningar, är att ju mer erfaren man blir av tidspressade inspelningsscheman 
som studioägare och producent, desto mer tid lägger man tillslut på själva planeringen. 
 
Gällande producenternas arbetssätt innebär det att ungefär hälften av dem använder sig 
utav samarbetspartners eller assistenter när de arbetar. Man kan förstå varför en sådan 
upptagen man som till exempel Anders Theander har en medarbetare, som nästan hela 
tiden sitter vid datorn när det är inspelningsdags, då han också har hand om ett skiv- 
och managementbolag vid sidan om. Men det är också Anders själv som skolat Pontus i 
det arbete han nu utför, vilket är högst bidragande till det välfungerande samarbete de 
har idag. Men hur påverkar detta soundet? Om man nu är två som arbetar som 
producenter i projekt, måste den ena backa mer än den andra och hur löser de två 
producenterna problem om de inte är överens? För visst är det så att medarbetarna 
också bör räknas som producenter, inte bara ljudtekniker, om de arbetar med samma 
saker under projekt. Om man tar Studio Fredman som exempel, där Patrik Jerksten 
fungerar som medarbetare till Fredrik Nordström, märker man att Patrik verkar brinna 
lite mer för det kreativa yrket de faktiskt har, än vad Fredrik gör. Det är den uppfattning 
jag fått vid mitt besök i studion och kanske inte gäller arbete med andra produktioner 
och vid andra tillfällen. Jag tror att Fredrik Nordström har den mer ledande rollen som 
producent som tar de flesta besluten och att Patrik Jerksten får agera mer utefter 
Fredriks önskemål och gränser. Dessa gränser kommer troligen att töjas efter mer tid de 
arbetar ihop. Hos Daniel Bergstrand märks samarbetet på så sätt att de har uppdelade 
uppgifter som de enskilt ansvarar för. T.ex. har Daniel hand om truminspelningar, 
sånginspelningar och mixning, medan hans medarbetare spelar in gitarrer, bas och 
keyboard i en annan mindre studio. Min uppfattning om detta är att det finns en sorts 
outtalad och naturligt överenskommen uppgifts- och ansvarsfördelning mellan dessa två 
parter. På så sätt kan de fortsätta att arbeta med projekt på sådant vis som nämnts 
tidigare, samtidigt som de har förtroende för varandra gällande deras strävan efter en 
väl genomförd slut-produktion, vilket man som musikproducent bör sträva efter. Likväl 
anser jag att desto fler producenter som medverkar på en produktion, desto mer 
påverkas soundet, förhoppningsvis i en mer positiv än negativ riktning. 
 
De som inte använder sig utav samarbetspartners till vardagen är Thomas Skogsberg, 
Tommy Denander, Pelle Seather och Andy La Rocque. Anledningar till detta finns det 
många av, men den uppfattning jag har av det hela är att det först och främst beror på 
att vissa producenter vid arbete med band och artister, anser sig redan då ha folk de 
måste samarbeta med och enas med. Delvis om olika musikaliska beslut, att de på så 
sätt inte behöver en extra person till att diskutera detta med. Samtidigt krävs det större 
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ekonomiska utgifter för producenternas olika verksamheter att anställa någon, samt att 
de oftast istället kan få avgiftsfria medarbetare i form av praktikanter. Vilka är både 
ivriga på att på många olika sätt få arbeta med det yrket de sökt praktik för, samt att de 
ofta är ganska flexibla inom olika arbetsområden. 
 
Då man talar om olika arbetsförhållanden en producent har och bör rätta sig efter, är 
man själv som musiker och producent nyfiken på om dessa producenter lyckas få tid att 
arbeta med helt egna projekt. Alla hårdrocksproducenter utom Thomas Skogsberg, 
Anders Theander och Daniel Bergstrand arbetar med egna projekt som involverar dem 
själva som både musiker och låtskrivare, utöver sina yrkesroller som musikproducenter. 
Dessa projekt får visserligen ta den tid det tar att genomföra för många av dem, då de 
tar sig tid till detta när det finns lediga tider i deras ofta hektiska och fullbokade 
scheman. Thomas Skogsberg har dock väldigt många idéer och låtar på lager, men som 
dock ligger kvar där en längre tid utan att bli till färdiga låtar och inspelade verk. En 
dag har han sagt att han ska ta tag i det han har, men som det ser ut nu använder han sin 
tid till annat. Anders Theander samarbetar mycket med andra musiker och skriver låtar 
i projekt men fungerar ändå först och främst som producent i dessa konstellationer, inte 
som musiker. Daniel Bergstrand får även han förfrågan om samarbete med olika 
musiker och artister som vill skriva låtar med honom, bl.a. ifrån internationellt kända 
artister som Devin Townsend. Känner Daniel att han har tid, lust och inspiration till 
detta, bokar han in det i sitt schema, men något alldeles eget projekt med sig själv som 
musiker har han dock inte gjort, inte utifrån de källor jag funnit information ifrån. 
 
Andreas Allhage/Andy La Rocque har sitt eget band King Diamond som han spelar och 
skriver låtar med, precis som Tommy Denander, Pelle Saether och Dan Swanö också 
har. Andy La Rocque prioriterar sin studioverksamhet före turnéer med bandet, om 
tider för inspelning finns bokade under samma tillfällen. Om detta är på grund av att 
han föredrar musikproduktion före turnéer med bandet är oklart, men min aning är att 
han är väldigt mån om sitt yrke som musikproducent, då det är det han arbetar som 
främst just nu. Pelle Saether låter hans egna projekt få ta den tid det tar att spela in. Han 
kan starta med en inspelning av några låtar då luckor i hans schema uppstår, men det 
kan ta år innan en hel produktion av hans egna band blir fullständig. Alltså producerar 
Pelle Saether först och främst andras band än sitt eget, till skillnad ifrån Tommy 
Denander och Dan Swanö, som jag tror lägger större vikt i att själva få musicera och 
skriva låtar, mer än att spela in och producera andra band.  
 
Anders Theander säger att om man är involverad i musik på ett eller annat sätt, finns 
det alltid en möjlighet att bli framgångsrik. Men för att bli framgångsrik måste man 
dedicera all sin tid och ork för att nå sina mål, det blir en full dedicering åt musiken så 
att säga. Många tror att musikbranschen och industrin är en glamorös värld med lätta 
och snabba pengar vid affärer. Men Anders anser att industrin är mycket mer än det. 
Han anser det vara ett levnadssätt och en konstform, vilket jag själv också uppfattar 
samma mening om. Musik brukar ofta bli stor del av ens liv så fort man på något sätt är 
engagerad i någon form av det. Jag tror även att resterande producenter i studien tänker 
liknande på sig själva och deras roll som musikproducent.  
 
I och med att tekniken gått så pass mycket framåt i utvecklingen att det inte längre 
behövs lika mycket tid eller arbete för en produktion idag som förr, betyder detta att 
man nu ständigt måste eftersträva nya sound och kännetecken för en själv som 
producent mer än vad man behövde förut för att kunna bli framgångsrik? Kommer detta 
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också att innebära mer arbetstid åt nytänkande än åt de processer man tidigare lagt ner 
mer arbete på?  Enligt de intryck jag fått av producenterna, påstår de flesta av dem att 
det för närvarande bokas in tider för inspelningar som aldrig förr och att producenterna 
oftast kan välja vilka artister och band de vill arbeta med. De flesta av dem ser t.o.m. 
mycket positivt på tillförandet av arbeten i framtiden också. Undantagen här är Daniel 
Bergstrand och Andy La Rocque, som numera istället tror sig behöva ta in de flesta 
jobb de får och att de inte alls kan välja bland band och artister som förut. De säger att 
de märker av den dal som skiv- och musikbranschen har just nu.   
 

6.2 Digitalteknikens påverkan 
Med den digitala tekniken idag menar jag den teknik som involverar datorer med 
hårddisksinspelningsmöjligheter av och med det s.k. digitala språket av ”ettor och 
nollor” översatt ifrån fysiska ljudvågor genom en s.k. A/D-omvandlare. Jag menar 
också en märkbar påverkan på den ljudbild de musikformat vi lyssnar på idag ger ifrån 
sig, jämfört med tidigare uppspelningsmedier. Det är svårt att göra ett ställningstagande 
till detta då den ständigt utvecklande ”teknikvärlden” kommer med nya uppfinningar på 
marknaden som i många fall också präglar de ljudbilder som finns i viss musik och 
vissa sound idag. Vad är det då som gäller om man är en aktiv hårdrocksproducent på 
2000-talet? Det mest självklara svaret för inspelning och mixning, är ett hårddisks-
inspelningssystem av märket ProTools tillsammans med en tillräckligt kraftfull 
Macintosh dator. Det mer intressanta i denna spekulation är dock det faktum att många 
producenter fortfarande vill få den analoga kompression man får om man använder en 
analog rullbandspelare och inte genom att endast mixa ner produktionerna ifrån en 
hårddisk.  
 
