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Sammanfattning 

 

En musikinspelning - En studie om musikproducenters syn på sitt samarbete med artister un-

der musikinspelningar. 

 

I denna uppsats undersöker jag hur musikproducenter ser på sitt samarbete med musi-

ker/artister under en musikproduktion. Metoden för undersökningen är en kvalitativ intervju-

studie där tre etablerade svenska musikproducenter intervjuas. Resultaten visar att musikpro-

ducenterna lägger stor vikt vid sitt samarbete med artister. Några utav slutsatserna är att mu-

sikproducentyrket idag i Sverige handlar mycket om att kunna fatta beslut och agera som en 

musikalisk vägledare.  

 

Nyckelord: 

Musikproduktion, musikproducent, musiker, artist, ledarskap, samarbete 



 

 

Abstract 

 

A recording session - A study about music producers way to look at their cooperation with 

artists during recording sessions. 

 

In this paper I will investigate how music producers look at their work with musicians/artists 

during a recording session. The method used in this exam is qualitative interviews and three 

established Swedish music producers have been interviewed. The results show that music 

producers put a great deal in their cooperation with artists. Some of the conclusions made are 

that the music production profession in Sweden today, is about making decisions and guiding 

the artists in the right direction. 
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1. Inledning 

 
 

Under min utbildning på musikhögskolan i Malmö valde jag att under två år studera musik-

produktion för att utveckla mina kunskaper inom ljudteknik och musikproduktion. Sedan dess 

har jag medverkat både som artist och producent på ett flertal studioinspelningar och musik-

produktioner. Jag har, oavsett min roll i studiosammanhanget, alltid upplevt att det finns 

hämmande moment av olika slag i studiomiljön. Under en inspelning befinner sig artisten och 

producenten på var sin sida om en glasruta, och kommunikationen dem emellan sker med 

hjälp av en mikrofon. Detta gör att ögonkontakt, gester och miner blir mindre tydliga, eller till 

och med obefintliga, och kommunikationen kan försämras. Även prestationsångest hos artis-

ten och otillräckliga tekniska kunskaper hos producenten kan fungera som hämmande mo-

ment.  

 

Enligt min erfarenhet är samarbetet mellan artist och producent av största vikt för att artisten 

ska kunna prestera så bra som möjligt i en inspelningssituation. Eftersom arbetsmiljön under 

en musikinspelning kan vara stressig och prestigefylld, och tiden oftast ekonomiskt dyrbar, är 

det lätt att som musiker känna stress och prestationsångest. Då är det viktigt att producenten 

skapar en arbetsmiljö som bygger på lyhördhet och samarbetsvilja hos samtliga inblandade. 

 

För att samarbetet ska fungera så bra som möjligt bör producenten ha förmågan att kunna sät-

ta sig in i den relation som ofta har funnits mellan bandmedlemmarna under flera år. Produ-

centen måste upptäcka de olika roller och grupperingar som kan finnas inom bandet för att 

veta hur varje enskild bandmedlem arbetar och samarbetar på bästa sätt. 

 

Producenten måste också förstå att artistens verk många gånger har ”uppfostrats och vårdats 

som ett barn”. Att lägga sig i eller till och med kritisera någon annans ”barnuppfostran” är inte 

alltid uppskattat. Producenten måste dessutom försöka hitta varje enskild artists mål och vi-

sioner. Olika artister har olika ljudideal och olika mål med sin musik.   

 

Jag anser att det finns många intressanta frågor som rör producenters arbete och mitt intresse i 

frågan är bakgrunden till varför jag har valt att undersöka det samma. Jag hoppas att denna 

undersökning kommer att ge mig och uppsatsens läsare ökad förståelse för musikproducenters 

arbete, samt ge ökad insikt i hur musikproducenter ser på sitt samarbete med artister under en 

musikproduktion. 

 

I denna uppsats används begreppet artist både om band och om enskilda artister. Samman-

hanget får avgöra vad som avses. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur musikproducenter ser på sitt samarbete 

med artister under en musikproduktion. 

 

 

Mina forskningsfrågor är: 

 

Använder sig producenter av ett förberedande samarbete? 

 

Hur upplever producenter sin relation till artisten? 

 

Hur ser producenter på sin kommunikation med artisten? 

 

Hur arbetar producenter för att främja artistens prestation? 

 

Hur ser producenter på sin funktion under produktionen? 
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3. Teoribakgrund 
Sökningar på Internet eller i bibliotekskataloger på termer som musikproducent, producent, 

inspelning och musikproduktion visar i stort sett enbart resultat på tekniska handböcker om 

inspelning och musikproduktion. Jag hade svårigheter att hitta tidigare forskning om det sam-

arbete som sker mellan producenten och artisten under en musikinspelning, men hittade efter 

mycket letande ett par böcker om musikproducentyrkets historik samt hur inspelningsproces-

ser kan se ut. I uppsatsen används också litteratur inom ämnet gruppsykologi och ledarskap 

eftersom det är av relevans för undersökningen. I detta kapitel behandlas viktiga historiska 

händelser inom ämnet samt musikproducentens roll under en musikinspelning. I kapitlet be-

handlas även gruppsykologi och ledarskap.  

3.1 Musikproduktionens historia 

Under 1950-talet började musikproducentyrket växa fram som ett mer kreativt yrke där pro-

ducenten spelade en mer avgörande roll för hur slutprodukten skulle bli rent musikaliskt. I 

följande kapitel beskrivs några av de personer som har haft en betydande påverkan på yrkets 

uppkomst och framväxt. 

3.1.1 Lester Polfus och hans ”Sound on sound” 

Tack vare en och visionär och musiker vid namn Lester Polfus, även kallad ”Les Paul”, börja-

de musikproducentyrket växa fram. Les Paul var förutom uppfinnare och ljudtekniker även en 

mycket duktig gitarrist och spelade tillsammans med storheter som Nat ”King” Cole och Bing 

Crosby. Mest känd har Lester förmodligen blivit tack vare den elgitarr han designade åt gitarr-

tillverkaren Gibson. Förutom att Les Paul var en fantastisk gitarrist och instrumentdesigner så 

experimenterade han även med inspelningsapparatur och uppfann 1949 en teknik som gjorde 

det möjligt att spela in ljud i flera lager, ett så kallat ”sound on sound”. Det innebar att man 

kunde spela in och lägga en ljudsekvens ovanpå en annan. Detta var tidigare inte möjligt. På 

grund av den nya tekniken växte helt nya möjligheter fram, när det gällde att experimentera 

med ljud.  Det innebar också att man kunde spela in musik i andra miljöer än den traditionella 

studiomiljön.  

 

Les Paul uppfann även bandekot, och många andra av de ljudeffekter som hörs dagligen på 

radio. 1950 släppte Les Paul och Mary Ford en låt där både tekniken med soundet ”sound on 

sound” samt effekten av bandekot användes. Låten hette How High the Moon och låg under 

våren 1951 etta på listorna i amerikansk radio i nio veckor. ”Sound on sound” hade nu nått ut 

till massorna. 

Efter det att Les Paul hade släppt listettan tog det ungefär fem år innan musikindustrin började 

inse potentialen hos hans uppfinning. Till en början sågs ”sound on sound” bara som ett utav 

Les Pauls konstnärliga uttryck, en ljudeffekt, och inte en revolutionerande teknik som med 

fördel gick att använda för att först spela in musik i en studio och vid ett senare tillfälle hitta 

en sångare eller sångerska som kändes passande för just den låten, och då lägga på sången. 

Les Paul anses vara den mest betydelsefulla personen för musikproduktion sedan Thomas 

Edison uppfann fonografen 1877 (Cunningham, 1998). 

3.1.2 Sir George Martin och The Beatles 

The Beatles var ett utav de första banden som såg den kreativa potentialen i att manipulera 

ljud artificiellt i studio. När deras karriär tog fart i början av 1960-talet blev de allt mer krä-

vande och ville få ut så mycket som möjligt av den teknik som fanns tillgänglig (Cunning-
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ham, 1998). Sir George Martin, som producerade nästan alla The Beatles inspelningar, samt 

arrangerade många utav låtarna har en mycket stor del i The Beatles framgångar.  

 

I slutet av 1960-talet kom den psykedeliska perioden och The Beatles, och många andra band, 

experimenterade med droger för att hitta inspiration. Då kom Martins jobb att handla om 

mycket mer än att bara tillvarata The Beatles musikaliska framträdanden på skiva. Nu blev 

han tvungen att försöka översätta bandmedlemmarnas fantasifulla abstrakta sinnesbilder till 

inspelat ljud, vilket resulterade bland annat i albumen Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band 

och Magical Mystery Tour (Cunningham, 1998). 

 

Musikinspelningarna blev allt mer tekniskt komplicerade och artisterna fick som ett resultat 

av detta allt större musikaliska visioner. Musikproducentyrket fick en högre status och produ-

centerna själva blev mycket mer delaktiga i den musikaliska visionen (Greenwald, 1992). På 

grund av de förändringar som skedde har musikproducentens inflytande på populärmusiken 

haft väldigt stor betydelse för dess utveckling fram till idag. Efter detta har pop- och rockartis-

ter mer sett studion som ett verktyg, ett instrument. Artisterna började inse att musikproduk-

tionen kunde ha en så pass avgörande effekt på det slutliga resultatet att arbetet i studion blev 

en del av kompositionen (Cunningham, 1998). 

3.1.3 Andra betydelsefulla musikproducenter 

Det finns en mängd andra nämnvärda producenter som har haft mycket stor betydelse för po-

pulärmusiken, men uppsatsens omfattning och inriktning gör att deras arbete inte kommer att 

behandlas närmare. För att ändå nämna några som har varit aktiva länge och som har satt dju-

pa avtryck i musikhistorien vill jag uppmärksamma exempelvis Phil Spector som är känd för 

sitt ”Wall of sound”, Berry Gordy och Tamla Motown som var ledande inom soulen och Bri-

an Wilson från The Beach boys, med mästerverk som Pet Sounds och Good Vibrations. 

Andra betydelsefulla producenter är Glyn Johns som har producerat Led Zeppelin och nu på 

senare år bland annat Ryan Adams, Jeff Lynne som producerade bland annat ELO och Tom 

Petty och till sist Brian Eno som har producerat bland annat U2 och David Bowie. 

3.2 Musikproducenters arbete 

I boken How to run a recording session (De Santis, 1999) vill författaren ge läsaren en ökad 

förståelse för hur inspelningsarbetet kan gå till samt kunskap om hur tiden i inspelningsstudi-

on kan utnyttjas på bästa sätt.  Den ger också en inblick i olika studionormer, men jag har valt 

att fokusera på det som skrivs om musikproducentens arbete. 

3.2.1 Perspektiv och beslutsfattande 

Producentens ursprungliga arbete var att ha ett övergripande ansvar för att produktionens 

koncept och vision lyckades genomföras, men producents måste idag också vara beslutsfatta-

re. Eftersom det vanligtvis finns flera åsikter som kan påverka en inspelning måste någon fatta 

de slutgiltiga besluten. Nästan vilket beslut som helst kan fattas av producenten. I dagens mo-

derna studios finns det ett stort antal möjligheter och parametrar att ta hänsyn till. Därför är 

producentens roll idag av yttersta vikt. Många gånger underskattas producentens viktiga arbe-

te. Oetablerade artister och mindre skivbolag har inte alltid råd med en producent, eller också 

anser de att de själva kan axla rollen som producent. Detta kan tyvärr leda till att musikinspel-

ningar och artister inte lyckas nå ut på marknaden på grund av felaktigt fattande beslut under 

inspelningsarbetet (De Santis, 1999). 

