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Abstrakt/Abstract 
 
Svenska 
 
Titel: John Hellbom, en pop-produktion. En studie, om att lära sig en ny musikstil 
Seminariedatum: 30:e Maj, 2008 
Kurs: ME1301, Kandidatarbete i medieteknik 
Författare: Ludvig Faleij 
Handledare: Patrik Vörén, Jennie Blomqvist och Jonny Faleij 
Syfte: Jag ville undersöka och upptäcka en helt ny musikgenre och lära mig 
att producera den. Jag kommer även att starta ett eget företag och försöka 
sälja pop-produktionen till ett skivbolag. 
Resultat: Jag har lärt mig att producera pop-musik samt startat min egen 
firma. 
Framtida Undersökning: Jag kommer att fortsätta att upptäcka nya 
musikgenrer för att bredda mina musikaliska kunskaper.   
 
Nyckelord: Musik, musikproduktion, pop-musik 

 
English 
 
Title: John Hellbom a pop-production. A study about learning a new 
musicstyle. 
Seminar Date: May 30th, 2008 
Course: ME1301, Kandidatarbete i medieteknik 
Author: Ludvig Faleij 
Advisors: Patrik Vörén, Jennie Blomqvist and Jonny Faleij 
Purpose: I wanted to research and discover a whole new music genre and 
learn how to produce it. I will also start my own business and try to sell this 
certain pop-production to a record label. 
Conclusions: I have learned how to produce pop-music and I have 
successfully started my own business. 
Future Research: I will continue to discover more music genres to evolve 
the width of my music knowledge. 
 
Keywords: Music, music production, pop-music 
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Förord 
 
Jag vill särskilt ge ett stort tack till alla de musiker som hjälpt mig under 
resans gång, utan dem hade jag aldrig kunnat färdigställa min musik-
produktion. 
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1. Arbetsbeskrivning 
 
I detta avsnitt kommer jag kortfattat beskriva idén med mitt projekt samt 
affärsidén till mitt företag. 
 
Tanken med mitt examensarbete är att utveckla min musikaliska förmåga 
och att bredda mina musikaliska kunskaper. Jag har valt att inrikta mig på 
pop-musik. Varför jag valt pop-musik är för att det genererar mest pengar 
inom musikbranschen samt att det är viktigt att kunna för framtida arbeten 
inom musikproduktion. Min musikproduktion består av att tillsammans med 
låtskrivaren John Hellbom göra ett album och försöka få det sålt till ett 
skivbolag. Jag har även valt att starta ett företag där jag kan sälja mina 
musik-  och ljudproduktioner för framtida bruk. 
 
Affärsidén till mitt företag är att producera, bearbeta och sälja musik och 
ljudrelaterade produktioner till företag samt privatpersoner. Målgruppen är 
huvudsakligen företag inom musik, film, radio samt media. Under 
projektarbets gång är målet att använda företaget för att sälja 
musikproduktionen till ett skivbolag. 
 
Min handledare heter Patrik Vörén och han kommer handleda mig genom 
musikdelen i projektet. Till företagsdelen har jag tagit hjälp av Jennie 
Blomqvist, ekonom på BTH, samt att jag kommer ta rådgivning av 
egenföretagaren Jonny Faleij för ytterligare tips och råd för mitt företagande. 
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2. Projektplan 
 
I det här avsnittet kommer jag presentera hur Medietekniks och Digital 
ljudproduktions examensprojekt ser ut. Min egen projektplan finns bifogad 
under Bilagor. 
 
Strukturen för Medietekniks examensprojekt är följande: 
 

2.1. Mål 
Projektet ska vara kunskapsutvecklande inom ämnet medieteknik samt 
tillämpa kunskaper och färdigheter i projekt- och produktionsprocesser inom 
ämnet medieteknik i en gestaltande produktion. 
Eleven ska även reflektera över projekt- och produktionsprocesser inom 
ämnet medieteknik i en slutreflektion som ska vara förankrad i relevanta 
referenser. 
 
2.2. Metod 
Till varje projekt ska knytas en intern handledare. Under kursen kommer 
regelbundna delexaminationer av idéarbete och resultat att vara centrala. 
Delexaminationerna ska utgå från projektgruppens projektplan och 
veckorapporter. Kursen kommer att kompletteras med relevanta 
föreläsningar och seminarier. Kandidatarbetets examination är tredelad och 
är följande: Delexaminationer under våren beträffande 
kunskapsutvecklingen, examination av tillkomsthistoria och produktion vid 
offentlig examination med opponent samt examination av slutreflektionen. 
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3. Inledning 
 
I det här avsnittet kommer jag kortfattat att beskriva vad populärmusik är. Det 
är viktigt att begripa vad populärmusik innebär för att lättare följa med i 
resten av texten. 
 