Att arbeta helt analogt idag är väldigt ovanligt i studios i Sverige och trots detta märker 
jag att producenter som Thomas Skogsberg verkar vilja göra det så pass länge det finns 
band och reservdelar kvar att köpa till hans analoga rullbandspelare och annan teknik 
han använder sig av. Anledningen till detta beror till störst del på att han fortfarande 
anser ljudet som blir vid analoga inspelningar är det bästa ljudet som går att få, samt att 
tekniken runt omkring inspelning och produktioner aldrig kommer att bli lika bra med 
dagens nya teknik som förr. Sedan erkänner han att han inte tagit sig tid till att 
uppdatera sig på det digitala teknikområdet heller. Han vill väldigt gärna, men har inte 
det tålamodet eller tiden just nu att sätta sig ner och lära sig helt nya program ”på en 
plottrig datorskärm”, som han ser det. Detta skulle också innebära en helt ny 
investering som kommer att kosta mycket om man vill ha tillräckligt bra saker inom 
digitaltekniken. Det kan jag märka med alla musikproducenter jag intervjuat. Att de ser 
en nackdel med att tekniken ständigt uppgraderas, då de anser det vara alldeles för ofta 
man måste uppdatera sina program och pluggar de använder sig av.  
 
Daniel Bergstrand vill heller inte arbeta för mycket med digital inspelningsmedia, men 
använder sig utav ProTools i den mindre studion på Dug Out. I den stora studion 
använder han sig av ett digitalt inspelnings- och mixningssystem av märket Mackie. 
Han, precis som övriga producenter, anser det vara händigare att arbeta med redigering 
av musik på en dator, men vill ändå försöka arbeta så pass mycket han kan med de 
”outboards” och analoga mixningsmöjligheter han har i övrigt. De andra producenterna 
i denna studie har uppdaterat sig väl gällande de digitala inspelnings- och mixnings-
möjligheter som finns på marknaden idag. Tommy Denander använder Logic Pro 7 att 
spela in med, samt mixa i. Pelle Saether mixar i programmet Nuendo. I övrigt använder 
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alltså alla de andra producenterna sig utav Digi Designs program ProTools i olika 
versioner, som troligen är det mest välkända märket inom ljud- och musikbranschen när 
man talar om inspelning och ljudredigering på hårddiskssystem. I alla de studios jag 
varit och besökt har dock producenterna stora analoga mixerbord som de arbetar med 
mestadels. Några större digitala mixerbord finner man inte. Det finns fortfarande några 
producenter som tycker om att spela in trummorna direkt på en analog rullbandspelare 
(för att få ett varmare och mer analogt sound) och efteråt föra över det till en hårddisk 
där mixningen sker på ett lättare och bekvämare sätt. Men även detta börjar bli mer 
ovanligt och sker endast då producenten anser det ge det där lilla extra som kan 
behövas för ett bands sound på en skiva. En slutsats att dra utifrån detta är alltså att 
producenterna inte kan skilja sig ifrån den analoga teknik de en gång använt sig av, 
utan vanligtvis behåller dessa apparater även om de inte används lika mycket längre, 
om ens överhuvudtaget i deras studios. 
 
En av de påföljder som den nya tekniken inom ljud och musik fått är att band vill göra 
och ge ut Dvd-utgåvor med surroundljud mixat vanligtvis i 5.1. Anders Theander säger 
att han inte alls är intresserad av att börja mixa i surround, vilket han heller inte gjort 
tidigare. De andra producenterna verkar vara lite mer nyfikna på det och vissa har redan 
producerat och mixat i det formatet, bl.a. Fredrik Nordström. Beror detta mestadels på 
att man då måste investera i ytterligare en mängd nya monitorer, inspelnings- och 
redigeringssystem som klarar av att mixa i det, etc. Eller kan det vara så enkelt att 
Anders trivs bra med att mixa i och lyssna på vanlig stereobild i dessa sammanhang, då 
det faktiskt är vanligare med surroundljud i filmens värld och inte alls lika stort inom 
musikens olika utförandeformer? Hur de andra producenterna tänker kring mixning i 
surround framgick dessvärre inte i intervjuerna, men min hypotes är att de flesta tycker 
det vara ett spännande och nytt sätt att mixa musik i. Dock värt att påpeka är att de 
producenter som någon gång har mixat i surround 5.1, har gjort det i andra studios med 
sådana möjligheter, aldrig i sina egna studios. Alltså märker man även här att teknikens 
nymodigheter kostar mycket att producenterna helst inte vill investera i det förrän 
marknaden tydligt visar en efterfråga på musik i surroundformat. 
 

6.3 Producenternas sound  
Här kommer ni att finna musikanalyser på de sound som kännetecknar medverkande 
hårdrocksproducenter från diverse olika album de medverkat på. Analysen kommer 
självfallet att avspegla en individuell tolkning och smak i förhållande till den 
uppfattning jag har av de musikstilar albumen och banden har. Jag har dock försökt 
vara så pass objektiv i mitt analyserande jag kan. De låtar och album jag har 
referenslyssnat på och analyserat utifrån, finns återgivna i referensregistret. 
 

6.3.1 Anders Theander/Roastinghouse 
Den främsta uppfattningen jag har angående Anders Theanders sound på de olika 
produktionerna jag lyssnat på, är att man kan höra en otrolig rymd i ljudbilden, man 
inte annars hör ofta. Speciellt på bandet Last Tribes album The Uncrowned och bandet 
Pain of Salvations olika album inspelade och producerade i Roastinghouse. Anders 
lyckas skapa en väldigt stor och fyllig ljudbild med skickligt panorerade instrument i 
stereobilden. Han hanterar olika musikstilar ganska väl, men hans specialitet vill jag 
påstå är åt det mer progresiva power metall hållet. Då jag lyssnat på en nyligen 
producerad skiva med bandet Cosmic Ballroom, som är lite utav ett skitigt rock n’ roll 
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band, märker jag återigen en väldigt organiserad ljudbild av Theander, dock med vissa 
plötsliga fragment av lite grötigare gitarrer, körer och sångpaket, vilket jag är ovan att 
höra på Anders andra album. Trots detta finner jag ändå en känsla av riktigt bra och 
distinkta gitarr- och trumljud. Man kan även höra på många album att han har använt 
sig av riktigt bra uppmikade rörförstärkare till gitarrerna, vilket bidrar till ett analogt 
sound och en storhetskänsla med riktigt bett i. I hans produktioner märker man även att 
alla instrument får ta sin plats och de låter relativt rena många gånger. Samtidigt väldigt 
mustiga, vilket jag tror kan bidra till den dynamiska ljudbild han lyckas skapa. Det 
märks även på Theanders olika produktioner att han vågar experimentera med diverse 
olika instrument, uppmickningar och effekter.  
 
En av Theanders svaga punkter i hans sound är att sången ibland kan vara lite för 
nermixad i vissa partier på låtar med mycket dynamik i övrig ljudbild. En annan 
påtaglig sak jag kan höra är att när de mastiga kompgitarrerna försvinner i en låt, kan 
trummorna framstå som lite väl statiska, speciellt virvelslagen. Detta kan givetvis bero 
på olika anledningar, exempelvis på att trummisen i fråga spelar extremt tight, men 
detta kan enligt mig förstöra lite utav den briljans låtarna har (jag syftar främst på låtar 
ur Pain of Salvations album Perfect Element 1). Sammanfattningsvis anser jag att 
Anders Theanders absolut bästa egenskap i hans sound är hans skicklighet på att 
framhäva alla instrument rättvist och bra, vilket skapar en stor ljudbild med mycket 
rymd. 
 

6.3.2 Pelle Saether/Studio Underground 
Pelle Saether är en svår producent att analysera när det gäller att finna ett specifikt 
kännetecken för han sound i hans produktioner. Han har producerat många olika 
subgenrer inom hårdrock och det jag anser vara Pelles styrka är att framhäva bandens 
och deras låtars sound, istället för att tillägga ett eget specifikt sound.  
 
Pelle lyckas, enligt mig, alltid få ett ganska hårt tryck på de produktioner som består av 
en hårdare metallkaliber. Hans varumärke är dock ljudet han får till på gitarrerna i 
diverse produktioner. Pelle vet precis vilken typ av förstärkartopp du skall använda för 
att få fram rätt sound på gitarrerna, oavsett vilken genrestil inom hårdrock banden 
spelar. Det hörs att han använder sig utav bra rörförstärkare, vilket bidrar till en sorts 
värmande närhet till produktionen. Han använder sig utav förstärkare av märket Peavy 
(modell 5150) och en utav märket Engl (modell Savage 120), vilket är ett säkert kort 
om man vill spela in hårdrock. Detta använder sig även bl.a. Fredrik Nordström av.  
 
I bandet A.C.Ts album Last Epic, kan man höra Pelle Saethers speciella känsla för 
mixning och arrangering. Man märker även av en av hans största influenser, nämligen 
bandet Kansas. Med det menas att andra instrument än gitarrer, trummor och bas får 
komma fram tydligt i ljudbilderna, som t.ex. stråkar. Här tror jag Pelle har till fördel att 
han själv skrivit låtar i bandet Zello (påminner mycket om bandet Kansas), där gitarrer 
inte finns med över huvudtaget.  
 
Man kan höra på band som låter lika varandra i stil, att de också låter lika fast på olika 
sätt efter att de låtit Pelle producera deras album. Detta kan man höra främst på sången. 
Pelle berättade även att han nästan alltid använder sig av samma mikrofon vid 
sånginspelningar, och det kan man höra på vissa bands produktioner, bl.a. på några av 
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banden Carnal Forges och 8 Foot Sativas låtar, tillsammans med liknande övriga 
inställningar och effekter på sången. 
 

6.3.3 Daniel Bergstrand/Dug Out Studio 
Daniel Bergstrand är en väldigt skicklig producent inom hårdrocksgenren, som i dag 
ständigt klättrar uppåt i sin karriär med välproducerade skivor som till exempel bandet 
In Flames nya album Come Clarity, som förväntas bli en storsäljare. Ett av hans 
främsta kännetecken gällande sound är hans förmåga att ständigt få extremt kraftfullt 
och mastigt tryck på trummorna i sina produktioner. Det märks att han tar sig tid och 
arbetar med dessa truminspelningar väl. På vissa produktioner kan de låta lite mer 
triggade än på andra, det kan man exempelvis höra om man jämför bandet Meshuggahs 
album Destroy, Erase, Improve med bandet Darkanes album Insanity och Expanding 
Scenses.  
 