 

De Santis anser att ett av de viktigaste attributen som en producent kan tillföra en musikpro-

duktion är perspektiv. Förmågan att kunna se arbetet från flera olika synvinklar och fatta de 
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beslut som är viktiga för projektets framgång är en nödvändig egenskap hos en bra producent. 

De Santis menar även att producenten bör vara involverad även före själva studiosessionen för 

att projektet ska bli så bra som möjligt. Producenten kan komma att ta beslut som är av stor 

vikt för den kommande inspelningen. Exempelvis kan producenten vara med och avgöra vilka 

låtar som ska spelas in, vilken studio som passar artisten bäst och så vidare. Även om produ-

centen bör ha stor makt att fatta beslut får han eller hon dock inte helt bortse från artisternas 

önskemål. 

 

 

3.2.2 Musikproducentens egenskaper 

Enligt De Santis (1999) har producenten en mycket viktig funktion under en inspelningspro-

cess. Producentens arbete innefattar många olika ansvarsområden och kräver stora kunskaper 

och erfarenheter inom många discipliner. De bästa producenterna har förmågan att ta till sig 

artistens vision, och arbeta effektivt trots studions eventuella begränsningar och inspelningens 

ibland snäva budget. Producenten måste vidare kunna sköta sitt jobb på ett bra sätt oavsett 

vilket marknadsvärde musiken har och vilka önskemål inspelningens finansiärer har. 

 

Om ett band väljer att anlita en producent är det viktigt att alla inom gruppen förstår vikten av 

en producent och har förtroende för den person som anlitas. De bästa producenterna har enligt 

De Santis (1999) förmågan att axla tre olika roller:  

 

1. Musikern: Artister har lättare att acceptera åsikter från en producent som de vet besit-

ter stora instrumentala och musikaliska kunskaper. 

2. Ljudteknikern: Producenten måste behärska de tekniska redskap som används under 

en inspelning och ha kunskaper om ljudteknik för att artistens prestationer inte ska 

hämmas av tekniska problem under inspelningen. 

3. Psykologen: Producenten måste kunna tolka och förstå kommunikationen med artis-

ten. 

 

Förarbete innan studioarbetet börjar kan ge artisterna en ökad förståelse för studioinspelning-

ens känslighet. Dagens studios är otroligt kritiska miljöer och uttrycket ”skit in, skit ut” blir 

mer och mer sant allteftersom utrustningen blir mer och mer avancerad. Detaljrikedom och 

känslighet gör att en artist som är det minsta oförberedd avslöjas och sinkar arbetet. De Santis 

(1999) menar dock att det viktigaste inte är den tekniska utrustningen utan vilka människor 

som är inblandade i studioarbetet. 

 

3.3 Musikproducenten som ledare 

Eftersom utgångspunkten i denna studie är en producentgrupp som arbetar med grupper i 

form av befintliga bandkonstellationer, och eftersom producenter ibland får axla rollen som 

både musikalisk och organisatorisk ledare har jag valt att även behandla litteratur som handlar 

om ledarskap, gruppsykologi, statushierarki i grupper samt kommunikation.  

3.3.1 Ledarskap 

Johansson (2005) anser att det finns ett antal egenskaper som man som ledare bör sträva efter 

att besitta. Självkännedom är viktigt för att ledarskapet ska skapa trygghet och tillit. Man bör 

vara medveten om och lyhörd för sina starka och svaga sidor och vara noggrann med att inte 

låta ens personliga behov styra. Om man i sitt ledarskap visar att det inte finns något dolt syfte 

om att uppnå egen vinning så kommer gruppens acceptans att öka. Ledaren ska vara tolerant 
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för förändringar i gruppens process och ha en positiv inställning. Ett positivt beteende och en 

positiv inställning ökar gruppens gensvar och gruppindividernas känsla av gruppsamhörighet. 

Engagemang hos ledare bidrar till att han eller hon skapar en känsla av tillhörighet, acceptans 

och respekt hos gruppen (Johansson, 2005). 

 

Att ha empati visar att ledaren har förståelse för andra människor och deras synpunkter. Det 

bidrar också till trygghet och tillit och är viktigt för att utveckla en bra kommunikation mellan 

ledaren och gruppen. Johansson (2005) talar om öppenhet, och med det menas att man är 

trygg i sina egna ageranden, vilket i sin tur skapar en trygghet hos deltagarna, som blir mer 

villiga att ta risker och öppna sig själva. Om ledaren visar öppenhet så skingrar detta också 

ledarens syn som överlägsen gruppdeltagarna.  

 

Struktur och flexibilitet är viktigt för att kunna leda grupper effektivt. Ledaren behöver kunna 

planera och strukturera men samtidigt vara flexibel för förändringar i planeringen och grupp-

beteendet. Genom att ledaren är strukturerad får gruppdeltagarna en referensram att luta sig 

mot när förändringar måste ske, vilket tydliggör ledarens handlingars syften och samtidigt ger 

dem trygghet (Johansson, 2005).  

 

Nilsson (1993) menar att ledaren måste vara villig att ta ansvar och fatta beslut, vara inriktad 

på prestation och vara lyhörd, ärlig och tydlig i sin kommunikation. För att kunna utveckla en 

bra ledarskapsförmåga bör man ha lång erfarenhet och besitta stora kunskaper inom sitt kom-

petensområde. Han anser att ledarskap inte är en talang man föds med utan en förmåga som 

utvecklas genom kunskap, reflektion och erfarenheter.  

 

Nilsson nämner två dimensioner av bra ledarskap: 

 

1. Planering, igångsättning och styrning: Gruppens uppgifter behöver definieras och må-

len behöver klargöras. Vägarna till målen bör diskuteras och arbetet fördelas. Det är 

viktigt med en fortlöpande kontroll av verksamheten och dess kvalité. Ledaren bör be-

stämma tider och platser samt skapa en tydlig struktur för verksamheten. 

2. Stöd och bekräftelse: Ledaren bör se till att deltagarna känner sig accepterade, att de 

blir bekräftade och uppmärksammade. Det är viktigt att ledaren uppmuntrar, neutrali-

serar spänningar, löser konflikter samt utdelar beröm och kritik. Ledaren bör skapa 

trygghet och öppenhet (Nilsson, 1993). 

3.3.2 Gruppsykologi 

I studiosammanhang är effektivitet viktigt och därför kan det vara viktigt för en producent att 

lära känna gruppens individer, och gruppen som helhet. ”Gruppledaren har en central och 

avgörande inverkan på grupprocessen. Gruppledaren för med sig sina värderingar och normer 

till gruppen och dessutom ett antal förväntningar på hur gruppen bör bete sig och på vad 

gruppen bör uppnå. Det är också ledaren som sätter normerna för gruppens psykiska klimat” 

(Johansson, 2005, s.125). 

En grupp definieras som två eller flera individer som: 

 

 samspelar med varandra 

 är ömsesidigt beroende av varandra 

 uppfattar sig själva och uppfattas av andra som tillhörande gruppen 

 delar normer som rör frågor av gemensamt intresse och ingår i ett system av roller som är 

beroende av varandra 

 påverkar varandra 
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 upplever gruppen som belönande 

 strävar mot gemensamma mål 

 

Enligt Johansson (2005) överensstämmer alla dessa kriterier med ett rockband. Musiker som 

är verksamma inom rockgenren är oftast en vana vid grupparbete och har uppfostrats i en mil-

jö där delaktighet och eget ansvar är en självklarhet. Johansson (2005) anser därför att ett de-

mokratiskt förhållningssätt hos ledaren är nödvändigt. Gruppledaren behöver skapa ett stöd-

jande klimat  för att få gruppen att mogna och bli så ansvarstagande som möjligt. Han påpekar 

samtidigt att denna process står fri från hur gruppen presterar musikaliskt. Vidare menar han 

att graden av stöd som behövs från ledaren kan variera från grupp till grupp.  

 

”Vissa grupper behöver mycket stöd, andra grupper har redan initialt en hög mognadsgrad där 

ledaren får en mera tillbakadragen roll (Johansson, 2005, s.126).”  

 

Enligt Johansson (2005) är ett bra psykiskt klimat i en grupp en viktig förutsättning för att 

gruppen ska kunna nå sitt mål.  Det psykiska klimatet visar på gruppens ”trivselfaktor”, och 

visar hur de olika individerna känner sig och trivs i gruppen. Han talar om två olika sorters 

psykiska klimat. Det stödjande klimatet samt det försvarsinriktade klimatet.  

 

Stödjande klimat: 

 

 Vänlig och accepterande attityd 

 Trivs ihop trots meningsskiljaktigheter 

 Inställda på gemensam problemlösning 

 Individernas olikheter ses som en tillgång 

 Man känner sig trygg och kan i och med detta släppa på försvarsattityder och använda en 

större del av sin personlighet i sitt arbete 

 Ett humoristiskt förhållningssätt 

 

Försvarsinriktat klimat: 

 

 Man är på sin vakt 

 Rädd för personliga påhopp 

 Värnar svartsjukt om sina egna idéer 

 Man granskar nya idéer med stor logisk klarhet och håller de inte måttet så förkastas både 

idé och person vilket ofta leder till att gruppmedlemmarna censurerar sina idéer 

 Kritik som ges är oftast av negativ art 

 Man hakar gärna fast vid det dåliga i ett förslag istället för att se de potentiella möjligheter 

som ju kan finnas i de mest galna idéer 

 Den humoristiska inställningen ses som oseriös 

 Ofta förekommer kommentarer med sarkasmer gliringar och dold kritik (Johansson, 2005, 

s.17)  

 

Nilsson (1993) säger att gruppens effektivitet beror på de kunskaper som gruppens medlem-

mar har om vad som händer i gruppen, och på deras sätt att bete sig på ett relevant sätt i grup-

pen. Han anser också att ledarens övertygelse om gruppens effektivitet smittar av sig till 

gruppens individer. Om ledaren däremot tror att arbetet kommer att gå dåligt kan gruppens 

arbete automatiskt ledas in på en negativ och ineffektiv väg.  
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Nilsson (1993) menar vidare att man genom att lära känna olika roller i en social situation gör 

situationen hanterbar, vilket leder till att man kan agera adekvat i varje enskild situation. Han 

menar även att det är lättare att se andras motiv genom att observera och lyssna. Vi är mer 

objektiva i förhållande till andra än gentemot oss själva. I en gruppkonstellation finns det all-

tid en viss gruppdynamik och människor tar sig an olika roller i olika situationer. Nilsson 

(1993) menar att det finns statusskillnader inom gruppen och att de grundar sig i gruppmed-

lemmars förväntningar. När någon arbetar med en för gruppen viktig uppgift kommer vissa 

medlemmar att visa större kunskap och initiativförmåga än andra (Nilsson, 1993). Han menar 

samtidigt att det måste finnas en viss konkurrens inom en grupp. Denna konkurrens måste 

dock regleras och styras för att det inte ska uppstå en maktkamp i gruppen, vilket stör sam-

manhållning och effektivitet (Nilsson, 1993). 