Ordet pop-musik betyder populärmusik och kännetecknas med regelbunden 
distrubition av vers och refräng. Det kännetecknas också till att kompositören 
är känd och att musiken riktar sig till samhällets breda publik. 
 
Några exempel på musikgenrer inom populärmusik är: blues, country, 
elektronika, schlager, swing, rock, jazz, popmusik, hip hop, rnb, hårdrock, 
reggae, punk och dansband. 
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4. Veckorapporter 
 
I det här avsnittet kommer jag sammanfatta alla mina veckorapporter. 
Ordförklaringar kommer att markeras med en stjärna(*) och finns beskrivna i 
ordlistan. 
 
Jag har valt att kalla samtliga samarbetsparters vid deras förnamn, och är 
följande: 
John (Hellbom)  
Emil (Nygren)  
Peter (Alm) 
Alexander (Hansson) 
Jennie (Blomqvist)  
Patrik (Vörén) 
 
4.1. Förberedelse 
 
Till en början, har jag registrerat mitt företagsnamn på Bolagsverket samt 
beställt en F-skattesedel, så för tillfället är det en väntan på att få företags-
namnet och F-skattesedeln godkänd. Dessutom väntar jag på att John ska 
skriva klart musiken 
 
Väntetiden innebar att det blev tyngre att starta upp arbetet. Researchen har 
gått till så att jag skulle försöka komma igång med företaget. Jag har beställt 
blanketter för F-skattesedel samt kontaktat bolagsverket för att registrera mitt 
företagsnamn. Jag har dessutom börjat läsa två böcker som jag beställt för 
att underlätta mitt företagande. Rivstart, Ekberg (2007) - en bok om hur man 
startar företag samt boken 100 sidor för dig som hatar bokföring, Löthberg 
(2006). 
 
Tanken är att John ska skriva text och ackord* till två låtar så jag kan börja 
planera vilka instrument, vilken målgrupp och vilken stil det ska vara överlag. 
De indikationer jag fått är att stilen är pop med lite Sing a’ songwriter*- 
influenser, baserat på de utkast han skickat. Utkasten visar också att han är 
duktig på gitarr, han sjunger dessutom bra, vilket kommer underlätta när vi 
väl ska starta inspelningarna i studio. 
 

 

8 



   

Jag har mottagit ytterligare utkast ifrån John, som han hade spelat in med sin 
mobil. Genom att lyssna på materialet så är de senaste låtarna han skickat 
mycket lovande. De har helt klart "pop-standard" och med lite omstruk-
turering kan de bli riktigt bra.  
 
Inspelningsvecka och tillfälle ett är nu uppbokade. John kommer hit ända 
från Örebro. Vi har planerat att vi kommer att spela in fyra stycken låtar. 
 
4.2. Inspelningsvecka – Tillfälle Ett 
 
Den första inspelningsveckan fungerade i stort som planerat. Målet var att få 
sång och gitarrmaterial till fyra låtar som han själv skrivit., och det har helt 
klart varit utmattande.    
 
Direkt när John anlände till Karlshamn begav vi oss till studion på BTH för att 
förbereda. Tyvärr fick vi inte tag i någon gitarr pga. problem med passerkort 
till lokalen där gitarren stod. Istället för att spela in gitarr och sång bestämde 
vi oss för att planera och sätta igång med inspelningarna dagen därpå. 
Dessutom insåg jag att min laptop skulle komma bra till hands, där jag har 
program för att underlätta inspelningarna. 
 
På måndagen fick vi inte speciellt mycket material som gick att använda, 
men det fick vi däremot på tisdagen. Då hade jag lånat Emils gitarr samt 
plockat med mig min laptop. Komponerandet är i full gång och fick slutligen 
ihop sång och gitarr till alla fyra låtarna. Vi lyckades hitta en studiorutin vilket 
gjorde att effektiviteten ökade. Detta gjorde också att vi lyckades uppnå 
målet med att få allting inspelat. Dessvärre gick inte allting helt smärtfritt. Jag 
och John bråkade en hel del i studion eftersom han hade svårt att ta kritik, 
och tyckte det var arbetsamt att göra omtagningar. I slutänden lyckades vi 
ändå lösa de relativt omfattande tvisterna med en del kompromisser.   
 