Daniel Bergstrand är även skicklig på att få fram rätt sound gällande sången. Det är 
ordentligt tryck i den, vilket han pressat upp hårt bl.a. i form av någon riktigt bra 
kompressor. Att han fått arbeta med sångare som Devin Townsend är inget konstigt då 
man lyssnar på bandet Strapping Young Lads album City, som han producerat. Här kan 
man höra en skicklig mixning av många sångpålägg tillsammans med fylliga och 
kraftfulla körpaket. Han vågar använda sig rikligt av reverb och delay för att skapa rätt 
känsla till rätt sångare.  
 
Trots det tryck han lyckas skapa i sina produktioner med diverse band, skapar han även 
en värme i dynamiken och soundet. Min teori till detta är att han använder sig mycket 
utav gamla analoga rörpreamps och hemmabyggda effekter när han sitter vid mixning 
och ska få till produktionerna i sin studio. Daniel Bergstrand är, enligt mig, den svenska 
hårdrocksproducent som just nu ligger rätt i tiden med sitt sound, vilket jag hoppas 
kommer att medföra fler möjligheter till samarbete med bra och kända band/artister 
som han själv vill arbeta med. 
 

6.3.4 Fredrik Nordström/Studio Fredman 
Fredrik Nordström slog igenom med ett eget sound då han producerade albumet 
Slaughter of the Soul med bandet At The Gates. Hela albumet har en ganska pressad 
ljudbild i helhet, men med extremt framträdande gitarrer. Ljudet på gitarrerna är råa och 
mäktigt mustiga. Detta har han skapat genom att spela in den ena gitarren med ett 
ganska klent förstärkarljud. Den andra gitarren är inspelade med ett mer distat och 
pressat ljud ifrån en annan typ av förstärkare, med dess specifika kvaliteter. Samtidigt 
tror jag även att Fredrik Nordström kräver att musikerna som skall spela in skall spela 
väldigt hårt på instrumentet. Vad jag dock anser vara en nackdel med just det tidigare 
nämnda albumet är att gitarrerna är alldeles för utpanorerade, samt att de inte känns 
sammanhängande till trummorna. Detta justeras dock i bandet Hammerfalls produktion 
Glory to the Brave som kom några år efter. Här är ljudbilden mycket större, vilket 
också kan bero på att musikstilen Hammerfall har, ger ett bredare spektra att arbeta 
med, än vad dödsmetall som bandet At the Gates spelar, ger. Då tänker främst på det 
sound som musikstilen har i sig, samt hur instrumenten som används är stämda.  
 
I Nordströms övriga produktioner efter den slagkraftiga Slaughter of the Soul, kan jag 
dock sakna lite av den tyngd han lyckades skapa och förmedla med det albumets sound. 
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Han har dock avancerat sin mixning gällande dynamiken i sina andra produktioner mer, 
speciellt på albumet Clayman med bandet In Flames. Här kan man höra det unika 
gitarrljudet Nordström är känd för, samt en riktigt levande ljudbild i helhet. Man hör att 
han vågar experimentera med olika ljud och effekter, då han t.o.m. har lyckats få med 
en trummaskin i ett parti i en låt. Jag har dock en uppfattning om att ju mer tid Fredrik 
får arbeta med ett album och dess mixning, desto bättre och mer genomarbetad mixning 
hör man.  
 
En annan sak jag anser vara unikt med Fredrik Nordström och hans sound är att han 
framhäver sången på ett väldigt skickligt sätt. Kan inte minnas mig höra ett enda album 
där sången framhävs som dåligt inspelad eller mixad. Den har alltid ett grymt tryck och 
en renhet som gör att det låter rikt och fylligt. Han är även duktig på att skapa 
ordentliga ”hockeykörer”, vilket man kan höra på tidiga produktioner med bandet 
Hammerfall, samt på hans egna band Dream Evils album. Han har även en känsla för 
att arrangera hitlåtar i form av hårdrock, då han ofta föreslår omarrangemang på partier 
i låtar han anser vara lite mer svårlyssnade.   
 

6.3.5 Thomas Skogsberg/Sunlight Studio 
Thomas Skogsberg har ett specifikt sound som enligt min uppfattning låter ”under-
ground”. Detta kan man höra på bandet Entombeds många album, samt även på bandet 
The Hellacopters album Super Shitty to the Max. I dessa produktioner hör man 
Skogsbergs specifika sound på gitarrerna, som enligt mig utger sig vara en blandning 
av rena förstärkarljud tillsammans med hårt distortionsförstärkta gitarrer genom 
effektpedaler eller direkt igenom förstärkartoppen. Vad jag menar med att Skogsbergs 
sound låter underground är att det först och främst kan låta lite smutsigt, och inte 
speciellt dyrt eller exklusivt. Soundet innefattar hårt triggade trummor och benknäckar-
gitarrer, i alla fall i de dödsmetallband han producerat. När jag lyssnar på bandet 
Entombeds album Clandestine som kom 1991 låter det faktiskt exklusivt, speciellt med 
tanke på när det albumet kom och jämfört med hur andra produktioner lät på den tiden. 
Gitarrljudet är extremt brutalt och hårt och basen framhäver ett imponerande tryck i 
ljudbilden. När jag istället lyssnar på bandet Disharmonic Orchestras album Not to be 
Undimensional Concious låter detta dödsmetallsound Skogsberg revolutionerade med, 
inte alls lika bra. Här låter det istället ganska burkigt, vilket gällde för mycket av döds-
metallen innan Skogsberg och hans sound kom, trots att detta album producerades efter 
Entombeds album Clandestine. När jag även lyssnar på albumet Return Fire med 
bandet Mörk Gryning som kom ytterligare några år senare, är det Thomas speciella 
undergroundsound som hörs, men burkigheten dyker återigen upp. Kanske är detta ett 
bevis på att man som producent inte alltid kan ge samma sound till album, utan att 
soundet också avspeglar mycket annat. Dödsmetall skall dock ha lite utav en enda 
bullrande ljudmatta av hårda och snabba gitarrer och trummor, vilket Skogsberg får till 
bra på samtliga produktioner av dödsmetall.  
 
Skogsberg kan producera många olika stilar, men behärskar främst Punk, 70-tals Rock, 
Rock n Roll, Döds- och Black metall. På senare år märker jag en liten skillnad på 
ljudbilder dock, exempelvis då jag lyssnar på bandet Diamond Dogs album Black River 
Road. Den är riktigt bra producerad och för tankarna tillbaka på hur hårdrock lät på 70-
talet. Ljudet är varmt och äkta, alltifrån ljudet på gitarrer till hammondorgel. Skogsberg 
letar sig gärna bort ifrån perfektion i de produktioner han gör, men i det sound han fått 
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till på detta album, tycker jag inte alls är låter långt ifrån perfekt. Skogsberg kan med 
andra ord verkligen behärska de olika sound som banden han producerar vill få fram.  
 
Lyssnar man på Skogsbergs produktioner innan man går på en konsert med bandet, 
bjuds man inte på någon större överraskning gällande ljud och prestation, då Skogsberg 
lyckas framhäva bandets sound på albumen så pass naturligt, levande och genuint som 
möjligt (självfallet beroende på andra konsekvenser vid konsertspelningar, t.ex. vad 
bandet har för ljudtekniker med sig). Jag kan även tycka mig höra en utveckling i 
Skogsbergs sound om man jämför album släppta på 2000-talet med nittiotals-
produktioner, men man måste ju som musikproducent utvecklas med tiden och dess 
ständigt utvecklande teknik. Det ska bli spännande att höra hur Skogsbergs 
produktioner kommer att låta när han börjar använda sig av digitala inspelningsmedier, 
då jag tror det kommer att resultatet av ljudbilden då kommer att bli ganska annorlunda.      

6.3.6 Andy La Rocque/Los Angered Studio 
På Andy La Rocques producerade album kan man höra tydligt framträdande instrument 
och sång. Man märker även av mycket välordnade körararrangemang, speciellt på 
bandet Evergreys olika album. Men huruvida det är Andy La Rocques kännetecken som 
producent att framhäva körpaket eller inte har jag svårt att säga. Jag kan tycka att 
Andys gitarrsound ofta har mycket mellanregister i sig, de är i vissa produktioner lite 
mer mjuka än stenhårda enligt mitt tycke. Samtidigt som man kan höra ett otroligt riv i 
gitarrerna på hans egna band King Diamonds produktioner, exempelvis på albumet 
Puppet Master. 
 
Gällande Andys mest självklara kännetecken på sound, så är det gitarrerna som han får 
till bäst, likt många andra producenter inom hårdrocksgenren. Dock när det gäller 
soundet på trummorna i några av hans produktioner är jag dessvärre lite skeptisk, 
speciellt då jag lyssnar på bandet Lord Belials album Nocturnal Beast. Här låter 
trummorna lite klena om man jämför dem med hur de andra instrumenten låter i 
ljudbilden. Men återigen kan detta ha att göra med hur man som producent behärskar at 
arbeta med olika stilar inom hårdrock. Jag anser att Andy La Rocque har mer känsla för 
melodisk power metall och progressiv hårdrock mer än för mörk manglande 
dödsmetall. Han lyckas dock, men inte riktigt lika bra. Andy har producerat bandet 
Evergreys tre första album med bravur då han verkligen fått till en maffig ljudbild, med 
stor rymd. Man kan höra att han arbetat flitigt med alla pålägg, bl.a. körerna är perfekt 
mixade och lagom stora i bakgrunden till sångarens framträdande huvudstämma.  
 