3.3.3 Status, makt och hierarki 

Johansson (2005) menar att det finns en statushierarki i alla grupper. Han menar att det finns 

en statusfördelning även om den ofta inte är märkbar. Denna statusfördelning påverkar enligt 

Johansson de beslut vi fattar inom en grupp. Johansson menar att det finns två olika former av 

status. Förvärvad status och tillskriven status. 

 

”Förvärvad status får vi genom att prestera något som ligger i gruppens intresse och syfte-

struktur. Det kan handla om allt ifrån att erhålla en viss status första gången gruppen träffas 

genom att man är den som tar första initiativet, till att längre fram visa sig kunnig och besitta 

egenskaper som gruppen värderar” (Johansson, s.43). Denna form av status får man alltså från 

den grupp man arbetar med genom att man visar att man har de egenskaper som krävs för att 

man ska kunna prestera på ett sätt som gynnar gruppens bästa. Om en person fattar beslut som 

främjar gruppens syfte så kan denna persons status bli högre. Om man lyckas i gruppen så får 

man också lättare att göra sig hörd. Om en person däremot tar beslut och initiativ som inte 

främjar gruppen så kan den personens status förändras till det sämre, vilket i sin tur kan leda 

till att man i fortsättningen inte blir hörd på samma sätt. 

 

”Tillskriven status grundar sig i att en person förväntas ha vissa egenskaper. Dessa förvänt-

ningar kan exempelvis komma ifrån gruppen eller den organisation man arbetar i” (Johansson 

s. 44). Tillskriven status har ofta personer som har högstatusyrken som till exempel läkare. 

Den status som personen har fått genom sitt yrke följer med även i deras privata liv. En läkare 

på en mindre ort har förmodligen mer inflytande inom bygdeföreningen än plåtslagaren. En-

ligt Johansson (2005) kan tillskriven status även vara negativt. Om man någon gång har fått 

en lågststatusstämpel så kan denna stämpel följa med in i andra sociala miljöer, där man kan 

få svårt att ta sig fram. Johansson exemplifierar med jämlikhetsfrågan. ”Många av våra lågsta-

tusyrken har varit och är fortfarande kvinnodominerande yrken. Kvinnan tar med sig sin låg-

statusroll från kvinnoyrkena in i den mansdominerande världen och får därmed ett sämre ut-

gångsläge” (Johansson, 2005, s. 45).  

3.3.4 Kommunikation  

Kommunikation är något som vi använder dagligen och är beroende utav. Att kommunicera är 

vårt äldsta och viktigaste beteende. Ordet kommunikation kommer från latinets communis 

som betyder gemensam. Förmågan att kommunicera är grundläggande för att kunna lösa prak-

tiska och teoretiska problem hävdar Hård af Segerstad (2002). Producentyrket är som alla 

andra sociala yrken beroende av kommunikation. Därför är det av stor vikt för inspelningsar-

betet hur väl kommunikation fungerar (De Santis, 1999). 
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Johansson (2005) definierar kommunikation i sin enklaste form som egenskapen att kunna 

sända och ta emot budskap antingen verbalt eller ickeverbalt. För att förtydliga definitionen 

av kommunikation ytterligare talar han om två sidor av kommunikation, instrumentell kom-

munikation och socioemotionell kommunikation.  

 

Med den instrumentella kommunikationen menar han det tekniska språk som behövs för att 

gruppens syfte ska kunna uppfyllas på ett effektivt sätt. Det språkbruk gruppen använder för 

att förtydliga de arbetsuppgifter som gruppen arbetar med. Han anger den musikaliska termi-

nologin som ett exempel på instrumentell kommunikation för grupper i musiksammanhang. 

Språkbruket skiftar, och anpassas för att uppfylla det syfte som gruppen avser att uppnå (Jo-

hansson, 2005).  

 

Det socioemotionella är precis som det låter förknippat med den sociala biten där det mer 

handlar om relationer och känslor. Denna kommunikation sker oftast dolt i kroppsspråk och 

undertoner i vårt sätt att samtala (Johansson, 2005). 

 

Nilsson skriver (1993) att för att människor ska kunna kommunicera effektivt behöver de ta 

sig tid för att klargöra sina åsikter och ta sig tid att lyssna på andra människor och inte döma 

dem på förhand. Han anser också att för att kommunikation ska fungera måste situationen, 

rollerna och relationerna vara definierade (Nilsson, 1993). 

 

För att kunna förstå varför kommunikation ibland inte fungerar menar Hård af Segerstad 

(2002) att det finns två grundläggande principer: 

 

1. De flesta informationsproblem är egentligen relationsproblem och beror på att männi-

skor inte vill, inte på att de inte förstår eller inte kan. 

2. Det är ofta mycket svårt att med ord och argument påverka andra människors beteen-

de, men man kan ofta nå sitt mål genom att fokusera på och förändra sitt eget beteen-

de.  

 

Han anser också att parter som har goda relationer till varandra i allmänhet lättare kan komma 

till rätta med informationsproblem.  
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4. Metod  
 

I detta kapitel beskrivs den metod som jag har valt att använda mig utav för att genomföra 

undersökningen. Den kvalitativa intervjun som undersökningsmetod beskrivs, intervjudelta-

garna presenteras och undersökningens genomförande beskrivs. Vidare diskuteras etiska 

överväganden samt metodkritik. 

4.1 Val av metod 

4.1.1 Den kvalitativa intervjun 

Metoden för insamling av information är kvalitativa intervjuer. ”Syftet med en kvalitativ in-

tervju är att upptäcka och identifiera egenskaper eller beskaffenheten hos något, t.ex. den in-

tervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (Patel & Davidson, 2003 s. 78). 

Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun handlar om att undersöka och försöka förstå 

den intervjuades livsvärld och hans eller hennes relation till den, genom att lyssna till inne-

börden av vad den intervjuade säger. Eftersom undersökningen handlar om hur musikprodu-

center själva ser på sitt samarbete med musikerna är den kvalitativa intervjumetoden väl läm-

pad för att samla in information. Enligt Kvale handlar metoden om att erhålla otolkade be-

skrivningar. Den intervjuade ska själv få beskriva så exakt som möjligt vad hon upplever eller 

känner och hur hon handlar. Genom att intervjupersonerna själva har fått beskriva sin livs-

värld, i motsats till att jag exempelvis observerar dem och deras arbete, anser jag att jag har 

fått den information som passar bäst för min undersökning. 

 

Den kvalitativa intervjun behandlar ett visst ämne som intresserar både intervjuaren och den 

intervjuade (Kvale, 1997). I en kvalitativ intervju skapas därför samtalet av intervjuaren och 

intervjupersonen tillsammans, även om intervjuaren på sätt och vis lägger grunden för samta-

let med hjälp av uppsatsens forskningsfrågor som underlag för intervjun. Under en kvalitativ 

intervju bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att föra ett sammanhängande resonemang 

kring ämnet för intervjun. Det är då en fördel om den som intervjuar är väl förberedd och har 

förkunskaper inom det område som behandlas (Patel & Davidson, 2003). Eftersom jag har 

förkunskaper i ämnet, och är insatt i hur en musikproduktion går till har jag kunnat samtala 

med de intervjuade på ett avslappnat och naturligt sätt, till exempel genom att ställa relevanta 

följdfrågor, vilket jag tror kan ha bidragit till att höja kvalitén på den insamlade informatio-

nen. 

 

Vid intervjuer, eller andra undersökningsmetoder där man använder sig av frågor för att samla 

in information, är det viktigt att tänka på hur man utformar och ställer frågorna. Man pratar 

ofta om intervjufrågornas grad av standardisering och strukturering (Patel & Davidsson, 

2003). När man talar om standardisering menar man hur frågorna är utformade och inbördes 

ordnade. En hög grad av standardisering innebär bland annat att frågorna ställs i en på förväg 

bestämd ordningsföljd och att man ställer samma frågor till samtliga intervjudeltagare (Patel 

& Davidsson, 2003). Om intervjufrågorna istället har en låg grad av standardisering kan det 

till exempel innebära att intervjuaren formulerar frågorna under intervjuns gång och ställer 

frågorna i den ordning som bäst lämpar sig i förhållande till den intervjuades svar.  När det 

handlar om intervjufrågornas strukturering menar man det svarsutrymme som ges den inter-

vjuade. Om frågorna har en låg grad av strukturering ger intervjufrågorna mycket utrymme 

för den intervjuades egna svar. Så är ofta fallet vid exempelvis journalistiska intervjuer. Mot-
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satsen, hög grad av strukturering, ger ofta litet svarsutrymme åt den intervjuade och kan inne-

bära att det till och med går att förutsäga vilka svarsalternativ som är möjliga (Patel & David-

son,2003).  

4.2 Val av informanter 

Min utgångspunkt för mitt val av informanter är min erfarenhet, och min bedömning av vad 

som är rimligt för arbetets omfattning. Eftersom jag själv har stor kunskap om och ett stort 

intresse för ljudteknik och musik har jag genom åren samlat på mig ett stort kontaktnät inom 

branschen. Jag funderade över vilka producenter som eventuellt skulle kunna vara intressanta 

för undersökningen. Bland de producenter som var intressanta valde jag ut fyra. Informanter-

na valdes utifrån sina individuella egenskaper som musikproducenter. De fyra producenter 

som jag valde arbetar mestadels med olika bandkonstellationer inom pop- och rockmusik, 

men i olika miljöer, med olika förebilder samt olika inspelningstekniska förutsättningar. De 

arbetar med olika undergenrer inom pop- och rockgenren men genom att ändå välja informan-

ter som alla arbetar inom just pop- och rockgenren kan jag lättare hitta mönster och teman i 

deras arbetsförfarande. Utav de fyra tilltänkta blev tre intervjuer möjliga att utföra. Den fjärde 

och sista intervjun uteblev på grund av producentens arbetsomständigheter. Jag återkommer 

till detta under kapitlet metodkritik på s.14.  

4.2.1 Presentation av informanterna  

Oscar 

Intervjun med Oscar genomfördes 25/9-06 och 26/9-06 i Stockholm. Oscar började sin karriär 

som sångare och gav ut några singlar på ett större skivbolag. Redan då insåg han att han tyck-

te det var intressant med musikinspelningar. Han började ganska snabbt arbeta i några mindre 

studios och spelade in mestadels demoskivor. Efter ett tag flyttade han till USA och började 

efter ett par år arbeta som springpojke åt några olika studios. Ganska snart fick han jobb som 

tekniker i en mindre studio. Han insåg ganska snart att han hade hamnat i en av de mer attrak-

tiva studiomiljöerna för västkustens hip-hop artister. Han blev förste tekniker där och spelade 

in flera utav de största hip-hop artisterna på den amerikanska västkusten. Oscar medverkade 

bland annat som tekniker på en skiva som sålde nio miljoner exemplar. Efter ett par år flyttade 

han hem till Sverige och började arbeta med svenska hip-hopartister. Han har sedan dess arbe-

tat som producent och tekniker inom de flesta genrer, och har producerat många av Sveriges 

mer framgångsrika artister. 