Parallellt med musikinspelningen hade jag ett möte med Jennie Blomqvist, 
min handledare för företagsdelen från högskolan. Under vårt samtal kom vi 
fram till att en kalkyl måste göras för att beräkna min timlön för framtida 
betalning till mitt företag. 
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4.3. Klippning/Bearbetning 
 
Under inspelningen tyckte jag att gitarren var bra spelad och sången höll en 
stabil nivå, tyvärr höll det inte samma kvalitet när jag lyssnade en andra gång 
när jag väl skulle börja klippa i materialet. Gitarren var alldeles för ojämnt 
spelad för att kunna användas i det långa loppet. Jag måste därför försöka 
hitta någon annan musiker som kunde spela gitarr ordentligt på en bra och 
jämn nivå. Inspelningen av rösten var inte heller helt perfekt, men tillräckligt 
bra för att användas i slutprodukten med en del bearbetning.  
 
Under veckan blev basen till två av låtarna inspelad. Till min hjälp hade jag 
basisten Emil. Inspelningen var perfekt och det var inte mycket som behövde 
efterbearbetas. Problemet blev nu att från sången utveckla resten av låtarna. 
Dessutom behövde jag börja planera vilka instrument jag skulle använda och 
hur jag ville att slutprodukten ska låta. 
 
Parallellt med att ha löst de musikaliska problemen så behövde jag ägna tid 
åt mitt företag. En kalkyl för mitt företag gjordes nu. Tillsammans med min 
företagshandledare Jennie hade vi kommit fram till att en lämplig lön bör 
ligga mellan 160-230kr/tim, beroende på omfattning på projekt samt situa-
tionen. 
 
Det som gällde nu var att planera inför nästa inspelning som skulle bli nästa 
vecka. John skulle komma hit igen och vi skulle försöka få plats med 
ytterligare tre låtar i schemat. Men tills dess var det endast klippning i det 
befintliga materialet samt synkning som pågick. För att alla inspelningar 
skulle gå i takt krävdes detaljsynkning, vilket är väldigt tidskrävande. 
 
 
4.4. Inspelningsvecka – Tillfälle Två 
 
 Ytterligare tre låtar som John har skrivit var planerade att bli inspelade. Vi 
hade studion i tre dagar och om allting stämde överens skulle vi komma att 
få klart samtliga. Tyvärr fanns inte samma glöd hos John den här gången. Vi 
hamnade i bråk flera gånger och endast två av de tre inbokade dagarna var 
produktiva. Problemet handlade återigen om kritik. Han klarade inte av att 
ändra det minsta i sina skrivna låtar, då han tog kritiken personligt. Han hade 
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svårt att göra omtagningar då han tyckte att jag endast provocerade honom 
när jag ville göra ändringar i låtstruktur, uttal samt sångtext. En dag, ett bråk 
och flertalet kompromisser senare lyckades vi få ihop sång till två låtar. 
Personligen var jag inte nöjd, men så som situationen var, gick inget att göra. 
 
Resten av veckan gick åt att spela in bas med Emil till samtliga låtar, samt 
klippa, planera och förbereda det befintliga materialet inför instrument-
inspelningarna. Jag hade dessutom fått tag i två stycken musiker som var 
villiga att ställa upp i projektet. Det var gitarristen Peter Alm samt trummisen 
Alexander Hansson. De var båda villiga att ställa upp utan någon ersättning 
och såg det som en ”rolig grej”, mer än arbete, förutsatt att inspel-
ningsdagarna var planerade efter deras schema. 
 
4.5. Instrumentinspelning 
 
Sången var inspelad, men inga instrument. Gitarren, som spelades in då 
John var här, gick inte att använda, då den helt enkelt var för dåligt spelad. 
Tre tillfällen var nu inplanerade med Emil, Peter och Alexander för inspelning 
av bas, gitarr samt trummor för fem stycken låtar. Inspelningarna gjordes 
både enskilt och allihopa tillsammans. Kreativiteten flödade i studion och jag 
fick ihop mycket bra och användbart material. Det gjordes även inspelningar 
då alla musiker fick utlopp för sin kreativitet i studion där de fick spela in 
precis vad som föll dem in. Några av de inspelningarna gick även att 
använda till slutprodukten. 

 
4.6. Extra pålägg samt bearbetning 
 
Äntligen började slutskedet i produktionen. Det som fattades var ytterligare 
synkronisering av materialet, extra instrumentpålägg, mixning samt mastring. 
För att krydda vissa av låtarna, samt ge dem mer utfyllnad, har jag lagt till 
piano, tamburiner, virveltrummor samt fioler i olika partier. Till dessa element 
har jag använt samplingar* samt VST-instrument* för att spara tid och slippa 
spela in dessa i en studio. 
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4.7. Mixning och Mastring 
 