Andy tar även tillvara på bandens sound genom att använda sina skickligheter och 
kunskaper han har som musiker och kompositör, då han på så sätt lättare förstår vad 
andra musiker och låtskrivare menar och vill framhäva med deras musik. Jag får en 
uppfattning om att Andy inte heller är rädd för att använda olika effekter, förvandla och 
arrangera om vissa partier i låtar, för att få lite mer variation i dem.  
 

6.3.7 Tommy Denander/The Hit Men Studio 
I motsats till vad Thomas Skogsberg letar efter att framhäva i sina produktioner, dvs. 
lite taggtrådskänsla, märks här en strävan efter perfektion hos Tommy Denander i hans 
produktioner. Han har en känsla för hur bra AOR och klassiskt hårdrock skall låta, 
vilket bidrar till en modernare tappning av sent 80-tals gitarrsound i hans olika 
produktioner. 
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Tommy lyckas skapa en enligt mig ”renhetskänsla med riv i” gällande hans gitarrsound. 
Detta påminner lite om ett kommersiellt sound vilket man kan höra i band som Bon 
Jovi och Totos sound. Tommy får dock en egen touch på detta, genom att få ett fränare 
ljud på gitarrerna, delvis med annorlunda distorsionseffekter, samt med de förstärkare 
han använder sig av. Detta kan förslagsvis höras på bandet AORs album L.A. 
Attraction. För att vidare jämföra med exempelvis Fredrik Nordströms sound på 
gitarrer som ger ett intryck av rörförstärkare, ger Tommys gitarrsound ett intryck av 
just olika distorsionspedaler och effekter, samt mycket reverb, som även det kan 
kopplas till ett typiskt sent 80-tals sound. Dock blandar han detta friskt med nya tiders 
effekter och syntljud, vilket bl.a. hörs på bandet Radioactives album Yeah. Tommy 
Denander är själv en mycket skicklig och teknisk gitarrist, vilket kommer fram i hans 
typiska sound. 
 
Tommy Denander har även en känsla för att skapa harmoniska och välarrangerade 
körpaket till låtar, som ger en extra dynamisk effekt i både refrängpartier som i hela 
versstycken. Generellt är det väldigt mycket pålägg i hans produktioner, vilket han 
lyckas mixa ihop till en bra och mustig helhetsljudbild som känns nära och långt fram 
när man lyssnar. 
  

6.3.8 Dan Swanö/Unisound Recordings 
Man kan höra en tydlig utveckling av sound då man talar om Dan Swanö och hans 
produktioner. Likväl Thomas Skogsberg och Fredrik Nordström, står även Dan Swanö 
för ett specifikt hårdrockssound på nittiotalet som många talade om. Dans produktioner 
av dödsmetall och black metall var inte bättre i sound ur en teknisk synvinkel, utan 
hade andra egenskaper i form av annorlunda arrangemang och syntpålägg bland andra. 
Han har dock ett specifikt sound på gitarrerna, vilka är rika på diskant och ger en känsla 
av torrhet, om man jämför med det gitarrsound Thomas Skogsberg och Fredrik 
Nordström tillförde musik inom dödsmetallgenren på nittiotalet.  
 
I Swanös band Bloodbaths album Nightmares Made Flesh, skapar han ett tyngre, 
rivigare och mer tryck i soundet, än tidigare. Här kan man höra en mycket tydligare, 
renare och varmare ljudbild, trots att även detta band spelar tung dödsmetall. Detta är 
ett tecken på vad ny teknik kan tillföra sound på skivor.  
 
På senare tid utövar Dan Swanö lite lenare och mer progressiva toner i form av både 
gitarrsound, kompositioner, samt helhetsljudbild. Detta kan man höra på bandet 
Nightingales olika album. Som jag nämnde tidigare, hör man tydligare en övergång i 
Swanös produktioner ifrån tidigare inspelningar på analoga rullbandspelare till dagens 
datorprogram. Numera finns det inte längre, vad jag skulle vilja kalla, en diffus 
ljudmatta av brölande gitarrer, utan istället klarare och varmare ljudbilder med tydligt 
panorerade instrument. Man hör även att gitarrerna i hans tidigare produktioner ligger 
mixade mycket längre fram i ljudbilden än vad de gör på skivor från 2000-talet, då 
resterande instrument och sång får lika mycket tryck och plats i låtarna som gitarrerna 
fick förut. 
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6.4 Arbetsplatsens påverkan 
Mycket folk tror att det är glamouröst att arbeta inom musikbranschen, men gällande 
arbete inom hårdrocksgenren så är det ganska långt ifrån glamouröst, enligt mig. Nog 
för att denna del av branschen också präglas av musiker och skivbolag som minst sagt 
är sugna på att tjäna pengar och använda dem flitigt, så finner jag ett annat sorts 
brinnande intresse ifrån hårdrocksproducenterna med att arbeta med musik som yrke, 
än vad jag märkt hos musikproducenter inom andra musikgenrer. Detta är den 
uppfattning jag har av branschen och som jag anser märkas på de producenter jag har 
varit och besökt. Men säkerligen har alla musikproducenter, oavsett inriktning på genre, 
fått kämpa hårt för den framgång de idag innehar. Vissa mer och vissa mindre, men jag 
anser att huvudsaken är att alla musikproducenter ser sitt yrke mer som en livsstil än ett 
vanligt arbete. Detta kan man också lägga märke till då några av de studios jag varit och 
besökt mer eller mindre upplevts som ganska inbodda och inkörda. Med det menar jag 
en känsla av nersuttna soffor och fåtöljer, samt dammiga mixerbord och sladdar 
liggandes i lokalen. 
 
För mig själv är det en självklarhet att inte sitta och arbeta med musik som yrke 
hemma, man får inte alls samma arbetsro som om man vore på en arbetsplats. Att 
skriva låtar är en sak, men för att kunna producera och spela in behöver du en miljö 
som inte bara är akustiskt rätt byggd, utan också en arbetsplats du kan åka till och från 
varje dag. Med en atmosfär som är rätt anpassad för att du på bästa sätt ska kunna spela 
in, samt skapa musik i, tillsammans med andra. Därför är arbetsplatsens utformning 
väldigt viktig när man talar om musikskapande förhållanden och estetik. 
 
Inte nog med att man måste lägga ett stort kapital på bl.a. studiobygge när man startar 
en studioverksamhet, måste man även ha i åtanke att hyran där man planerar att vara 
kan utgöra en stor summa på kostnadskontot. Hyran kan alltså vara en stor anledning 
till att många producenter måste flytta eller lägga ned sina studios idag. Att ha en stor 
studio, som t.ex. Studio Fredman, kan alltså vara lite knepigt. Den ligger väldigt 
centralt i Göteborg vilket är perfekt både gällande tillgänglighet för musiker som 
kommer och ska spela in, samt att det ligger nära till stadens utbud av kultur och 
livsnödvändigheter. Detta kan vara nödvändigt då man troligen inte spelar in eller 
arbetar 24 timmar om dygnet. Ett annat sätt att se motsatt på effekten av att istället för 
att studion ligger centralt beläget, har den utanför staden mitt i ett industriområde. Med 
detta följer det oftast svåra förbindelser för musiker att ta sig till studion. Har man en 
studio i ett industriområde, kanske det inte finns många aktivitets-möjligheter att 
stimulera musikerna med i närheten. Eller är det bättre att lägga studion lite utanför 
städerna, då man kanske vill att alla ska fokusera sin tid på inspelning och på musiken 
istället för andra saker som kan vara distraherande i en stad? Jag anser att de 
producenter jag talat med gärna hade haft sin studioverksamhet så pass centralt beläget 
de kunnat, men att de på grund av hyror och liknande problem har studiorna där de nu 
är belägna. För några direkta problem för exempelvis musikerna att ha studio i ett 
centralt läge, finns troligen inte eftersom man som producent vet med sig att för mycket 
press under inspelning kan medföra att musikerna inte spelar lika bra eller på det sätt 
som var tänkt från början.  
 
När jag var på besök hos de olika hårdrocksproducenterna fanns det en studio som 
verkligen skiljde sig ifrån mängden. Detta var inspelningsstudion på Roastinghouse. 
Studion kändes varken billig eller speciellt exklusiv, vilket jag tror kan medföra att 
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mindre press sätts psykiskt på musikerna som skall spelas in där till skillnad mot en dyr 
och exklusiv atmosfär. De kan samtidigt också känna inspiration och kreativitet i denna 
lokal som har högt tak och andra estetiskt tilltalande egenskaper. Att lokalen har detta, 
tror jag medför en högre prestation ifrån musikerna som kommer dit. Jag anser att det 
intryck man får av den lokal man skall spela in i, alltså avspeglas i ens prestationer som 
både musiker och producent/tekniker. Men huruvida vilken sorts lokal man bör sträva 
efter, finns det inget svar på, då det är ytterst individuellt för personen som skall 
spendera större delen av sitt arbetsliv där, samt de musiker som kommer för att spela in. 
Tommy Denander sade att ”han hellre skulle vilja arbeta i en lyxstudio för 20 miljoner 
kronor än att jobba i en hobbylokal”. Vad han menar med det är troligtvis att man som 
producent väldigt gärna arbetar på en optimal arbetsplats där möjligheterna finns för att 
kunna arbeta med det man vill och göra det på bästa sätt. Det tysta budskapet i detta 
kan vara att man som musikproducent till yrket inte tjänar den stora summan pengar i 
Sverige att man ständigt kan skapa sådana möjligheter för sig själv.  
 