 
Magnus 

Intervjun med Magnus genomfördes 26/10-06 i Malmö. Magnus studerade ljudteknik utom-

lands vilket enligt honom själv gav honom självförtroende nog att kalla sig ljudtekniker. Han 

sökte jobb som ljudtekniker i Sverige i tron att han sökte ett jobb som livetekniker. Han fick 

jobbet, men det var inte som livetekniker utan som studiotekniker. Han tog jobbet och arbeta-

de vid sidan av som livetekniker. Slutligen fick Magnus möjligheten att köpa en egen studio 

tillsammans med ett antal medarbetare. Studion har haft stor framgång med ett antal välkända 

svenska och utländska band.  

 
 

Peter 

Intervjun med Peter genomfördes 27/10-06 i Malmö. Peter började sin karriär i ett svenskt 

popband under mitten av åttiotalet. Redan då arbetade han själv med inspelningar och hans 

band fick efter ett par år ett skivkontrakt. För att kunna spela in en skiva fick de en budget och 

istället för att hyra in sig i en studio så köpte Peter och hans bandmedlemmar en egen studio. 

De byggde långsamt upp den och började inse att de kunde spela in andra band än sitt eget. 
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Efter att deras eget album hade släppts så fick studion ett gott rykte och de fick snabbt andra 

inspelningsjobb. Några av de första inspelningarna hade stora framgångar och sedan dess har 

studion växt till en av de största inom sin genre. Peter arbetar fortfarande i studion och har 

idag arbetat med många av Sveriges största musikexporter. 

4.3 Genomförande 

De musikproducenter som jag intervjuade jobbar alla med internationellt verksamma artister. 

Jag återkommer till dessa artister i kapitlet etiska överväganden på sidan 13. Jag kontaktade 

mina informanter via telefon, presenterade mig och berättade kortfattat om min undersökning. 

Jag berättade att intervjuerna skulle spelas in vilket alla informanter godkände. Därefter berät-

tade jag hur lång tid intervjun skulle ta och vi bestämde tillsammans tid och plats för inter-

vjun. Jag hade för avsikt att få göra samtliga intervjuer i producentens egen arbetsmiljö för att 

få informanten att på ett naturligt sätt tala om den miljö uppsatsen avser. Det visade sig vara 

mycket lämpligt att genomföra intervjuerna i studiomiljö eftersom jag då också själv fick möj-

lighet att se deras arbetsmiljö och på så vis skapa mig en djupare förståelse för deras arbete. 

En av de tre intervjuerna kunde tyvärr inte genomföras i studion på grund av viktigt arbete i 

där. 

 

Enligt Trost (2005) kan de första frågorna i intervjun avgöra hur resten kommer att fortlöpa. 

Varje intervju inleddes med att informanterna fick berätta om sin egen bakgrund och karriär. 

På detta sätt skapades en avslappnad intervjusituation som tillät informanten att tala fritt kring 

sina tankegångar (Trost, 2005). Jag fick på så vis en god inblick i informantens musikaliska 

bakgrund.  

 

Det enda negativa som jag har stött på under intervjuerna var att de tog för lång tid, vilket 

bidrog till väldigt mycket mer efterarbete än vad som är rimligt inom arbetets omfattning. 

Samtidigt är jag glad att jag inte satte stopp för intervjun för att hålla mig till en tidsram, då 

det kunde ha lett till att jag hade gått miste om mycket intressant information.  

4.4 Bearbetning 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en bärbar dator och inspelningsutrustning. Varje inter-

vju igenomlyssnades ett flertal gånger noggrant rakt igenom och transkriberades därefter or-

dagrant en efter en. När alla intervjuer var transkriberade skrevs de om från talspråk till skrift-

språk för att bli mer lättlästa inför analysen. För att underlätta analysen ytterligare kategorise-

rades intervjuerna efter de frågor som jag utgick ifrån under intervjun så att alla informanters 

svar blev överskådliga och jämförbara.  

4.5 Etiska överväganden 

Vid intervjuförfarandet var jag noggrann med att påpeka att mina informanter har full anony-

mitet. ”Konfidentialitet innebär att privata data som identifierar informanterna inte redovisas” 

(Kvale, 1997, s. 109). För att ytterligare undvika att mina informanters identitet avslöjas har 

jag även valt att utelämna namnen på de klienter och artister som mina informanter har arbetat 

med. 

 

Istället för att kalla informanterna för exempelvis ”informant 1” eller ”producent A” har jag 

valt att använda mig av fingerade namn. Jag anser att namn ger en mer levande känsla och 

underlättar för läsaren.  
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Jag berättade för informanterna vad intervjun skulle användas till och vad syftet med min 

uppsats är. Informanterna fick även information om hur och när uppsatsen ska publiceras. 

”Informerat samtycke betyder att man informerar intervjupersonerna om undersökningens 

generella syfte, om hur undersökningen är upplagd. Informerat samtycker innebär också att 

intervjupersonerna deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur projektet när som helst” (Kvale, 

1997, s. 107). 

 

4.6 Metodkritik 

För att genomföra undersökningen har kvalitativa intervjuer används då detta är den metod 

som lämpar sig bäst för denna sorts undersökning. Möjligen hade man kunnat använda sig av 

observationer och på så vis studera producenternas arbete. Musikinspelningar kan dock vara 

ett känsligt arbete där det är viktigt att artisten känner sig trygg. Att observera en musikin-

spelning hade kanske kunnat störa artistens prestation. Jag tror även att producenten möjligen 

hade agerat annorlunda på grund av min närvaro under inspelningen, vilket hade givit mig fel 

bild av producentens arbete. En annan anledning till varför observationer inte hade fungerat 

lika bra som intervjuer är att hela samarbetet under en musikinspelning ofta sker under en 

väldigt lång tid. Hela processen hade därför varit omöjlig att observera med tanke på denna 

undersöknings omfattning. Vidare handlar undersökningen som bekant om hur producenterna 

själva ser på sitt samarbete med artisten och sin funktion under en musikinspelning. Att inter-

vjua producenterna och själva låta dem sätta ord på sitt arbete fungerar bäst för att uppnå syf-

tet med undersökningen. 

 

Jag är medveten om att producenterna kanske vill framhäva sig själva och sitt arbete på ett så 

bra sätt som möjligt, och därför kanske inte alltid är helt ärliga i sina svar. Detta kan naturligt-

vis påverka undersökningens resultat men det är som sagt inte min uppfattning om deras arbe-

te som är det viktiga utan hur de själva ser på sitt arbete. 

 

Antalet informanter kanske kan ses som ett litet underlag för undersökningen, men intervjuer-

na är väldigt djupgående och det insamlade materialet räcker för en uppsats av den här storle-

ken. Alla informanter var mycket positiva till min undersökning och tyckte att det var ett in-

tressant ämnesval. Detta underlättade situationen för både mig och informanterna då vi på ett 

enkelt och bra sätt kunde samtala kring intervjufrågorna.  

 

Även om det efter intervjuerna visade sig att samtliga informanter arbetade på ett likartat sätt, 

i liknande arbetsmiljöer, fick jag uppfattningen att de trots det använde olika arbetsmetoder. 

Om jag hade haft för stor bredd på intervjudeltagarnas arbetsområden tror jag att det hade 

varit svårare att finna mönster som kan redovisas i en uppsats.  

 

Då undersökningen handlar om hur musikproducenter själva ser på sin kommunikation med 

musikerna är det viktigt att deras egna ord och tankar får komma fram, och inte hämmas av på 

förväg konstruerade svarsalternativ. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras det resultat som har framkommit under de intervjuer som har ge-

nomförts med tre musikproducenter. Resultatet redovisas under fem olika rubriker, där varje 

intervju presenteras var och en för sig. Samtliga fem avsnitt har även en sammanfattning av 

informanternas svar, för att göra resultatet mer lättöverskådligt.  

5.1 Förberedande samarbete 

 

I inspelningssammanhang brukar man ofta använda sig utav ett förberedande samarbete, en så 

kallad förproduktion. Det innebär att man gör en modell av det som man tillsammans ska 

sträva emot under inspelningen. Eventuellt gör man en inspelning av den musik som senare 

ska spelas in, men man använder sig då av enklare medel. Detta för att man ska kunna få en 

distans till det material som man senare ska använda. Frågan är om det alltid finns tid för detta 

eller sätter till exempel ekonomiska medel stopp för ett förarbete mellan producent och artist? 

Vad tycker producenten själv? 

 

Oscar 

Oscar svarar att det allra första mötet alltid sker i artistens eventuella replokal eftersom det är 

en naturlig och trygg miljö för artisten. Där träffas man för att prata om det som producenten 

har tänkt sig ska hända i produktionen.  
 

Oscar:  Förberedandet är väldigt viktigt, att man träffas innan och snackar om vad det är man vill åstadkomma 

så att jag förstår vad artisten är ute efter. Jag försöker ta reda på varför man har valt just mig. 
 

Han säger att även förproduktionen sker i artistens egen naturliga miljö. Fördelen med det är 

att alla vet vad de ska göra när de väl kommer till studion.  
 

Oscar:  Man träffas i replokalen liksom. Pratar lite om vad det är man har tänkt sig med låten eller låtarna och 

sådär, och artisten får förklara sig själv inför musikerna om det är ett band som inte vanligtvis spelar 

tillsammans med artisten. 
 

Han menar också att han tycker att artisten då kan lägga mer tid på egen förberedelse och tän-

ka igenom vad som kommer att krävas under den kommande inspelningen. Den tiden man 

frigör kan då även koncentreras på sångcoaching som är en väldigt viktig del i produktionsar-

betet. Om det arbetet i stället skulle ske i studion skulle det kosta för mycket energi, tid och 

pengar. 

 
Oscar: Det är mycket bättre att ha repat så att alla vet vad de ska göra och alla är trygga när de kommer in i 

studion, alla är taggade. När man ligger på natten på kvällen innan man ska på inspelning så vet man, 

ja det här ska jag göra imorron, va kul… 

 

Oscar menar att om alla är väl förberedda så kommer eventuella förändringar i arrangemang 

eller instrumentering att gå fortare och smidigare. 
 

Oscar: Vi kan gå direkt på inspelningen så fort soundet sitter. Det kan i och för sig ta lång tid. Men det är 

viktigt att man är så väl förberedd som möjligt, dels för att det ska vara lätt att ändra, men också för att 

det finns en trygghet i att alla vet vad de ska göra. Då kan man ägna tiden åt saker som vilken gitarr 

man ska ha, vilken bas jag ska ha, vilken feeling ska jag ha. 
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Magnus 

Magnus har aldrig gjort ett seriöst jobb utan att ha träffat bandet innan. Hans förproduktion 

sker i artistens replokal där han lyssnar på deras låtar och arrangerar. Detta sker några veckor 

innan inspelningsarbetet.  

Magnus: Jag åker till deras replokal och sitter där och lyssnar på låtarna i deras miljö och hör hur det låter där. 

Jag försöker göra det några veckor innan inspelning, och börja jobba med arrangemangen redan där. 

Det har hänt ett par gånger att man har gjort ett par kortare inspelningar, ep eller proffsdemo, och sen 

gått vidare och gjort ett album och då brukar det bli så att man skippar dom där repdagarna. Då har 

man redan lärt känna varandra och vet hur det funkar. Det ljud som man hör i replokalen och det som 

man hör på låg volym i högtalarna, ett tydligt, mickat sound, låter helt olika. Så, i nio fall av tio fall ar-

rangerar man om det igen i studion.  