Under den här veckan var en enda studiotid inplanerad för att mixa* och 
mastra*. Varför jag just bokat vid ett enda tillfälle var för att alla andra tider 
var upp-bokade då andra elever på skolan varit precis som jag, tvungna att 
göra klart sina projekt. När jag väl satte mig i studion krånglade den något 
otroligt. Patchningsenheten* var omstrukturerad och studiodatorn hängde sig 
i omgångar. Jag hade dessutom glömt en del av materialet hemma. Men när 
jag till slut fick igång allting, och började arbeta med mixningen, så hängde 
sig datorn helt. Självklart hade jag glömt att spara under ca. 30 minuter. Då 
tiden gick var jag allt mer stressad och ringde min handledare för att komma 
överens om en alternativ lösning. Lösningen blev att jag fick låna hem två 
stycken monitorer* samt ett ljudkort* då jag saknat sådana hemma för att 
utföra en mixning och mastringsprocess. Så istället för att göra all mixning 
och mastring vid ett tillfälle hade jag nu istället en hel vecka på mig. Stressen 
sjönk sakta tillbaka och jag kunde avsluta arbetet ostört i mitt eget hem. 
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5. Resultat och analys 
 
I det här avsnittet kommer jag reflektera över produktionsprocessen och 
projekthanteringen. Jag kommer att reflektera över projektets dåtid, nutid och 
framtid samt att reflektera över handledningen. 
 
Så här i efterhand är det med blandade känslor jag blickar tillbaka på 
projektet. Jag minns stressen, bråken och sena nätter framför Ableton* då 
man arbetat med detaljer och småsaker som man inte trodde skulle leda 
någonstans. Nu förstår jag att de nätterna var nödvändiga, när jag ser hur 
slutprodukten blev, utan dem hade mycket varit ofärdigt. Processen har varit 
arbetsam men väldigt lärorik.  
 
Något som jag märkt lärdomsmässigt är hur min musikaliska förmåga blivit 
avsevärt bättre. Jag känner att jag definitivt har lättare att hitta struktur, 
harmonier och en helhet i mitt musikproducerande. Orsaken är framförallt ett 
bra samarbete med professionella musiker, då jag fått andra infallsvinklar till 
musiken, men framförallt att jag gav mig in och producerade en musikstil 
som för mig var helt främmande sedan tidigare. Jag har hört pop-musik i 
radio men aldrig gett mig in och producerat den. 
 
En annan lärdom som jag tydligt märker är förståelsen för frekvenser av olika 
instrument, dvs. hur man får ett instrument att låta bättre med hjälp av ett 
fåtal effekter, dessutom har jag hittat ett arbetssätt som gör det mycket 
enklare för mig att mixa en låt. Att jag lättare hittar var felen finns och några 
enkla steg för att undvika just fel. 
 
En tydlig inspirationskälla jag haft sedan jag började fundera över hur allting 
skulle låta rent instrumentalt är definitivt musikgruppen Coldplay. Deras sätt 
att förmedla musiken med snygga instrument på ett kreativt sätt är 
enastående. Många hävdar att musikproduktionen jag gjort inte alls har 
någonting med Coldplay att göra, vilket troligtvis stämmer, men jag har tagit 
lärdom av Coldplays sätt att mixa gitarrer, lägga sång samt skapa en bra 
helhet. Andra musikgrupper jag inspirerats av är bl a. U2, Oasis och REM. 
En blandning av dessa grupper var det resultatet jag ville uppnå rent 
instrumentalt och harmoniskt. Jag har även använt många av dessa 
gruppers låtar som referensmaterial under mixning* och mastring* perioden.  
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Mycket av researchen gick även åt till att lyssna på radio och bilda mig en 
uppfattning om den mest tacksamma uppbyggnaden för en pop-låt. Majo-
riteten låtar följde den klassiska poplåtsuppbyggnaden nämligen intro, vers, 
brygga, refräng, stick och outro. I vilken ordning dessa kommer kan variera 
kraftigt men den vanligaste ordningen är intro, vers, brygga, refräng, vers, 
brygga, refräng, stick, brygga, dubbelrefräng, outro. Jag strävade inte efter 
att nödvändigtvis placera de olika elementen i den ordningen utan hade det i 
åtankarna när låtstrukturen gjordes.  
 
De tidigare kurserna jag läst under tiden på BTH, har kommit väl till pass 
inför examensarbetet. Jag kände mig redan innan arbetet väl beredd att anta 
en utmaning och använda de verktyg jag fått under läroperioden. Processen 
har varit utvecklande i den mån att jag äntligen har fått användning för de 
andra kurserna. Främst de kurser där redigering av ljud och musik har blivit 
involverade.  
 