Musikproducentprogrammet Examensprojekt Susanne Renegård 
Linköpings Universitet MP2, TNXB08 2006-01-18  

 47

6.5 Musikproduktion och psykologi 
Om man är producent och inte ljudtekniker, har man bland annat som jobb att få fram 
det sound som artisterna och banden vill ha. Man skall också komma med förslag på 
ändringar i låtar man anser kan bidra till förbättringar, etc. Här är det väldigt viktigt 
med psykologi, att kunna hantera eventuella konflikter som kan komma att uppstå vid 
diskussioner, samt även försöka samarbeta på bästa möjliga sätt med ”kunderna” så att 
konflikter inte uppstår. En producent som skiljer sig ifrån övriga producenter i denna 
studie är Pelle Saether, just gällande bemötande och kommunikation mellan honom 
som producent och de musiker han spelar in. Han anser det vara väldigt viktigt med den 
psykologiska aspekten bakom musikproduktioner då det är mycket viktigt för alla 
parter att ha roligt under projektens tid. Att ha roligt innebär ofta att man trivs med sig 
själv också, vilket lägger en bra grund till att kunna prestera bra ifrån sig. Humorn får 
dock inte ta överhand då det ändå måste vara seriöst under inspelning. Pelle säger att 
det gäller som producent att hitta den nivå bandet befinner sig på både som grupp och 
som individer, samt sedan försöka pressa allt ur var och en av dem. Då brukar bandet, 
likväl producenten, känna att de har gjort deras bästa när allting är färdigt. Detta 
instämmer jag med. 
  
De flesta av musikproducenterna som blivit intervjuade håller med om att det gäller att 
vara lyhörd och ödmjuk under inspelningsprocesser. För Thomas Skogsberg är sådant 
som kompromisser ingenting som han vill hålla på med. Han vill inte producera en 
skiva under förutsättningen att han måste arbeta med en annan producent som vill att de 
ska mötas halvvägs båda två. ”Då kan det lika gärna vara”, säger Skogsberg och menar 
på att han som producent måste kunna stå för den produktion han ger ut. Antigen gör 
man på det ena sättet eller det andra, det är nämligen inte alltid det blir bra av en massa 
kompromissande när det gäller musikaliska beslut i en skapande process. Det tror jag 
både musiker, låtskrivare och producenter håller med om. Lyhördhet är alltså mycket 
viktigt, men har man som artist eller band anlitat en producent till sin skivproduktion så 
har musikproducenten, enligt min mening, det största ansvaret över hur skivan kommer 
att låta i slutändan. Därför bör musikproducenten få utgöra en stor del i beslutstagande 
situationer. 
 
Inom musikbranschen är det ett måste att tro på sig själv för att lyckas. Tommy säger så 
här om sig själv som producent: ”Jag har varit musiker i trettiotvå år och snart tjugofyra 
av dom som yrkesmusiker. Detta ger mig en väldigt genuin bakgrund som äkta musiker 
i grunden, samtidigt som jag är ung nog att ha bra koll på vad som gäller i musik-
branschen idag. Med min breda musiksmak klarar jag av att producera och spela de 
flesta stilar, vilket givetvis breddar mitt arbetsfält enormt mot andra.” Jag instämmer 
med Tommy när det gäller att kunna breda sitt arbetsfällt och på så sätt kunna arbeta 
med olika musikstilar, men jag håller också med Andy La Rocque som säger att 
hårdrocksproducenter är i allmänhet mer kapabla till att producera många olika 
musikstilar. Hårdrocken innefattar ofta anspelningar på alltifrån klassisk musik till 
enkla fjärdedelstakter, vilket ger genren stora musikaliska egenskaper. Jag tror att det är 
viktigt att ha en känsla för musiken som producent och att man på så sätt kan tala 
samma språk med varandra, musiker och producenter emellan.  
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6.6 Studiofusk 
Frågan angående så kallat ”studiofusk” kom upp under en diskussion med en musiker 
under projektets gång. Med dagens teknik inom musikproduktion kan man ”fuska” sig 
till mycket. Men vad är det som kan definieras som fusk, eftersom de pluggar, effekter 
och syntar som finns idag också är verktyg till just musikproduktion. Uppstår fusket då 
man vid användning av dessa verktyg endast vet om det själv och artisterna och banden 
inte vet om att de används? Eller är det redan då man börjar använda verktygen till att 
förvränga röster till exempel? När jag ställde frågan till producenterna har svaren varit 
lite olika men jag har märkt att alla producenter använder sig utav sådana effekter som 
vissa skulle anse vara fusk, men som producenterna själva endast anser vara bra och 
nödvändiga justeringar på vad de vill ska bli en så pass bra produktion som möjligt. Till 
exempel effekter som auto-tune, där man kan korrigera redan inspelade ljud efter olika 
skalor och toner man vill att de skall bli till och låta som. Fredrik Nordström anser det 
vara ett bra verktyg, då han uppfattar det som att alla sjunger lite falskt i början på varje 
nytt stycke de ska sjunga. Personligen verkar Fredrik inte vilja lägga ner alltför mycket 
arbete på att justera detta med verktyget auto-tune, då det skulle ta för lång tid och bli 
för omfattande för en produktion. Dan Swanö resonerar på så sätt att det som spelas in 
dåligt, oftast också fortsätter vara dåligt oavsett hur mycket effekter man lägger på och 
liknande i slutfasen. Han verkar dock vara kluven gällande vilka sorts effekter och 
verktyg skall anses vara fusk, då han tycker att kvantisering av trummor är trist och 
dåligt, men att användning av auto-tune och liknande effekter verkar vara ett självklart 
utövande av honom själv.  
 
Producenter som Anders Theander och Daniel Berggren anser att det mesta borde vara 
tillåtet i form av användning av effekter och förvrängningsapparater, eftersom man som 
producent vill att produktionen man släpper ifrån sig skall låta så pass bra som möjligt. 
Thomas Skogsberg tänker likadant, men påpekar att kopiering av tagningar borde anses 
mer som fusk, än olika effekter och verktyg man använder sig utav. Andy La Rocque 
anser att det är graden av användning av pluggar, mer eller mindre borde anses som 
fusk, precis som Tommy Denander som säger att det går att göra produktioner plastigt 
acceptabla med olika typer av så kallade fuskpluggar, men inte något att låta riktigt bra. 
Alltså finns det något som kan kallas för studiofusk, men att det inom hårdrock anses 
vara tillåtna metoder att använda sig utav i en större utsträckning, men att ljud som blir 
dåligt inspelade och presterade från början, alltid kommer att anses vara dåligt, oavsett 
hur mycket effekter och pluggar man som producent använder sig av.  
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7. Punkter att ta i beaktande vid produktion av hårdrock 
Här gör jag en sammanställning på synpunkter som framkommit utifrån intervjuerna 
och studiobesöken, samt utifrån den kartläggningsdel som också finns i studien. Dessa 
synpunkter innefattar iakttagelser på rollen som musikproducent, arbetsplatsens 
påverkan i olika situationer, samt teknikens påverkan på produktioner. 

7.1 Rollen som musikproducent inom hårdrocksgenren 
På de flesta arbetsplatser och inom de flesta arbetssituationer finns det olika roll-
fördelningar bland de involverade, där man förväntar sig att rollinnehavaren skall 
reagera och agera på ett visst sätt. Om vederbörande skulle avvika från dessa 
förväntningar kan det uppfattas som stötande och opassande. När en musikalisk 
skapelse tas upp och diskuteras ur olika aspekter kan det tyvärr leda till en oklarhet i 
vad som menas med olika individers personliga tycken, vilket kan medföra problem vid 
inspelning och kommunikation mellan exempelvis producent och artist. Detta beror på 
att musik, citerat ifrån min lärare Niklas Rönnberg, ”är i alla dess former en inexakt och 
individuell upplevelse, eftersom den oftast inte går att verbalisera i till exempel en 
diskussion” 27. Därför är det extra viktigt att kunna kliva in i en mängd olika projekt 
med en ledande roll som producent, som måste vara ödmjuk till det yttersta då mycket 
handlar om just kommunikation mellan producent och musiker (kunder). Ett typiskt 
ledarskap som musikproducent bör innebära att man är ansvarstagande, att man har 
initiativförmåga, målmedvetenhet, uthållighet, stor viljestyrka och god självtillit för att 
lyckas på bästa sätt med sin roll.  
 
I en statusrelaterad bransch som musikbranschen är, har jag lagt märke till att begäran 
av status inte är lika vanligt bland hårdrockproducenter som inom andra musikgenrer. 
Jag anser att hårdrocksproducenter uppfattar det som viktigare hur man gör jobbet, mer 
än vilket jobb man råkar ha, då skicklighet höjer anseendet lite mer än vad t.ex. 
popularitet gör. Med det menar jag att hårdrocksproducenter inte tar sitt yrke och sin 
sociala status för givet lika mycket som jag tror att producenter inom andra musik-
genrer kan göra. Detta är en hypotes jag har skapat utifrån en bild jag fått av 
producenter verkande inom andra musikstilar som jag träffat, men givetvis är det även 
en fråga om professionalism och inte nödvändigtvis endast beroende på musikstil. 
Sedan tror jag även att frågan om status kan ha en geografisk vinkling också, då det 
anses vara mycket viktigare att ha ”ett namn” för en musikproducent i USA än i 
Sverige, oavsett vilken musikgenre han/hon verkar inom28.  
 