Även att man i de flesta fall arrangerar om låtmaterialet när man väl spelar in det så anser 

Magnus att det är positivt att ha haft en förproduktion. Då finns det inga frågetecken kring hur 

låten ska göras och artisten känner sig trygg med att framföra låten. Även om man oftast ar-

rangerar om låtarna när man spelar in dem så har alla ett mer öppet sinne.  

Magnus: Om man har kört den där repveckan innan då vet artisterna till nästa inspelning att; ok det här är vår 

låt, vi spelar upp den som vi brukar spela den och sen så får vi se vad vi gör med den! 

Artisten vet då i vilken riktning inspelningen av låten kommer att tas, och har då lättare för att 

acceptera det.  
 

Magnus: Då har man liksom luckrat upp lite grann av den här ”hugget i sten-mentaliteten” som ofta finns med 

låtars arr. De har testat alla möjliga arr och olika möjligheter och kommit fram till att det här är den 

bästa varianten på denna låten och därför är det inga frågetecken kring hur den ska göras. 
 

I de fall där Magnus har jobbat med artisten tidigare tycker han inte att detta behövs i samma 

omfattning. Då har man redan lärt känna varandra och man vet vad man kan förvänta sig utav 

varandra. Han säger att han också har börjat ifrågasätta artistens val av producent. Han vill 

veta varför man har valt just honom. Detta för att underlätta hans förståelse för deras vision i 

ett så tidigt skede som möjligt. 
  

Magnus: Vad vill ni ha ut av mig? Vilken roll spelar jag, man kan ju vara allt från… även som producent kan 

man vara, mer som en hantverkare som bara ska realisera. Man ska försöka överföra deras idéer till en 

plastbit med hål i!  

Peter 

Peter anser att han har mindre och mindre kontakt med artisterna innan en inspelning. Mycket 

mindre än vad man kan tro säger han.  
 

Peter: Jag behöver inte träffa bandet i en billig replokal, sitta där för att gå igenom allting, för att sen snabbt 

öppna dörren till den jättedyra studion och få ner allt det vi har kommit överens om. 

 

Peter berättar att han bara brukar ha ett kort möte med artisten innan inspelningen börjar. Det 

kan till exempel handla om att titta på en livespelning och ha ett kort möte därefter, sen vill 

han sätta igång och jobba så fort som möjligt. Peter anser att den gnista som uppstår mellan 

honom och artisten vid ett kort möte är positiv. 
 

Peter: Den gnista som det här nya mötet skapar mellan mig och bandet, liksom att man kan blåsa lite liv i de 

här grejerna igen. Den nyfikenhet och attraktion som finns, samarbetet, det har också ett bäst före da-

tum på något vis. Andra gången man jobbar på en skiva så har man kanske hittat lite närmre, man 

kanske har fått några gemensamma visioner om vad man ska göra nästa gång om man ska göra en ny 

skiva. Men något i den där magin och… som en förälskelse liksom. 
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Peter tycker att förproduktionen ska ske i studion i samband med inspelningen. Han vill att 

förproduktionen ska vara en del i inspelningsprocessen. Det kan göra att inspelningarna tar 

längre tid, men han anser att det får ta sin tid. I vissa fall kan en inspelning ta två veckor och i 

vissa fall två hundra dagar, men olika artister behöver olika mycket tid och det tycker han att 

man måste acceptera. 

 
Peter:  Det blir en lång modellering som är både förproduktion och inspelning på samma gång. Vi sätter upp 

grejerna och så bestämmer vi att vi ska spela in den här låten och så spelar man in varje tagning. All-

ting spelas in och så gör man ändringarna under tiden. 

5.1.1 Sammanfattning 

Oscar tycker att ett förberedande samarbete är viktigt. Han inleder alltid sitt samarbete med 

artisten genom att de umgås och lär känna varandra. På det sättet tycker han att han får en 

bättre förståelse för artistens mål och ambition. Genom att använda sig av ett förberedande 

samarbete tycker Oscar att studioarbetet går lättare, eftersom alla är medvetna om vad de ska 

göra och är väl förberedda. Då kan man istället lägga fokus på samspel och arrangering och 

val av instrument menar han. Om alla musiker är väl förberedda så lämnas också mer utrym-

me åt att coacha sångaren eller sångerskan, vilket är en viktig del av producentarbetet. Oscar 

tycker också att om alla är väl förberedda så kommer alla att känna sig trygga och taggade 

inför inspelningen. 

 

Magnus säger att han alltid gör någon form av förproduktion. Några veckor innan inspel-

ningsarbetet börjar brukar han åka till artistens replokal för att lyssna på låtarna och börja ar-

rangera. Han säger att han brukar arrangera om låtarna igen under inspelningsarbetet men 

uppskattar ändå förproduktionen för att den får artisten att känna sig trygg med nya arrange-

mang, och artisten har fått en uppfattning om vilken riktning de nya arrangemangen kommer 

att ta. Om Magnus har jobbat med artisten förut så tycker han dock inte att en förproduktion 

är nödvändig eftersom han då redan har lärt känna artisten och vet vilka förväntningar de har 

på varandra. I de fall han inte känner artisten så ifrågasätter Magnus även artistens val av pro-

ducent. Han vill veta varför artisten har valt just honom och vilken roll artisten förväntar sig 

att han ska ha. 

 

Peter anser att det inte är nödvändigt för honom att träffa bandet innan inspelningen. Han vill 

ha mötet med bandet så färskt som möjligt eftersom han anser att det finns en spänning och 

nyfikenhet i det mötet som han vill dra nytta av. Peter tycker istället att förproduktionen ska 

ingå som en del av inspelningsarbetet. 

5.2 Hur upplever producenten sin relation till artisten? 

 

Jag undrar om man som musikproducent tar sig an en specifik roll och om man anser att man 

har en viss position i den relation som skapas mellan de människor som måste samarbeta un-

der en musikinspelning. Det krävs väldigt mycket av alla medverkande för att allt ska fungera. 

Är mottot hos producenten ”my way or the highway” när det gäller relationen till artisten? 

Hur ser producenter på sin relation till artisten, vilken roll är det de ska ta sig an i sitt samar-

bete under produktionen, hur fungerar interaktionen mellan artist och producent? Vilken slags 

relation vill man som producent ha till artisten under samarbetet?  

 

Oscar 

Oscar berättar att han brukar få sina uppdrag antingen genom att han har en personlig relation 

till en artist som han gillar, eller att han får ett uppdrag från ett skivbolag. Oscar strävar efter 
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att skapa en personlig atmosfär. Han menar att mycket av artistens mål och ambitioner kanske 

inte är uttalat hos dem själva från början, utan kommer fram genom att man umgås och lär 

känna varandra. 
 

Oscar:  Man går ut och äter middag och dricker öl. Man umgås och försöker ta reda på vad den artisten gillar 

som inte handlar om musik, så att man har andra saker att prata om än bara musik, för det kommer 

man att prata mycket om i alla fall. Det är inte det som är problemet, att man kommer att prata om 

musik, men man kommer att prata för mycket om musik så man behöver en avledande manöver. Man 

behöver lära känna varandra helt enkelt. Var kommer personen ifrån, vad har han eller hon för bak-

grund och vad vill den här personen med sin karriär? Det kanske inte alls är uttalat hos de själva utan 

det kanske framkommer under dom här ”mys-sessionerna”.  

 

Oscar tycker att han lättare kan förstå artistens vision och mål om han lär känna de personer 

som han ska arbeta med. Vidare så säger han att vänskap och tillit är något som han tycker är 

viktigt för att få en bra relation till varandra och på så vis kunna samarbeta på ett bra vis.  
 

Oscar: Jag ser relationen som en vänskap! När man producerar så tycker jag att det är viktigt att man har en 

förstående relation med varandra där man är ärlig. Man säger vad man gillar och vad man inte gillar, 

och det kan röra sig om allt ifrån tycke och smak när det gäller musik till att man inte gillar att folk 

kommer för sent, eller att man tycker att det är helt ok att folk kommer för sent! Så man vet att samar-

betet fungerar.  

 

Oscar menar att ärlighet och tillit är två viktiga element i relationen mellan honom och artis-

ten. Artisterna måste kunna känna sig trygga, och säga vad de vill utan att bli nedvärderade på 

grund av sina åsikter.  
 

Oscar: Någonting som är väldigt viktigt med den relation som vi försöker ha med artisten är att de ska känna 

sig trygga. Och känna att de kan säga vad de vill och inte bli nedskjutna för sina idéer. De ska  samti-

digt också få veta vad vi tycker.  

 

Oscar anser att det är viktigt att artisten får känna att de får ta del av vad producenten tycker. 

Ett givande och tagande är nödvändigt, och det måste få uppstå kompromisser. Oscar menar 

att det även i kompromisslös musik måste ha funnits kompromisser, annars hade den inte bli-

vit inspelad. Oscar vill att artisten ska förstå varför han gör som han gör i olika situationer och 

att artisten bör förstå att det alltid är för artistens bästa. Oscar anser att man som artist eller 

musiker inte alltid har förmågan att se sina brister på grund av att man har för stora ambitio-

ner. Det kan också vara så att artisten inte alltid vet vad det är den vill åstadkomma.  
 

Oscar: De flesta är ju väldigt nyfikna på saker och ting och hör man någonting så blir man väldigt inspirerad. 

Det är ju någonting positivt i det, att man är öppen för förändringar. Men blir det för stor dynamik i 

den ovissheten hos sig själv så blir det ju också ett problem att veta exakt vad det är man själv vill 

göra. Man vill göra allt ifrån att spela Jan Johansson-jazz till att vara hårdrockssångare. 

 

Oscar tycker därför att det är viktigt att man som producent försöker förklara vilken väg artis-

ten bör gå, och berätta varför man tycker så. 
 

Oscar: Det är viktigt att få artisten att förstå att jag inte är ute efter att vara artist på deras skiva. Om jag har 

en idé så har jag inte en exakt tanke om hur det ska se ut, utan jag försöker tänka på hela projektet el-

ler låten. Det är ju ett samspel där det viktigaste är att man hela tiden ser mot slutresultatet på projek-

tet. Eller artistens framtid och artistens arbete. 

 

Oscar säger också att för att man ska skapa tillit och trygghet så behöver man visa artisten att 

man känner till artistens verk och att man bryr sig om dem. Genom att till exempel läsa in sig 

på artistens låttitlar och lyssna in sig på genren, och de låtar som ska spelas in, så visar han att 

han respekterar artisten. 
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Oscar:  Det ingår ju också i det här med att skapa en relation, att man skapar trygghet genom att visa att man 

faktiskt känner till de här musikerna eller artisterna och vad deras låtar heter. Det är ju som om du är 

tennistränare eller fotbollscoach. För varje förälder som finns som har ett barn med i din grupp så är 

deras barn det absolut viktigaste barnet i den gruppen, självklart! Sen så kan man ju inte behandla dem 

som det. Varje barn är exakt lika viktigt. Det är samma sak med de här låtarna, alla de här låtarna är ju 

som små barn. Och då måste man ju veta vilken skola de ska gå i. Artisten måste veta att man kommer 

att ta hand om dem. Så det inte kommer några stora stygga Fiss moll och förstör i ett härligt giss dim! 