En kurs som framför allt har varit relevant är Mix & Mastringskursen jag läste 
under min tematiska fördjupning. Där gick vi igenom alla grunderna samt fick 
många tips när vi väl skulle mixa och mastra en produktion. I den kursen fick 
jag de verktyg som behövdes för att rutinmässigt färdigställa en låt. 
 
Under produktionen bråkade jag och John en hel del. Det handlade oftast om 
auktoritetsproblem samt svårt att ta till sig kritik. Såhär i efterhand har det 
helt klart varit värt de bråk som uppstod. De visar att det inte alltid är lätt att 
samarbeta i en pressad studiomiljö där pressen att prestera kan vara extra 
stor. Sedan förstår jag Johns osäkerhet då jag har märkt att det tar tid att bli 
bekväm i en studiomiljö. Vad jag har förstått så hade inte John arbetat 
speciellt mycket i studio tidigare vilket också kan vara orsaken till hans 
osäkerhet. Han berättade även att han inte var speciellt van att få kritik på 
sina låtar vilket ledde till att han tog allting personligt när jag granskade och 
kommenterade hans låtar. Låtstrukturen han från början hade arbetat utifrån 
följde inte dagens popstandard. Dessutom fanns det flera partier ur låtarna 
som behövdes struktureras om helt för att få en bättre helhet och just därför 
behövde jag bearbeta grundstommen i låtarna en hel del, vilket gjorde att 
han var upprörd. Självklart förstår jag att han blir lite upprörd då han skrivigt 
låtarna själv och då helt plötsligt en utomstående ska ändra dem. Men i en 
sådan här situation, då vi bestämt från början att jag ska producera hela 
skivan, finns det inte utrymme för att bli känslomässigt berörd för att 
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producenten ska ändra eller strukturera om delar. Jag fann dessutom att 
några texter till vissa låtar inte var helt passande, vilket också var ett känsligt 
område för John. 
 
 Jag tycker helt klart att bråken som uppstod i studion var mödan värd då jag 
ser konflikthantering som en del av processen. Men samtidigt skulle jag velat  
undvika dem, då de upptog värdefull tid som vi istället kunnat ägna åt 
inspelning. Jag hade gärna sett att vi fått ihop sju låtar i slutänden, som vi 
bestämde från början. Men med tanke på alla omständigheter och allt bråk 
som uppstod är fem kvalitativa låtar ett bra resultat. 
 
Det har varit väldigt kul att producera en helt ny musikstil. Detta är någonting 
jag gärna gör om med helt andra musikstilar för att utveckla mina 
musikaliska kunskaper ytterligare, samt bredda möjligheterna att upptäcka 
ny musik. Men jag gör gärna om en likadan pop-produktion, fast med andra 
artister. Jag tror tyvärr inte att jag skulle kunna tänka mig att fortsätta arbeta 
med John i framtiden. Anledningen är att jag vill samarbeta med mer 
engagerade människor som strävar efter samma mål som jag. 
 
En sak som jag tydligt märkt av är skillnaden mellan att arbeta med 
professionella och amatörmusiker. Under examensarbetet har majoriteten 
musiker bestått av professionella sådana vilket har underlättat en hel del när 
man väl kommit till studion. Det blir inget bråk om småsaker, arbetet går fort 
och smidigt och kvalitén blir utmärkt. Jag har dessutom fått mycket hjälp med 
idéer och lösningar på problem när man sam,arbetat med dem. 
 
Grundmålet som sattes från början, när jag skrev projektplanen (se kapitel 
två), uppnåddes inte helt. Trots att jag inte uppnådde grundmålet har jag 
åstakommigt ett reslutat som jag är väldigt nöjd med. Nya mål sattes efter 
vägen då jag insätt att alla mål inte var möjliga Jag tror att eftersom jag satt 
ett så pass högt mål från början har jag presterat bättre än om mitt mål vart 
lägre. Hade mitt mål varit lägre hade jag säkerligen uppnått det lättare. Men 
min slutprodukt hade troligtvis inte varit lika bra.  
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5.1. Handledning 
 
I det här avsnittet kommer jag att reflektera över den handledning jag fått 
under resans gång. 