Jag tror att det är viktigt att vara medveten om den makt man har inom sitt yrke och i 
sin bransch då det är viktigt med förmånen att ha inflytande i sin arbetsgrupp. Samtidigt 
bör man främja ett öppet klimat där man har tilltro till andras kompetens mer än att 
försöka styra och ställa endast för att man har en viss befattning och ett för tillfället 
populärt namn. Många människor har olika syn på vad en musikproducent är och vad 
denne gör, därför bör rollfördelningar/ansvar vara klara för alla parter i början av ett 
projekt, allt för att undvika eventuella konflikter. 
  
 

                                                 
27 Niklas Rönnberg, (1996) Musik som extra uttryck. 
28 Janne Stark, fakta som sagts vid handledningsmöte via e-post, 2006-01-17 



Musikproducentprogrammet Examensprojekt Susanne Renegård 
Linköpings Universitet MP2, TNXB08 2006-01-18  

 50

Utifrån de intervjuer och iakttagelser jag har gjort bland dessa hårdrocksproducenter 
märker jag att alla hyser en väldigt stor respekt för sina medarbetare och sina kunder 
det vill säga musiker och artister. Min teori är att detta beror på bra ledarskap i form av 
goda kunskaper i det yrkesområde han/hon verkar i, samt att de flesta som blivit 
hårdrocks-producenter också är eller har varit musiker i grunden, vilket bidrar till ett 
stödjande arbetsklimat för allas trevnad. Många musiker och band som arbetar 
tillsammans med bra producenter brukar säga att de rent av blir en sorts ytterligare 
medlem i bandet. 
 

7.2 Artisters och musikers påverkan 
Artister och musiker har generellt en väldigt stor påverkan på svenska hårdrocks-
producenter, då man inte kunnat överleva som producent till yrket om det inte ständigt 
bokades in nya tider i studios för våra svenska hårdrocksband och artister. Band letar 
också efter nya producenter och studios som kan passa det ljud och den musikaliska 
resa de vill ska uttryckas på deras album. Det tillhör ofta ett bands utveckling.  
 
Ett annat sätt att se på artisters och musikers påverkan är att man som producent bör 
tänka på att det är konstnärliga människor man har att arbeta med och att en produktion 
handlar om så mycket mer än att bara spela in ett bands låtar. Det är lätt för en 
producent att ha en ledarroll i sin arbetsmiljö, som jag nämnt tidigare i kapitlet, men 
denna ledarroll får ej ta över eller negativt påverka det kreativa som sker och finns hos 
musikerna (de man arbetar med) under en musikproduktion/inspelning. Därför är det 
väldigt viktigt med en välfungerande kommunikation, precis som i vilket projekt som 
helst mellan dess olika parter. Återigen handlar det om olika roller alla involverade tar 
på sig och har under arbetets gång. Vad man bör tänka på i arbete med musiker och 
artister är att bemöta dem på ett professionellt sätt och ge dem ett gott intryck som visar 
att du kan ditt arbete och utför det väl. Du bör även visa att du har förtroende för de 
musiker och artister som är involverade i projektet.  
 
Många artister och musiker vill vara med och påverka mycket av det som sker i 
produktionerna. Detta kan ställa till problem för en musikproducent då han/hon är 
anlitad som producent och inte bara ljudtekniker och har störst ansvar för det som 
senare kommer att ges ut av skivbolagen. Man bör med andra ord se till att sådant är 
avtalat innan inspelning, i form av kontrakt eller liknande, producent och musiker 
emellan. Oftast fungerar samarbetet mellan musiker och producenter väldigt bra bland 
de producenter denna studie omfattar, men de bör även ha med sig att det är kreativa 
människor med många egna viljor man arbetar med, samt att man som producent inte 
kan producera musik utan de artister och musiker som söker sig till en.  
  
Det är rätt intressant kända band som Opeth ibland inte har färdiggjorda låtar klara 
innan de bokar studio och faktiskt påbörjar en inspelning. Ibland har de knappt ens 
repeterat innan de kliver in i studion för inspelning. Med detta i bakhuvudet inser man 
varför Pelle Saether verkligen lyssnar igenom andra bands förproduktioner ganska noga 
innan han bokar in band och man förstår även varför det ofta tar mer tid vid 
inspelningar än vad som oftast planerats in. Att tänka på här är att noga planera in sina 
inspelningar i god tid, samt även ha förberedande möten med alla parter innan 
inspelning börjar. På så sätt kan man underrätta alla så gott det går angående vad som 
kommer att ske i produktionen. Det gäller inte bara artisterna och musikerna, utan alla 
inblandade i projekten. 
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En annan punkt som är viktig att tänka på är att, i och med att tekniken utvecklas i rask 
takt med en marknad som framställer allt billigare metoder för inspelning i hemmet 
m.m., bidrar den till att fler musiker har bredare kunskap om olika inspelningsmetoder 
och program. Viktigt i sådana situationer är att vara lyhörd för vad musikerna kan, då 
man troligen även själv får en möjlighet lära sig nya saker. Men när det gäller musiker 
och artisters vilja att påverka en produktion bör man tänka på vad man som producent 
har för ansvar och roll. Ger man tidigt ett intryck av att ha tillräcklig kunskap över det 
man arbetar med, samt att man är lyhörd, bör det inte vara några större problem att 
handskas med musiker eller artisters vilja och önskan att få kunna påverka.  
 

7.3 Arbetsplatsens påverkan (psykiskt och fysiskt) 
Som jag vid analysen av intervjuerna delvis tagit upp är arbetsplatsen viktigare än vad 
man kan tro vid musikproduktioner. Många artister och musiker vill komma till en 
glamourös studio med dyra mikrofoner och inspelningsprogram med över hundra 
kanaler att spela in på. Tyvärr är det sällan så studios i Sverige ser ut, om man håller sig 
inom hårdrocks-genren. Några studios är tillvisso mer inredda än andra, men ändå med 
en klar fokusering på att vara en arbetsplats för inspelning och musikproduktion än på 
att se exklusiv och dyr ut. Vad som är viktigt att tänka på är då att ur en ergonomisk 
synvinkel utforma en arbetsplats som fungerar bra för dig som individuell producent, 
samt även fungerar bra för andra musiker och konstnärer. Producenterna jag har besökt, 
anser jag ha goda ergonomiska arbetsförhållanden på sin arbetsplats, dock med ett 
undantag, nämligen belysningen och dess påverkan på ögonen vid bildskärmsarbete. 
Eftersom det är relativt nytt att för musikproducenter sitta och arbeta vid bildskärm, tror 
jag att fler kommer att märka av ögonbesvär eller ”gamnacke” vid deras arbete. Bra att 
tänka på vid bildskärmsarbete är att ha rätt belysningsstyrka på arbetsfältet respektive 
sin kringvarande miljö, samt att ha en blickriktning på bildskärmen, tjugo grader nedåt. 
Förutom detta synergonomiska undantag har producenterna haft ordentliga möblemang 
och arbetsstolar att sitta på i sin studio. De har haft hyfsad god luftkonditionering vad 
jag lade märke till, samt goda möjligheter för varierade arbetsbelastningar kropps-
mässigt. Viktigt att ta upp är även vikten i att ta pauser ifrån lyssnandet på hög musik, 
vilket ofta förekommer inom produktion av hårdrock. Om man utsätter örat för höga 
ljudnivåer under en längre tid inträffar en typ av tillväjningseffekt i örat, som tenderar 
att allmänt minska hörselns analysförmåga vid höga nivåer, samt att känsligheten över 
det hörbara frekvensområdet även påverkas, vilket kan medföra att vi ständigt kan höra 
en sorts distorsion. Man skall försöka följa de rekommendationer som finns från 
socialstyrelsen, vilka säger att den maximala ljudnivån under en åtta timmars arbetsdag 
inte får överstiga 85 dB (A)29. Detta är några punkter som kan vara viktiga att ta i 
beaktande vid produktion av musik i allmänhet. 
 

                                                 
29 Arlinger, Stig, Hagerman, Björn, Ytterling, Åke, (2001), Ljuv musik och öronproppar, s.125-126 
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7.4 Teknik, verktyg och ljudformat 
Jag har i mina analyser av producenternas olika sound undrat om de inte råkat ut för att 
mastringen på vissa produktioner har förvrängt den ljudbild som producenterna försökt 
framhäva vid mixning. Jag ställde den frågan till vissa av producenterna och de svarar 
alla att de personer som mastrar ibland förstört en mixning av ett album genom att till 
exempel med hjälp av effekter som kompressorer och limiters pressa upp alla spår i 
ljudbilden för mycket. På grund av detta har jag lagt märke till att nästan alla 
hårdrocksproducenterna har mer eller mindre en favoritperson som mastrar deras 
produktioner. Detta är enligt mitt tycke något man bör ta i beaktande vid egna 
musikproduktioner eller mixningar, då det är ens eget namn som kommer att stå på 
slutvaran så att säga. Många lyssnare vet heller inte om att det är en masteringfirma 
som bearbetar den slutgiltiga ljudbilden av produktioner och på så sätt tror lyssnarna 
istället att hela soundet är producentens utförande och ansvar (tillsammans med bandets 
prestationer förstås). 
 