Det är viktigt att det finns en förståelse för vilken musik man håller på med. 

 

Magnus 

Magnus ser sig själv som en förädlare, men säger samtidigt att det beror på sammanhanget. 

Beroende på individ så kan han vara rättfram och rak på olika sätt. Ibland behöver det lindas 

in, medan han i andra fall kan vara hårdare. Han försöker känna av hur offensiv artisten är i 

sin argumentation och anpassar sig sen efter det. Att spela in, testa och lyssna är också ett bra 

sätt för att få artisten att förstå idéerna. Då kan man jämföra olika idéer mer objektivt och sål-

la bland de på ett bra sätt, menar Magnus.  
 

Magnus: Jag försöker behandla alla idéer på samma sätt. Ja men kan vi inte testa sådär, gå ut lite soft tills jag 

har hört den? Väldigt många idéer som låter bra i huvudet låter dåligt i verkligheten. Det är bara att 

acceptera. När man sedan har bildat sig en uppfattning får man diskutera hur mycket idén tillför i 

sammanhanget, och om den är värd att ta en fight för. Det är ju alltid någons ”darling” som ryker! 

 

Magnus är väldigt rak och öppen i sin relation till artisterna, och han är inte rädd för att ta 

konflikter. Detta är någonting som kan vara både positivt och negativt enligt honom själv. En 

konflikt kan ju naturligtvis påverka artistens prestationer på ett negativt sätt, vilket inte är bra 

säger han. Dessutom är det ju han som bär ansvaret för att få artisterna att göra så bra ifrån sig 

som möjligt. Han tycker dock att han har rätt att vara ärlig eftersom artisterna oftast är det 

gentemot hans arbete.  

 
Jag har svårt för det här daltandet som jag i så förnedrande termer kallar det som vissa producenter är 

väldigt bra på att uppskatta smicker för. Det där med att vårda folks egon och sådär. För att de är så 

himla krassa när de bedömer mitt arbete. Och vill de ha rätt att vara det så får de tåla att jag är rak och 

ärlig. Sen försöker man ju såklart, man vill ju ha det bästa ur de, det är ju mitt ansvar att de gör så bra 

ifrån sig som de kan. Men jag är inte rädd för att ta fighter. 

 

Magnus menar att många band, särskilt svenska, tycker att det är viktigt med ett demokratiskt 

förhållningssätt inom bandet, men han har märkt att de ändå kan uppskatta att en utomstående 

person tar kommandot över produktionen. Artisterna kan visserligen ibland ha svårt att accep-

tera att deras idéer inte anses passa in i sammanhanget, men de tycker ändå oftast att det är 

skönt att slippa ta alla beslut.  Han säger att de flesta tycker att det är rätt skönt att det kommer 

in någon som säger; nu gör vi såhär, och pekar med hela handen.  

 

Han tillägger att det är olika med olika band, hur mycket man kan göra det. Han berättar att 

när han arbetar med danska band kan det dock se annorlunda ut. Danskarna verkar ha en star-

kare tradition av att argumentera och diskutera än vad svenskarna har, menar han. Han tycker 

att det är viktigt att veta vilken roll banden vill att han ska ha i sammanhanget. Vissa vill ju att 

man tar kommandot och andra vill ha mer eget inflytande. Magnus tycker att det är viktigt att 

man gör klart vad som ska gälla redan från början.  

 
Magnus: Oftast så vill de att jag ska ta kommandot, alltså för jag har ju betalt för att ta ansvar. Om jag ska kun-

na ta ansvar så måste jag ju även ha ett mandat att bestämma. Och få ”bryta demokratin”. Sen så för-

söker jag självklart att vara en rättvis ledare, alla ska få komma till tals, allas åsikter är lika mycket 
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värda. Men sen så är det ju oftast en person som har skrivit låten och det är den som de flesta fighterna 

blir med. Det och trummisar! Haha! 

 

 

 

Peter 

Peter säger att anledningen till att artisten vill jobba med honom är att de vill ha hans ”input” 

och då känner han att han måste kunna säga vad han tycker och tänker. 
 

Peter: Då måste man vara ärlig och helt rak med vad man tycker. Man måste säga vad man tycker är dåligt 

och vad man tycker är bra och sen göra klart för dem att man inte är nåt orakel eller nåt sånt utan jag 

kan ha helt fel när jag säger att jag tycker att nåt är dåligt. 
 

Peter menar att det oftast fungerar problemfritt eftersom artisten har gjort ett val och vet var-

för den är hos honom och arbetar. Han säger att det finns en slags filtrering i branschen. För 

att nå framgångar som artist så anser han att man måste kunna samarbeta med människor. 
 

Peter: Om det finns någon som är beredd att betala för en produktion med ett band, så har de gjort ett urval 

bland alla miljontals demos som de får in. De har jobbat ett tag med ett band och det bandet har visat 

att det kan arbeta. Och sen får jag hit de för att jobba med de och då är de nästan kollegor redan. De 

har spelat på samma klubbar som jag har spelat på för tio femton år sedan och det är liksom ett socialt 

mönster så vi förstår varann. Dessutom så är ju musikbranschen inte som den var på 60-talet. Rock- 

och popmusiken var nog farligt nära kanten och drog till sig mer farligt, på gott och ont, nu är det fak-

tiskt så att de flesta som håller på med rockmusik är vanliga medelklassungdomar. Det är ganska ofta 

som ungdomarna har en idé om att det här ska bli deras liv, de har kanske till och med en  manager. 

De kanske redan har ett företag där de tar in pengarna ifrån giggen och, det är liksom en helt annan 

form.  

 

Peter menar att det alltid finns en speciell kemi mellan medlemmarna i ett band. För att få till 

ett bra samarbete mellan artist och producent anser han att det är viktigt att han som producent 

hittar sin funktion inom den befintliga bandkemin.  
 

Peter: Det är ju en speciell kemi i band. Och ska man samarbeta så tycker jag att det känns viktigt att hitta 

den, hitta sin roll i den.  

 

Han anser visserligen att han till en viss del redan har en bestämd roll gentemot artisten när de 

möts. 
 

Peter: Man har ju en naturlig roll när man träffar bandet sådär, man är i någon slags position där man har 

någon slags auktoritet för inspelningen. 

5.2.1 Sammanfattning 

Oscar ser sin relation med artisten som en vänskap där trygghet och tillit är viktiga element 

för ett lyckat samarbete. Han vill lära känna artisten för att få en bättre förståelse för artistens 

vision. Han känner att det måste vara ett tryggt arbetsklimat där alla känner att de får komma 

till tals utan att bli nedvärderade. Han känner att han som producent behöver visa artisten att 

han är påläst på artistens verk och är insatt i produktionen för att få artisten att känna sig 

trygg, respekterad och omhändertagen. Oscar kan ibland tycka att artisten inte vet hur den ska 

gå tillväga för att nå sin vision och det är då han som producent ska visa vägen. 

 

Magnus är väldigt rak och öppen i sin relation med artisten. Detta är enligt honom både nega-

tivt och positivt. Han tycker dock att han har rätt i att vara det eftersom artisten oftast är det 

gentemot honom i hans arbete. Magnus upplever att det ibland kan uppstå konflikter men då 

försöker han läsa av situationen och lösa den. Han ser det som hans ansvar gentemot arbetsgi-
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varen att han får artisten att prestera så bra som möjligt och en konflikt kan absolut bli häm-

mande. Magnus tycker att svenska band vill vara demokratiska vilket han tycker är överskat-

tat. Danska band är bättre på att argumentera. Han tycker trots allt att de artister han jobbar 

med verkar tycka att det är skönt när det kommer in någon utomstående och bestämmer, även 

om artisterna ibland har svårt att acceptera hans åsikter. Han vill därför att man redan från 

början bestämmer tillsammans med artisten vilken roll han ska ta sig an som producent. 

 

Peter tror att artisten vill jobba med honom för att få hans input. Han anser därför att hans 

relation till artisten måste vara rak och ärlig. Han tycker att samarbetet med artisten oftast 

fungerar bra och han tror att det beror på att artisten har genomgått en slags filtrering i bran-

schen. Med detta menar han att man som artist måste kunna samarbeta om man ska nå fram-

gångar i branschen. Peter anser också att han är tilldelad en auktoritär roll inför inspelningen. 

 

5.2 Hur ser producenten på sin kommunikation med artisten? 

I uppsatsens inledning nämnde jag att det ofta kan förekomma svårigheter i kommunikationen 

mellan artisten och producenten under inspelningsarbetet. Hämmande moment av olika slag 

kan störa det kreativa arbetet. Hur ställer sig producenterna till detta? Är det något som de har 

reflekterat över? 

 

Oscar 

Oscar säger att han försöker att alltid ha ett öppet sinne och att han kan tänka sig att gå med 

på artistens idéer om artisten kan tänka sig att gå med på hans. Han vill lyssna och diskutera 

för att nå fram till en överenskommelse. Det gäller att försöka skapa en positiv stämning där 

artisten förstår att man inte vill den något illa. 

Oscar: Jag kan tänka mig att köpa deras idéer om de också kan tänka sig att köpa mina idéer. Till exempel; 

kan vi inte testa i alla fall, hur funkar det såhär osv. 

 

Genom att relatera till olika musikaliska förebilder och genom att ge uppmärksamhet vid rätt 

tillfällen tycker Oscar att han får sin vilja fram. Bekräftelse och uppmärksamhet är två viktiga 

element vid skapandet av en god kommunikation. Genom att ge rätt mängd bekräftelse på rätt 

sätt vid rätt tillfälle så anser Oscar att man kan göra stora framsteg. Han säger dock att det inte 

alltid är den personen som man vill förändra något hos som är den självklara personen att rik-

ta uppmärksamheten mot. 

Oscar:  Det är ju så att när man arbetar med ett band då måste man ta hänsyn till sin egen relation med varje 

person. Och se till att de får sin beskärda del utav uppmärksamheten. Att man faktiskt ägnar lika 

mycket tid åt varje person. Men vill man ändra väldigt mycket hos till exempel gitarristen kanske man 

för att uppnå den effekten som man är ute efter, ägnar mer tid åt exempelvis trummisen. Men man 

måste ge lika mycket tid åt den där personen som spelar precis rätt just för tillfället och som håller sig 

ur vägen eller gör de uppgifter som den personen ska göra. För att ingen ska känna sig förbisedd och 

åsidosatt. 

 

För Oscar handlar det mycket om att inte säga åt folk vart de är på väg rent musikaliskt. Istäl-

let försöker han få de att följa med honom dit han har tänkt sig. Oscar säger också att givandet 

av uppskattning och bekräftelse är ett led i att skapa en bekväm och trygg stämning som främ-

jar artistens prestation i studion. 

 
Oscar: Man ska skapa relationen så att artisten förstår att man vill dom ingenting illa, man vill deras bästa 

och att det är deras karriär och deras album, som står i fokus. 
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Oscar menar att han hela tiden vill artistens bästa och att det är deras album och karriär som 

står i fokus. Det är artisten, och inte producenten, som skiner. Oscar berättar att det ibland 

uppstår konflikter, men han tycker att det måste få göra det. När de uppstår är det däremot 

väldigt viktigt att man är tydlig och löser konflikten. 
 