 
Handledningen med min huvudhandledare har jag väldigt delade känslor 
inför. När jag väl fått hjälp och handledning har den varit kompetent och bra, 
men stundtals har jag känt mig ignorerad då min handledare under längre 
perioder varken svarat på mail eller i telefon då jag har behövt handledning 
som mest. Dessutom har handledaren varit försenad till varje möte vi har haft 
med minst 15 minuter. En gång dök handledaren upp så mycket som 45 
minuter försent utan att vara anträffbar, då denne person heller inte hört av 
sig eller sagt när vi kunde träffas. Förseningarna har tagit mycket värdefull tid 
från mig och jag blivit väldigt irriterad då jag funnit det respektlöst. Dock 
förstår jag min handledare till viss del då denne varit väldigt upptagen och 
haft många saker att tänka på. När vi väl har diskuterat och gått igenom mitt 
projekt har jag fått många bra tips, infallsvinklar och problemlösningar. 
Handledaren har tydligt visat sin kompetens och delat med sig av 
erfarenheter för att undvika vissa problem. Handledaren har även fått mig att 
tänka annorlunda i situationer och få en lite mer realistisk syn på tillvaron i 
pop-musikens värld. Utan bra musikalisk handledning hade jag troligtvis inte 
kommigt lika långt som jag gjort idag. 

 
Företagshandledningen har varit mycket bra. Tillammans med min ena 
handledare har jag gjort en detaljerad kalkyl samt en affärsplan. Vi har även 
gått igenom min affärsidé och hur jag ska driva företaget. Handledningen har 
känts mycket professionell och inspirerande samt tagit mig förbi många 
hinder. 
 
Jag har även använt mig av en utomstående företagshandledare som hjälpt 
mig med råd, tips och hjälp om hur jag fyller i papper. Jag har även fått 
handledning om var jag ska vända mig för att registrera företaget, få F-
skattebevis beviljat, hur bokföring ska skötas samt hur man löser lätta 
företagsproblem. Jag har även fått korta undervisningstillfällen då jag lärt mig 
hur företag fungerar och hur företag bör hanteras. 
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5.2. Dåtid 
 
Generellt sätt var jag väldigt skeptisk till om jag skulle få ihop en kvalitativ 
musikproduktion då jag stötte på väldigt många motgångar. Motgångar som 
reducerade min ambitionsnivå och mitt humör. Dock lyckades jag alltid hitta 
en väg tillbaka för att färdigställa allting. Jag har dessutom lärt mig nyttiga 
läxor av de misstag som begicks. Ett bra exempel är när jag och John 
bråkade om en låttext. Vi hade båda olika åsikter om hur låttexten skulle vara 
utförd och hur den skulle sjungas. Jag stod fast vid min åsikt och vägrade 
kompromissa eftersom jag ville ha det på mitt sätt. Jag lyssnade inte på 
Johns åsikt eftersom jag var fast besluten att mitt arbetssätt var det korrekta. 
Det hela slutade med att vi kompromissade och skrev halva texten var. Det 
visade sig att hans idé var minst lika väl fungerande och den slutgiltiga 
lösningen var perfekt. Jag bad om ursäkt, och av misstagen lärde jag mig att 
vara mer öppen för förslag när det gäller kreativitet och utvecklande i 
studion. 
 
Som jag nämnt tidigare förändrades mitt mål under arbetets gång. Från 
början låg mycket fokus på att få musikproduktionen till försäljning och tjäna 
pengar. Men under projektets gång förändrades mitt mål då jag fått ett 
betydligt mer realistiskt perspektiv på situationen. Patrik hjälpte mig mycket 
att förändra synen på popmusik och förändra mitt sätt att tänka under 
produktionen. Jag insåg snart att försäljning av produktionen inte var lika 
viktig som att få ihop en kvalitativ och kunskapsutvecklande musikproduktion 
och det blev det primära. Sammanfattningsvis så blev det nya målet under 
produktionens gång följande: Att skapa, utveckla, mixa, mastra, producera 
och redigera ett demoalbum tillsammans med John Hellbom. Fokus ska ligga 
på att utveckla min musikaliska förmåga och bredda mina musikkunskaper.  
 
5.3. Nutid 
 
Idag är jag väldigt nöjd med resultatet. Jag har ännu inte delat med mig av 
materialet till några intressenter inom varken produktionsbolag eller 
skivbolag. Anledningen är att jag eventuellt kommer att redigera låtmaterialet 
ytterligare. Dessutom tror jag inte materialet är tillräckligt starkt för att kunna 
släppas på skiva än och att det troligtvis behövs fler låtar för att få ett mer 
omfattande demoalbum. Någon jag dock har skickat materialet till är Jonny 
Faleij, som skulle vidarebefodra materialet till en bekant kompositör för att se 
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om det är tillräckligt starkt för att kunna säljas och vad som skulle kunna 
göras bättre för att öka kvalitén.  
 
 
5.4. Framtid 
 
Jag är mycket glad över att mitt företag är startat. Det kommer att börja 
användas på allvar under hösten då jag byggt upp ett större kontaktnät och 
samlat in en del projekt att arbeta med.  
 