Att skapa sig ett eget sound som producent innebär ett val av teknik man använder sig 
utav, samt hur man bemästrar den. Ta Thomas Skogsberg som exempel, han har 
definitivt ett eget sound som jag valt att kalla för ”underground”. Detta mycket på 
grund av den teknik och de mikrofoner han använder sig utav, samt självfallet hans 
förmåga att använda detta. Man kan höra att han inte använder sig utav dyra mikrofoner 
med guldmembran vid exempelvis sånginspelning, utan använder sig snarare av 
billigare alternativ, som också låter lite billigare och skitigare i sound, d.v.s. låter 
underground. Att fortfarande spela in någon del av instrumenten eller mixa ner 
produktionen på analog rullbandspelare, är vanligare idag (än förr, innan digital-
tekniken kom att ta över stora delar av marknaden) mer än att man spelar in hela 
produktioner på dessa bandspelare. Det är betydligt enklare att redigera med ett 
program på datorn, än att sitta och klippa eller göra omtagningar på rullband. Många 
använder sig också fortfarande av analoga mixerbord vid inspelning och mixning, samt 
analoga s.k. ”outboards”, då Eq eller andra effekter skall läggas på. Men jag vill påstå 
att användningen av mjukvarupluggar blir mer och mer vanlig, då dessa ofta låtar lika 
bra som hårdvaran, samt att de även är enklare att arbeta med om man mixar i en digital 
miljö på en dator.  
 
Det är ett faktum att försäljningen av digitalt distribuerad musik går allt bättre i Sverige 
idag i en stadig takt framåt, samtidigt som försäljningen av fonogram minskar betydligt 
för varje år som går. Detta grundar sig på statistik ifrån organisationen IFPI. Jag anser 
dock inte att man som producent på grund av detta behöver anpassa sitt producerande 
efter dessa fakta, då det alltid kommer att finnas köpare av fonogram i hårdrocksgenren 
(eftersom många som lyssnar på hårdrock är aktiva skivsamlare), samt att formaten på 
musiken man lyssnar på idag inte nödvändigtvis behöver påverka kvaliteten på den 
mixning producenterna ger ifrån sig till mastringsfirmorna.  Sedan tror jag även att det 
kommer utvecklas nya ljudformat som kan klara av att återge mer än det komprimerade 
format mp3 är idag.  
 
Jag kan tycka mig höra en betydligt större skillnad av den digitala teknikens utveckling 
och påverkan på musik i andra genrer mer än på musik inom hårdrock. De band man 
kan höra som med hjälp av digital teknikens möjligheter, experimenterar fram nya 
sound, är hårdrocksproducenten Peter Tägtgrens egna band Pain. Med detta vill jag 
påstå att det är ytterst få som kan klara av att experimentera med digitalteknik och dess 
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olika nymodigheter och fortfarande kalla sin musikstil för hårdrock. Enligt mig finns 
alltså här en stor möjlighet för producenter som vill verka inom hårdrocksgenren, till att 
skapa ännu fler och nyare former av hårdrock. Man bör sätta det i ett perspektiv 
beroende på vilken publik man som producent vill nå och vilka band och artister man 
vill arbeta med i framtida projekt. Jag, precis som många av de hårdrocksproducenter 
denna studie omfattar, anser att blandningen av analog- och digitalteknik är det bästa 
receptet på att få fram ett bra sound på musikproduktioner. 
 

7.5 Studiofusk eller verktyg 
Jag anser det vara svårt att dra en slutsats på vad som bör kallas för studiofusk eller 
inte, då det ofta i studiosammanhang har att göra med en mängd olika faktorer. Hur 
mycket tid man har att göra produktioner på, vilken budget bandet har att lägga på 
studio/producent/sound, vilka möjligheter producenten har till olika ”justeringar” av 
diverse ljudspår, etc. Den gräns man skulle kunna göra här är om det så kallade 
”fusket” inte alls kan återskapas live. Det vill säga att fusk är olika former av hjälp-
medel som t.ex. nerpitchade låtar för att sångare skall klara av de höga tonerna, 
sänkning av tempo vid inspelning, för att trummor eller annat instrument skall spelas 
och återges så tight som möjligt, etc. Effekter och påverkningar i form av att endast 
återge ett sorts ljud eller sound, borde alltså inte anses som fusk, då det har med mer 
ljudet i sig att göra än prestationer ifrån musiker och sångare.  
 
Inom hårdrock används inte det som jag definierar som studiofusk mycket, utan här vill 
man som producent främst framhäva en stark ljudbild av det sound bandet har och kan 
själva kan bidra med på en skiva. Band som verkar inom hårdrocksgenren vet nog 
också med sig att recensenterna och den allmänna publiken är hårda i sin åsikt gällande 
liveprestationer i jämförelse till hur bandens album låter. Därför tror jag att fusk, i form 
av korrigeringar av dåliga prestationer från musiker, vid inspelning och produktion av 
musik, är ganska ovanligt. Jag tror att användning av så kallade verktyg i form av 
ljudeffekter och tekniska justeringar, kommer att få en alltmer framträdande roll i 
produktioner framöver. Det utvecklas ständigt nya tekniska ”leksaker” och instrument 
till förmånliga priser som nyskapande och experimentella musikproducenter kan 
använda sig mer av i framtiden. På så sätt kommer troligen sådana verktyg sluta anses 
vara studiofusk.  
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8. Avslutande reflektioner 

8.1 Avslutande reflektioner på projektet 
Då många skivbolag talar om dålig skivförsäljning, glömmer de bort det faktum att det 
faktiskt är en mycket stor del hårdrockare som fortfarande köper musik i form av Cd- 
och vinylskivor. Dessa skivbolag tenderar att lägga ner sina verksamheter istället för att 
satsa mer på det band och musik som faktiskt fortfarande säljer. De dominerande 
skivbolagen i Sverige satsar inte på långvariga skivkontrakt som innefattar flera 
album30, utan de letar istället hits som drar in snabba och stora pengar (med hits menas 
det som spelas på kommersiell radio kontinuerligt idag). Kommer det att komma en 
vändpunkt snart då de stora skivbolagen kommer att satsa mer på långlivade band-
konstellationer som exempelvis är mycket vanligt inom hårdrock, eller kommer de 
mindre oberoende skivbolagen att ta över marknaden mer och mer?  
 
Jag tror att de mindre oberoende skivbolagen kommer att ta över stora delar av den 
musikbransch som de dominerande skivbolagen tidigare förfogat mest över i framtiden, 
då de vågar satsa mer på band som har alternativa spelstilar med speciella och egna 
sound. Här har musikproducenter ett ypperligt tillfälle att själva starta egna skivbolag 
då de under exempelvis pågående demoinspelningar kan träffa och lyssna på nya band 
samt redan då starta en relation och eventuella avtal med banden. Den enda som hoppat 
på detta spår hittills av de producenter jag känner till och intervjuat är Anders 
Theander, men vad jag märker med det åtagandet är att det tagit mycket tid ifrån hans 
producerande istället. Detta kanske var en naturlig väg för Anders Theander att ta i sitt 
individuella utvecklande, men som de andra producenterna inte verkar vilja gå. De 
andra hårdrocksproducenterna väljer istället att fortsätta vara producenter, musiker och 
låtskrivare på heltid. Allting handlar om sin individuella passion för det man gör och 
vill göra i framtiden. Detta uttrycks vidare i vilka alternativ och vägar man väljer för sin 
egen utveckling osv. Vad som utmärker en bra musikproducent är att han/hon har en 
enorm skaparglöd, drivkraft och passion för det man gör, samt en hunger på att vilja 
hjälpa till att framhäva olika bands musik och sound.  
 
När det gäller svenska hårdrocksproducenter är det enligt mig ett antal olika faktorer 
som är anledningen till varför de lyckas så bra inom den internationella musik-
branschen, samt även inom den svenska arbetsmarknaden idag. Det är för det första att 
alla de producenter jag intervjuat har satt sin egen prägel på de produktioner de gjort, 
delvis i form av det man faktiskt hör, men också i form av deras sätt att arbeta med 
musiker och artister. Vi kan kalla det för den psykologiska biten inom musik-
produktion. De arbetar alla hårt och ger inte ut något de inte kan stå för. Vilket för ens 
tankar på att alla dessa producenter jag talat med, själva är musiker i grund och botten 
och borde alltså på så sätt ha ett välanpassat arbetssätt i förhållande till andra musiker 
de arbetar med.  
 
En utav de största faktorerna till verklig framgång för en producent är att de får arbeta 
med skickliga och kända musiker med bra låtmaterial från början. En annan hypotes till 
varför hårdrocksproducenterna kan arbeta med det de gör här i Sverige är att det finns 
en grundläggande bas med ett stort antal svenska band som vill spela in i deras studios, 
vilket ger en mängd jobb för alla producenter inom denna genre att dela på. Samtidigt 
                                                 
30 Föreläsning med Ulf Larsson, Nyköping  
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som svenska hårdrocksband blir allt mer framgångsrika på den internationella 
marknaden, medför även detta till en större arbetsmarknad för producenterna (och de 
studios som dessa internationellt framgångsrika svenska band spelat in i). På så sätt får 
hårdrocksproducenterna in fler jobb ifrån utländska band och kan då klara av att arbeta 
med det de gör i ett relativt litet land (med många begåvade musiker och band) som 
Sverige. Vi har troligen även ABBA, som första riktigt stora band att göra genombrott 
på den internationella musikmarknaden, att tacka för att Sverige finns med på musik-
branschens omfattande världskarta. En annan teori till varför det går så bra för svensk 
hårdrock för närvarade är att det i Sverige finns många musikskolor och studieförbund 
som ger möjligheter till musikaliskt utövande för praktiskt taget alla invånare här. De 
musiker, artister och på annat sätt musikaliskt utövande människor i Sverige tror jag 
även har en tendens till att arbeta väldigt hårt emot de mål de satt upp och ger sig oftast 
inte förrän de är riktigt nöjda. Svenskar har enligt mig också lättare att tala och sjunga 
på engelska, samt har lättare att lyckas väva samman musikaliska influenser ifrån andra 
länder med en svensk touch, vilket säkerligen bidrar till det brett musikaliska land 
Sverige är i dag. Sedan finns det självfallet en ekonomisk aspekt på hur man som 
musikproducent och egen företagare kan överleva i Sverige, men det är något att ta upp 
i ett annat projekt.  
 