Oscar: Det är viktigt att vara väldigt snabb och tydlig om det uppstår en konflikt, att försöka lösa den väldigt 

fort. För att annars kommer man inte vidare. 

 

Oscar säger att ett bra sätt att motverka konflikter på, och främja kommunikationen, är att 

bränna ihop en cd skiva med referenslåtar som han vill ha med i projektet. Genom att ge den 

till artisten så får båda producenten och artisten samma referensramar att hålla sig inom. Detta 

tycker han underlättar samarbetet betydligt.  

 

Magnus 

Ibland tycker Magnus att han kan bli lite väl rättfram i sin kommunikation med artisten, och 

det har hänt att det har blivit lite tung stämning i studion, men det har oftast löst sig säger han. 

Han ger ett exempel. 
 

Magnus: Det kan ju bli extremt intensivt under en albuminspelning. Vid ett tillfälle bodde hela bandet i studion, 

och vid olika tillfällen så hade var och en sitt bryt vid nåt tillfälle, bröt ihop, gick iväg och surade och 

sådär. Men vi strävade alla mot samma mål så det var bara själva pressen och situationen som gjorde 

att det blev så. Just att jag var rättfram, att; nej det där håller inte det, är dåligt, gör om det. Det var 

viktigt.  

 

Han berättar vidare att han, om det uppstår konflikter, försöker känna av stämningen och lösa 

problemen i just den situationen, så att man kan gå vidare. 
 

Magnus: Man försöker såklart att känna av, vilken nivå ligger de på, hur offensiva är de i sin argumentation och 

sådär och så försöker man matcha den så att man, hela tiden blir jämlik. Man kan ju vara jämlik utan 

att ha demokrati. Och framför allt, i många band så är det ju många viljor som spretar år olika håll. Då 

behövs det någon som kommer utifrån och bara säger ”nämen, nu gör vi såhär”. Och när de väl har 

fogat sig i det så är det nästan som det är en tyngd från deras axlar som faller!,” åh vad skönt att jag 

slipper ta den här fighten med de här andra som jag har fightats med”. Nu är det någon annan som har 

kommit in och bestämt att vi ska göra så som han sa och jag tyckte min idé var bättre men kanske brå-

kade jag bara för bråkandets skull, jag minns inte längre, nu gör vi i alla fall såhär och så försöker vi 

göra det bästa utav det!  

 

Peter 

När jag frågade Peter om hur han tycker kommunikationen fungerar så svarade han: ”Den 

mest spännande situationen i inspelningen, det är kommunikationen”. Jag frågar honom hur 

han tycker att hans kommunikation med artisten ser ut och han förklarar då att han tycker sig 

kunna se ett mönster i artisternas sätt att umgås med varandra. Ibland är sättet som artisterna 

umgås på något som skulle kunna försvåra studioarbetet, men han ser en styrka i detta och 

försöker använda det till något positivt. 
 

Peter: Ganska snabbt så ser man hur banden beter sig i sin kommunikation med varandra, de har en jargong 

och ett mönster i sitt sett att umgås. Som gör att de redan har låsningar i sin kommunikation. Det kan 

vara att en av medlemmarna har tröttnat på att säga sin åsikt därför att det är någon annan med lite 

mera auktoritet och pondus i bandet som säger emot.  

 

Peter säger att detta är ett återkommande problem och han känner att han försöker identifiera 

den auktoritära personen i varje bandkonstellation för att kunna rikta uppmärksamheten mer 
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gentemot de andra bandmedlemmarna. På detta sätt vaknar de till liv och känner att det finns 

någon som lyssnar på dem och på så vis börjar de förhoppningsvis komma med input och 

känna sig mer delaktiga i arbetet vilket i sin tur leder till att alla blir mer fokuserade och tag-

gade. 
 

Peter: De börjar komma med sin input och då blir alla lite mer på tå och alla känner sig delaktiga. Det tror 

jag alltid är bra. Jag tror dessutom att man kommer närmare den psykologiska balansen som fanns i 

bandet som göra att de är bra, som gör att de finns överhuvudtaget. 
 

Peter menar att man genom att leda uppmärksamheten åt rätt håll kan påverka artistens presta-

tion, samt skapa bättre förutsättningar för att nå den vision som alla strävar mot. Han tycker 

också att man får alla att känna sig mer delaktiga i arbetet. Han menar att man kan ge band-

medlemmarna mer självförtroende om man löser upp den ursprungliga bandkemin, så att en 

bandmedlem som kanske tidigare hade en auktoritär roll inte längre har mest makt. Då vågar 

de andra ta för sig mer.  

Peter: Alla börjar våga diskutera allting så att man löser musiken på det bästa sättet och alla vill visa var-

andra vem som är bäst och det är en bra situation om man ska spela.  

 

Peter säger att man på så vis kan komma närmare den psykologiska balans som finns i bandet 

och som gör att de är bra tillsammans. Man kan återfinna den ursprungliga anledningen till 

intresset för att spela tillsammans. Om denna bandkemi försvinner så menar Peter att det inte 

finns någon framtid för bandet.  Peter säger att det i varje framgångsrikt band måste finnas en 

person som är mer auktoritär och vill ha mer uppmärksamhet. Den personen är viktigast för 

bandet, och är oftast sångaren eller sångerskan. Att provocera den personen genom att fokuse-

ra uppmärksamheten på de andra ger det bästa resultatet, för den personen är viktigast i slut-

ändan menar Peter.  
 

Peter påpekar att många artister när de spelar live spelar på ett sätt som inte lämpar sig i stu-

diosammanhang. I studiosammanhang måste man ibland spela annorlunda på grund av tek-

niska begränsningar. Då får man påpeka detta och leda dem i rätt riktning säger Peter. Då är 

det bra att ha en gemensam referensram att knyta an till, så att man kan ge konkreta exempel 

på det man vill åstadkomma. 
 

Peter: Alla i bandet väljer fem, sex låtar var som de tycker har någonting. En referensram med kanske trettio 

låtar är rätt bra. Deras låtar försöker jag använda som en rolig samlingsskiva. Jag vill att de också ska 

lyssna på skivan. Så att vi har marinerat i samma musik de närmaste dagarna innan inspelningen sätter 

igång. Det är svårt att prata om ljud, men om det jag har lyssnat på de senaste dagarna är detsamma 

som de har lyssnat på kan de lättare förstå mig. Det ger mig också insikt i vad de tycker är bra, det ger 

mig någon slags nyfikenhet och glädje för att många av låtarna på samlingsskivan är sånt som jag inte 

har hört innan. 
 

Peter menar att han med hjälp av denna referensram kan bilda sig en uppfattning om artistens 

referenser, samt se vilken attityd artisten har och vilken väg som artisten vill gå. Referensra-

men underlättar även för kommunikationen under inspelningsarbetet. Peter säger vidare att 

han brukar försöka leda artisten i rätt riktning och försöka vara  öppen och ärlig i vad han hör 

och säger. Om det är ett parti i en låt som inte tillför någonting så förändrar han det och för-

klarar varför. 
 

Peter: I musik så kan det ofta vara den sämre tagningen, det sämre utförandet som är bättre i slutändan. Där-

för måste jag vara ärlig och säga vad jag tror och tänker och tycker i varje ögonblick, men samtidigt 

säga det och lägga fram det på ett vis så att folk inte sluter sig och känner sig stressade. Har man inte 

varit i den här situationen förut, så är det lätt att man får lite kallsvett, lite tunnelseende och glömmer. 

Artisten får inte fram det som de har i sig och att det låser sig. Man måste läsa av det, vissa behöver 
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tid och vissa gör bara sämre och sämre ifrån sig när de får mer tid. Vissa behöver bara ta en promenad 

runt huset och glömma allt och sen  komma in och bara tuta och köra. 

 

5.2.1 Sammanfattning 

Oscar tycker om att använda sig av vad han kallar ett öppet sinne. Han kan tänka sig att gå 

med på saker om artisten kan tänka sig detsamma. Oscar tycker om att diskutera och lyssna 

för att komma fram till en slutsats. Oscar anser att han genom att ge uppmärksamhet vid rätt 

tillfälle och på rätt sätt kan få sin vilja igenom. Han vill inte säga åt folk vart de ska utan vill 

hellre få de att följa med honom. Han tycker att det är viktigt att få artisten att förstå att det 

hela tiden är artistens karriär som är i fokus och inte producentens. Oscar påpekar att det 

ibland uppstår konflikter och att det måste få göra det, men att de också måste lösas. Han bru-

kar använda sig av en samlings cd som en referensram som alla lyssnar in sig på innan arbetet 

börjar, för att på så vis underlätta eventuella missförstånd och konflikter. 

 

Magnus har ibland upplevt att det har blivit konflikter i studion på grund av att han har varit 

för rättfram i sin kommunikation. Han har då försökt lösa dessa konflikter genom att försöka 

känna av på vilken nivå artisterna argumenterar, för att kunna agera jämlikt och på så sätt lösa 

konflikten. Magnus säger att artisterna ofta tycker att det känns bra med någon som tar tag i 

saker och bestämmer vad som ska ske. 

 

Peter tycker sig se mönster i artisternas sätt att umgås. Han menar att det ofta finns en auktori-

tär person som gör att de andra i gruppen att inte får komma till tals. Genom att rikta sin upp-

märksamhet mot de andra, som inte får komma till tals så mycket, känner han att han kan ska-

pa en stämning som är prestationshöjande. Detta tycker han är mycket positivt. Peter brukar 

använda sig av en referens cd för att främja kommunikationen i studion. Han brukar be band-

medlemmarna att spela in ett antal låtar var som de tycker är bra. Skivan ger honom en upp-

fattning om artistens vision. 

 

5.4 Hur arbetar producenter för att främja artistens prestation? 

 

Studiotid kostar mycket pengar och det kan ofta kännas lite stressigt när man går in i en stu-

dio. Påverkar detta artistens prestation? Hur motverkar man i så fall att artistens prestation 

försämras? För att ta reda på hur producenterna gör för att få artisten att nå dit producenten, 

bolaget och artisten själv vill frågade jag hur producenten får artisten att prestera sitt allra bäs-

ta trots eventuell tidsbrist och prestationsångest. 

 

Oscar 

Oscar menar att en producent aldrig får visa att det är ont om tid för då har artisten genast 

tappat cirka fyrtio procent av sin prestation. Att man lär känna varandra och hittar en trygghet 

är återigen väldigt viktigt. Oscar brukar försöka hitta sinnesbilder, bildspråk samt vokala 

knep.  
 

Oscar: Jag brukar oftast göra så att jag försöker hitta bilder, jobba mycket i bildspråk för att få folk att förstå 

vad jag är ute efter. Jag skapar stämningar, dels genom att använda röstläge och tonfall, men också 

genom att säga saker som får folk och spela på ett specifikt sätt. Man lägger till en ”reacting agent”, 

och hittar någonting som triggar dem att komma igång 
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Oscar berättar om ett specifikt fall där bandmedlemmarna hade väldigt dåligt självförtroende, 

och väldigt låga förhoppningar om att lyckas prestera i studion. Då hittade han på någonting 

som kunde få igång bandet och höja deras prestationsnivå igen.  