Många frågar mig om jag skulle kunna göra samma sak som under 
examensperioden igen. Mitt svar är: självklart. Jag skulle gärna vilja lära mig 
att producera hip-hop, R´nB och rock och möjligheten finns att jag gör det. 
Allt för att bredda ut mina musikaliska kunskaper och få ett bredare per-
spektiv för musik i allmänhet. Jag kommer i framtiden att ta alla chanser jag 
får att spela in band och artister, både amatörer och professionella. Att spela 
in band kommer bli en fortsättning för min personliga utveckling samt steget 
in i den professionella branschen som musikproducent. Jag kommer aktivt 
att leta efter nya band och låtskrivare som behöver en producent för att 
färdigställa sina musikproduktioner.  
 
Tillsammans med företaget kommer jag i framtiden att ta betalt för mina 
tjänster. Projektet tillsammans med John gjorde jag utan ersättning, eftersom 
examensarbetet är en forskande och utvecklande process. Då jag har 
kalkylen förberedd vet jag hur mycket jag ska ta betalt för varje projekt, vilket 
kommer bli mellan 160-230kr/tim beroende på projekt, tid, material och 
omfattning. Företaget ska också kunna fungera som en ingång till att bli 
anställd som konsult för olika företag som arbetar med ljud eller 
musikrelaterade tjänster. Jag kommer även med företaget att försöka sälja 
de projekt jag gjort under perioden på BTH då jag producerat radiorelaterade 
ljudproduktioner som eventuellt kommer att vara av intresse för public 
service.  
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6. Slutord 
 
I framtiden kommer jag troligtvis inte att fortsätta arbeta med John. Våra 
ambitionsnivåer ligger i helt olika faser. Jag sätter höga mål och vill hålla det 
på ett professionellt plan, medan han ser det som en rolig grej att spela in 
sina egna låtar. Jag och John är inte ovänner på något sätt, vi har bara svårt 
att arbeta tillsammans i en studiomiljö där jag, som producent, har sista ordet 
under inspelningen och produktionen. 
 
Starta företag tog mer tid än jag föreställde mig, nästan hela terminen har 
behövts för att få alla bitar på plats. Uppstarten är avklarad och allt som 
krävs är att jag lämnar in en preliminär deklaration när jag bestämmer mig för 
att arbeta med företaget.  
 
Företagsböckerna jag läst under perioden har gett mig många bra tips. 
Dessa böcker rekomenderar jag starkt till nyblivna företagare. De ger inte 
bara tips om vad man kan göra under företagets drivande process, men 
även hur man utformar sin affärsidé eller helt enkelt skapar en ny affärsidé 
från grunden. Dessa böcker kommer i fortsättningen ligga nära till hands när 
jag driver mitt företag vidare. 
 
Det har varit intressant att arbeta med olika musiksequencers* under 
projektets gång. Under inspelningarna har jag använt Pro Tools* och under 
klippning, redigering, mixning och mastring har jag använt Ableton Live*. 
Mina kunskaper skiljer sig väldigt markant då jag är van användare av 
Ableton Live och mindre van vid Pro Tools. Då jag saknade vissa kunskaper 
var mitt arbetssätt i Pro Tools väldigt tidsödande. Vad jag lärt mig är att alltid 
gå igenom musikprogrammet från grunden innan man ska göra omfattande 
inspelningar. 
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Det är med ett leende jag lämnar BTH. Tiden här har varit fantastisk då jag 
har lärt mig otroligt mycket samt haft ett underbart umgänge med min klass. 
Jag lämnar BTH med de verktyg som behövs för att kunna överleva ute i 
arbetslivet. Dessutom har jag fått en bred kunskap om ljud och musik inom 
media, webb, film samt spel. Jag har utvecklats som person och som ljud- 
och musikmänniska. Mitt intresse och kunskaper för ljud och musik har vuxit 
sig starkare och starkare för varje dag, och jag ångrar inte en sekund att jag 
sökte till den här utbildningen. Jag skulle kunna rekommendera den starkt till 
andra ljud/musik instresserade då en otrolig bredd på kunskap är ett faktum. 
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Bilagor 

Ordlista 
Ordlista över fackord och annat som man kan anta att en lekman inte förstår. 
Alla ord i uppsatsen som är markerade med en stjärna(*) är ord som det 
finns med i denna ordlista. 
 
Mixning: När man gör en mix, balanserar man nivåerna mellan de olika 
instrumenten så att de får en jämn nivå. Under en mix redigerar man även 
instrumenten och sång samt tar bort missljud för att få dem att låta bättre.  
 
Mastring: När mixningen är gjord och balansen mellan instrument och sång 
är tillfredsställande kommer mastringen som är den sista processen i en 
musikproduktion. Här ser man till att alla låtar på ett album har en jämn 
volym och att frekvenserna (bas, mellanregister och diskant) är balanserade. 
 