Artister, musiker och band inom hårdrocksgenren söker sig idag till mindre skivbolag, 
detta för att bolagen tror mer på och bryr sig mer om musiken och människorna i sig. 
Det är egentligen essensen av hårdrock som en undergroundrörelse, att det inte 
fokuseras på musik i endast kommersiellt syfte med enbart fokus på skivförsäljning, 
utan att det mer anses vara en livsstil. Därför klarar de mindre oberoende skivbolagen, 
samt producenter och studioägare som verkar inom hårdrocksgenren, att överleva i 
branschen. Kundkontakten finns kvar i de återförsäljningsbutiker som väl finns kvar, 
samt att intresset för hårdrock alltid kommer att finnas kvar. Ta till exempel ett skiv-
bolag som Sound Pollution, som startades av drivande eldsjälar som ville arbeta med 
musik de tyckte bäst om och kunde relatera till personligen, som hårdrock (samt även 
punk) kunde komma att ge dem. Sedan har hårdrocken Internet att tacka för dess 
enorma mediala exponeringsmöjligheter, vilket verkligen gynnar undergroundmusik. 
Detta eftersom hårdrockens mål och syften är att sprida sina budskap och känslor via 
musik. 
 

8.2 Förslag till vidare studier 
Under denna studie har jag upptäckt nya vinklar på vad en producents roll inom musik-
produktioner egentligen innebär. Jag har märkt att man kan fördjupa sig väldigt mycket 
mer i psykologiska aspekter runt omkring yrkesrollen som musikproducent. Eller har 
kanske musikproducenten en mängd olika roller inom projekt han/hon arbetar med, 
eller är det viktigt att endast hålla sig till en ledarroll?  
 
Det skulle vara intressant att fördjupa sig i varför många musikproducenter flyttar eller 
skriver sina bolag utomlands, vilket jag har hört att många gör nuförtiden. Det vore 
intressant att fördjupa sig i huruvida en musikproducent klarar av att arbeta i Sverige ur 
en mer ekonomisk aspekt. Man får som producent oftast en producentroyalty på de 
album man varit med och producerat, men hur det exakt förhåller sig, är intressant att ta 
reda på.  
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utförd av Susanne Renegård, 2005-12-16 
 
[28] Bergstrand, Daniel, Dug Out Studio, Mältargatan16, Uppsala, utförd av 

Susanne Renegård, 2005-12-05 
 
[29] Denander, Tommy, intervju via e-post, utförd av Susanne Renegård och 

Tommy Denander, 2005-12-19 
 
[30] Hargeby, Johan, Sound Pollution Distribution, Stora Nygatan 18, Stockholm, 

utförd av Susanne Renegård, 2006-01-12 
 
[31] Nordström, Fredrik, samt Jerksten, Patrik, Studio Fredman, Kämpegatan 4, 

Göteborg, utförd av Susanne Renegård, 2005-12-02 
 
[32] Saether, Pelle,  Studio Underground, Slakterigatan 6, Västerås, utförd av 

Susanne Renegård, 2005-09-24 
 
[33] Skogsberg, Thomas, Sunlight Studio, Rådmansö, utförd av Susanne Renegård, 

2005-12-08 
 
[34]  Stark, Janne, Utbyte av information via e-post, 2005-11-14 
 
[35]  Swanö, Dan, intervju via e-post, utförd av Susanne Renegård, 2005-12-13 
 
[36] Theander, Anders, samt Lindmark, Pontus, Roastinghouse, Ringgatan 3, 

Malmö, utförd av Susanne Renegård, 2005-09-23 
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9.5 Musikaliska källor 
[37] A.C.T, Last Epic, Atenzia Records, 2003m, Producent: Pelle Saether. 
 
[38] A.C.T, Imaginary Friends, MTM Music, 2001, Producent: Pelle Saether. 
 
[39] At the Gates, Slaughter of the Soul, Earache Records 1995, Producent: Fredrik 

Nordström 
 
[40] Bloodbath, Nightmares Made Flesh, Century Media Records, 2005, 

Producenter: Jens Bogren och Bloodbath. 
 
[41] Bloodbath, Resurrection Through Carnage, Century Media Records, 2002, 

Producenter: Dan Swanö och Bloodbath 
 
[42] Carnal Forge, Aren’t You Dead Yet, Century Media Records, 2004. Producent: 

Pelle Saether. 
 
[43 Carnal Forge, Who’s Gonna Burn, Century Media Records, 1998, Producent: 

Pelle Saether 
 
[44] Cosmic Ballroom, Your Drug of Choice, Roasting House Records, 2005, 

Producent: Anders Theander. 
 
[45]  Darkane, Insanity, Nuclear Blast, 2001, Producent: Daniel Bergstrand 
 
[46] Darkane, Expanding Senses, Nuclear Blast, 2002, Producent: Daniel 

Bergstrand 
 
[47] Diamond Dogs, Black River Road, Smilodon Records, 2004, Producent: 

Thomas Skogsberg. 
 
[48]  Disharmonic Orchestra, Not to be Undimensional Conscious, Nuclear Blast, 

1992, Producent: Thomas Skogsberg. 
 
[49] Dream Evil, Evilized, Century Media Records, 2003, ProducenterFredrik 

Nordström och Dream Evil 
 
[50] Dream Evil, The Book of Heavy Metal, Century Media Records, 2004, 

Producenter: Fredrik Nordström och Dream Evil 
 
[51] Edge of Sanity, The Spectral Sorrows, CD Black Mark Cat# 37, 1993, 

Producent: Dan Swanö. 
 
[52] Edge of Sanity, Purgatory Afterglow, CD Black Mark Cat# 61, 1994, 

Producent: Dan Swanö. 
 
[53]  Entombed, Clandestine, Earache Records, 1991, Producent Thomas Skogsberg 
 
[54]  Evergrey, In Search of Truth, Inside Out Music, 2001, Producent: Andy La 
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Rocque.  
 
[55] Hammerfall, Glory to the Brave, Nuclear Blast, 1997, Producent: Fredrik 

Nordström. 
 
[56] the Hellacopters, Super Shitty to The Max, White Jazz Factory 1996, 

Producent: Thomas Skogsberg 
 
[57]   In Flames, Clayman, Nuclear Blast, 2000, Producent: Fredrik Nordström. 
 
[58] In Flames, Reroute to Remain, Nuclear Blast, 2002, Producenter: Daniel 

Bergstrand och In Flames 
 
[59]  Katatonia, Dance of December Souls, No Fashion Records, 1993, Producent: 

Dan Swanö. 
 
[60]  King Diamond, The Puppet Master, Massacre Records, 2003, Producenter: 

Andy La Rocque, King Diamond och J.T. Longoria. 
 
[61]  Last Tribe, The Ritual, Roastinghouse Production AB, 2001, Producenter: 

Anders Theander och Magnus Karlsson. 
 
[62] Last Tribe, The Uncrowned, Roastinghouse Production AB, 2003, 

Producenter: Anders Theander och Pontus Lindmark. 
 
[63] Lions Share, Entrance, LCM, 2001, Producent: Tommy Denander. 
 
[64] Locomotive Breath, Heavy Machinery, Sweden Rock Records, 2002, 

Producenter: Pelle Saether och Locomotive Breath 
 
[65] Lord Belial, Nocturnal Beast, Regain Records, 2005, Producenter: Andy 

LaRoque, Thomas Backelin & Micke Backelin 
 
[66]  Majestic, Abstract Symphony, Roastinghouse Production AB, 1999, Producent: 

Anders Theander. 
 
[67] Meshuggah, Destroy Erase Improve, Nuclear Blast, 1995, Producent: Daniel 

Bergstrand. 
 
[68]  Mörk Gryning, Tusen år har gått, No Fashion Records, 1995, Producent: Dan 

Swanö.   
 
[69] Mörk Gryning, Return Fire, No Fashion Records, 1997, Producent: Thomas 

Skogsberg. 
 
[70]  Nightingale, Alive Again, Black Mark Productions, 2003, Producent: Dan 

Swanö. 
 
[71] Pain of Salvation, The Perfect Element 1, Inside Out Music 2000, 

Roastinghouse Productions, Producent: Anders Theander. 
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[72] Radioactive, Ceremony of Innocence, MTM Music, 2002, Producent: Tommy 

Denander. 
 
[73] Radioactive, Yeah, MTM Music, 2001, Producent: Tommy Denander. 
 
[74] Strapping Young Lad, City, Heavy Devy Records, 1997, Producenter: Devin 

Townsend och Daniel Bergstrand. 
 
[75] Urban Tale, Signs of Times, Frontiers Records, 2003, Producent: Anders 

Theander. 
 
[76]  8 Foot Sativa, Breed the Pain, Roadrunner Records, 2005, Producent: Pelle 

Saether 
 
[77] 8 Foot Sativa, Session For Assault, Roadrunner Records, 2003, Producent: 

Pelle Saether. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