Ableton: Se musiksequencer. 
 
Pro Tools: Se musiksequencer. 
 
Musiksequencer: Är ett Musikprogram. Där man kan skapar, spelar in och 
redigerar musik och ljud. Exempel på musiksequencers är: Ableton Live, Pro 
Tools, Cubase, Logic, FL Studio och Reason. 
 
Patchningsenhet: En enhet där man sköter vilka ingångar som ska gå till 
vilka utgångar i en studio. Man bestämmer vart ljudet ska börja och vart det 
ska sluta. Exempel: Jag har kopplat så att ljudet går från Mick > Datorn. Men 
med en patchningsenhet kan jag välja att transportera ljudet från Mick > 
Effekt > Effekt > Dator om nu så önskas. 
 
Monitorer: En slags högtalare som är anpassad för musikproduktion. Ljudet 
från monitorer är renare och mer rättvisande, då vanliga högtalare har en 
tendens att innehålla ojämnt frekvensomfång och innehålla antingen för 
mycket eller för lite bas, mellanregister eller diskant. Monitorer håller ett jämt 
frekvensomfång och ger en realistisk uppfattning om hur mycket bas, 
mellanregister och diskant som ljudet/musiken innehåller. 
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Ljudkort: En enhet där dit man kopplar monitorerna för att få utljud från 
datorn. 
 
Samplingar: Färdiginspelade ljud och musiksnuttar 
 
VST Instrument: Även kallat VSTi som betyder Virtual Studio Technology 
Instrument. Det är en kopia på befintliga instrument fast de finns i till dator. 
 
Ackord: Ett antal toner som klingar tillsammans. 
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Projektplan 
 
Projektplan för Ludvig Faleij 
 
---- 
 
I korthet: Att skapa, producera, mixa, mastra och sälja ett album till ett 
skivbolag tillsammans med John Hellbom. 
 
Mitt första mål under kandidatperioden är att producera, mixa&mastra och 
sälja hans skiva. Målet blir då att sälja den här skivan till något skivbolag 
som sedan kan släppa den. Pengarna för detta kommer gå via mitt produk-
tionsbolag som sedan delas ut i form av lön till mig samt John. Att producera 
albumet kommer vara den huvudsakliga uppgiften. Företagande kommer att 
vara ett sidoprojekt. 
 
Syftet från början med företagandet är att kunna starta någonting som man 
efter skoltiden kan fortsätta driva. Att bara direkt efter skolan slungas ut i 
arbetslivet kan bli svårt. Jag har personligen sett andra studenter som efter 
skolan arbetat med någonting de inte alls är intresserade av bara för att de 
måste. Jag strävar alltså efter att få fortsätta arbeta med det jag är 
intresserad av när min utbildning är klar. Albument kommer bli ett starkt 
första projekt som jag kommer lägga ner all tid och kärlek på.  
 
Jag kommer under projektets gång att få en hel del hjälp av min egen far, 
Jonny Faleij. Han kommer hjälpa mig med allt som har att göra med eget 
företagande. Allt från att bokföra till att marknadsföra sig själv på bästa sätt. 
Hur mitt mål och syfte kommer uppnås är att jag helt enkelt arbetar tills jag 
storknar, eller rättare sagt, jag kommer arbeta tills jag personligen är 
tillräckligt nöjd. Jag tror heller inte att jag behöver anstränga mig för att 
projektet ska vara kunskapsutvecklande. Att bara driva ett företag är helt nytt 
för mig och kommer lära mig ett och annat varje dag. Dessutom tror jag att 
det kommer bjudas på en hel del lärdomsfyllda överraskningar, att vidare 
producera ett professionellt album på "allvar" kommer vara lärdomsrikt. 
Självklart har man producerat musik förut, men inte på professionellt allvar 
under tidspress. 
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Kriterierna för delexaminationerna är att granska och analysera hur väl jag 
har skött mitt företag men huvudsakligen hur albumet samt mitt samarbete 
med John går. 
 
Rent ekonomiskt är den enda utgiften tågbiljetter för artisten jag ska 
producera musiken med. Han bor i Örebro och en enkel biljett kostar mellan 
400-700 kr. Han kommer att åka hit ungefär 2-3 gånger under kandidat-
perioden. 
 
De behov jag har är en intern handledare på skolan med musikaliska 
kunskaper.  
 
De risker, som jag är väl medveten om är framför allt att mitt företag inte 
kommer gå med vinst, men också att albumet vi producerar inte kommer att  
bli sålt eller speciellt bra. Sen är tiden också alltid en riskfaktor. 
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