 

 

 
Oscar: Så fort man snackade med bandet eller gick ut och tog en öl med de eller vad man än gjorde så sa jag 

att; ni är så grymma på att spela och det kommer att bli så kul och det kommer att sitta jättebra. Jag 

anspelade på deras tävlingsinstinkt genom att till exempel säga att det skulle ta åtta dagar att sätta 

grunderna. Då märkte vi att de var utpräglade tävlingsmänniskor, eftersom de då sa att de skulle kunna 

sätta grunderna på två dagar. Vi satte grunderna på tre dagar. Samtidigt som vi då hade peppat de jät-

temycket med att de var bra och gett trummisen mycket självförtroende genom att låta honom våga 

spela ut och koncentrera sig på sin grej. 

 

Oscar tycker att det främst är sångcoachning som är svårt med tanke på att man som sångare 

eller sångerska bara har sin röst att tillgå. Detta gör att det är mycket mer känsligt att coacha 

sångare eller sångerskor än artister som använder ett annat instrument än sin egen röst. Oscar 

anser också att sångares eller sångerskors prestation är mycket mer självförtroendebaserad. 

Hos musiker kan man byta från ett instrument till ett annat för att hitta rätt stämning och där-

med blir det lättare att coacha musiker. Vad som sätter igång artisten är dock alltid individu-

ellt men man måste hitta något som knuffar artisten i den riktning man vill ta produktionen. 

Ett knep han använder sig av är att spela in allt samtidigt med fokus på sångtagningen. 
 

Oscar: Jag gillar väldigt mycket att spela in leadsång som om det är den tagningen som faktiskt kommer att 

gälla i slutändan, då kommer alla andra att lyssna på sången, och spela efter den. Det gör att alla spelar 

mycket mer på tå och alla är mycket mer medvetna om att det här är tagningen som gäller, man får 

inte spela fel. Då blir det mer spänning och mer dynamik i det de spelar. 

 

Enligt Oscar kommer alla i bandet att prestera mycket bättre genom att alla spelar in samti-

digt. Då får musiken större dynamik och musikerna ett bättre samspel. 

 

Magnus 

Magnus tycker att det bästa sättet att få artisten att prestera är att ta med artisten till sin ar-

betsplats. Han påpekar att han och hans kollegor har ansträngt sig hårt för att man ska känna 

sig hemma där. De ville inte bygga en studio som ger ett intryck av att vara prålig och dyr. De 

ville bygga en studiomiljö som istället känns som världens lyxigaste replokal. Magnus anser 

att om studion ser dyr ut blir man hela tiden påmind om att inspelningen kostar tid och peng-

ar. Detta ville han och hans kollegor komma ifrån för att få artisten att känna sig trygg, vilket 

han tycker att de har lyckats bra med. 
 

Magnus: När det gäller att få musikerna att känna sig bekväma har jag ett väldigt bra trick och det är att ta med 

dem till vår studio. Det är för att det är väldigt lätt att känna sig hemma där och vi har verkligen an-

strängt oss för att det inte ska bli en sån studio som man ser i de här ljudtidningarna, som jag älskar 

och läsa såklart men, de är väldigt kalla och oftast lite sterila och sådär och byggda lite som reklamby-

råer. Det ska lite se ut som pengar vilket ju gör att man verkligen känner att klockan tickar på ett annat 

sätt eftersom man ser hur dyr den här studion är. 

 

I Magnus studio är det nästan tvärtom. Han säger att man ibland måste skärpa till sig lite extra 

för att där är lite väl trivsamt. 
 

Magnus: Kommer man till vår studio så är det lite slafsigt sådär, det står lite sköna soffor lite här och där och 

instrumenten står lite huller om buller, det är som världens lyxigaste replokal. 
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Att driva på arbetstakten för hårt kan också vara negativt för artistens prestation, det tycker 

han att artisterna gör bra själva. Eftersom artisterna har laddat inför inspelningen länge anser 

Magnus att de också vet varför de är där och att de därför kommer att göra sitt bästa.  
 

Magnus: Att inte driva på arbetstakten för hårt för det gör de så bra själva. Jag har ju att göra hela, hela tiden. 

Medan oftast tre personer sitter och spelar tv-spel! Så de blir ju oftast mycket rastlösare och vill göra 

mer än vad jag hinner. 

 

Peter 

Peter ser sin studiomiljö som en arbetsmiljö som kan skapa nyfikenhet och experimentlust. 

Detta kan ibland hindra prestationsångest från att dyka upp.  
 

Peter: När jag träffar ett ungt band för första gången kan jag få lite självförtroende av att veta att jag känner 

till den här miljön, det har jag liksom på min sida när de kommer hit. Jag börjar se hur det börjar tind-

ra i ögonen på dem när de ser raritet gitarrer och sånt, det börjar klia i fingrarna, och den nyfikenheten 

och den experimentlustan som dyker upp, den är bra helt enkelt, 

 

Peter tycker att det är viktigt att artisten och han själv kan känna sig avslappnade i den miljö  

där de arbetar. 
 

Peter: Det gäller liksom att få till en skön och avslappnad miljö där de känner att man inte kommer att hindra 

dem i deras väg mot att uppfylla sina visioner. 

 

Peter menar att hans studiomiljö kan vara att föredra framför många andra studios. Han säger 

att de sterila studiomiljöerna kanske kan göra att man inte känner sig hemma, vilket han tyck-

er är viktigt. 

5.4.1 Sammanfattning 

Oscar säger att man som musikproducent aldrig får visa att det är ont om tid. Han anser att 

den stressen gör att artisten tappar nästan hälften av sin prestationsförmåga. Han betonar åter-

igen vikten av trygghet i studion. För att få artisten att känna sig trygg och prestera sitt bästa 

så brukar Oscar använda sig utav sinnesbilder och bildspråk. Oscar tycker att sången är svå-

rast att coacha men samtidigt också viktigast. För att få hela bandet att prestera på topp tycker 

han om att spela in alla samtidigt, med sången i fokus. Om alla medmusiker lyssnar på sången 

under inspelningen tycker han att samspelet och dynamiken blir mycket bättre. 

 

Magnus tycker att det bästa sättet att få artisten att prestera är att ta med den till sin arbets-

plats. Han tycker att hans studio känns som en replokal, fast en väldigt stor och lyxig replokal. 

Han och hans kollegor har medvetet designat den på det viset för att få en trygg och bekväm 

arbetsmiljö. Magnus säger att han tror att en studio som ser dyr ut också känns dyr. 

 

Peter tycker att hans arbetsmiljö är till förmån för artistens prestation. I hans arbetsmiljö finns 

det instrument lite överallt som lockar till experimentlusta och nyfikenhet vilket han tycker är 

bra. Han tycker att det är viktigt att få till en avslappnad miljö där artisten känner att den inte 

hindras från att nå sin vision. Han tror att sterila studiomiljöer som känns dyra kan leda till att 

artisten inte känner sig hemma där. Han anser också att man inte ska driva på arbetstakten för 

hårt, eftersom det kan hämma artistens prestation. Han anser att artisterna själva vet varför de 

är där och därför kommer att göra sitt bästa.  
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5.5 Producentens syn på sin funktion 

 

Idag är inspelning i en mindre studio ekonomiskt överkomligt för de flesta, och man kan på 

egen hand producera skivor med professionell kvalité. Varför ska man då betala dyra pengar 

för att anlita en producent? Vad kan en producent tillföra en inspelning som gör inspelningen 

så pass mycket bättre att det är värt pengarna? Varför ska man anlita en producent? 

 

Oscar 

Oscar anser att det i alla lägen är bra att ha ett bollplank. Yttre öron och faktorer som hjälper 

en att förstå sin egen position i ett samspel. Oscar tror att man visserligen vet bäst om sina 

egna saker, men han anser att man kan göra mycket bättre ifrån sig i samklang med andra 

människor. Han tycker att det är viktigt att man som producent är en ärlig person som artisten 

kan lita på. Man bör vara någon som är utomstående och kan vara helt objektiv, men samti-

digt våga säga ja eller nej till olika saker.  
 

Oscar: Det är viktigt att man vågar säga; det där gillar inte jag, jag tycker inte att det där passar dig så det 

vore bara dumt” eller ” oj vad det där är bra”, så att man kan få både bekräftelse men också få mot-

hugg på sig själv.  

 

Oscar tror att om man skapar en trygg relation med en producent så har man som artist myck-

et större möjligheter att bli bättre. Som artist behöver man någon utomstående som man kan 

prata med om sin karriär Som artist har man också så mycket att tänka på att man glömmer att 

tänka efter och lyssna på musiken, man har fokus på att prestera, inte producera. 

 
Oscar:  Jag tror att det är i princip omöjligt att vara fullständigt, fullständigt på det klara med sin egen karriär 

utan att bolla idéer med någon annan! Och jag tror att får man en bra relation med en producent, som 

man litar på och som man tror på och som man känner en trygghet med, då har man så otroligt mycket 

större möjligheter att bli bättre själv. 

 

Andra skäl till att anlita en producent idag kan enligt Oscar vara att man vill ge en viss status 

till inspelningen. Att producentens namn kan väcka ett intresse hos media och konsumenten. 

Oscar anser att det idag har växt fram ett intresse för musikproducenter bland konsumenterna. 

Han påpekar dock att han själv jobbar som producent för att han vill jobba med musik, inte 

för att bli ett namn. 
 

Oscar: Det finns ju fler rent artificiella anledningar till att anlita en producent. Att du anlitar producenten för 

att du vill ha ett namn. Sen kanske det är bra för dig eller inte, men de gör att du kommer på kartan, 

för folk har blivit intresserade av producenter. Jag tror att på gott och ont, så vet gemene man vad en 

producent är. Jag tycker att det är helt ointressant om gemene man vet vem jag är som producent när 

jag producerar. Men som artist så skulle jag bli jätteglad om alla visste vem jag var. 

 

Oscar tycker att det är ointressant för honom om någon vet vem han är som producent, han 

vill hela tiden se till artistens bästa. Idag har producenter blivit kända för att de har skapat ett 

specifikt sound, men Oscar är inte intresserad av att bli känd för sitt sound. 
. 

Oscar: Det är inget intressant för mig att ha ett sound som är specifikt, utan jag försöker förädla varje artist i 

den riktning som varje artist känner själv att de behöver förädlas.  

 

Magnus 

Magnus menar att artisten från första början har kommit till honom av en anledning. Han 

misstänker att hans omdöme är en del av den anledningen och det är ett starkt argument i 
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sammanhanget. Man annars är det friska öron och distans till musiken som han tycker är bra. 

”Någon som kommer in med distans, det är framför allt det man har som utomstående”, säger 

han. Han anser att en utomstående kan väcka liv i låtidéer som artisten har dolt i fräcka arran-

gemang och kakofoni.  
 

Magnus: En utomstående person som ändå är pålitlig i sammanhanget. Med pålitlig menar jag att man har lite 

hum om musikproduktion. Det är så himla lätt att snöa in och att glömma vad det var som var bra med 

låten från början. Dölja det i en massa fräcka arr idéer och så kommer folk med nya slingor hela tiden. 

Man hör inte vad som är vad! Så det är mycket det, att styra upp och få ett fräscht öra och få musiken i 

ett skick som går att presentera på skiva.  

 

Magnus betonar att man inte heller får glömma skivbolagets roll. Han menar att det många 

gånger är skivbolaget som är med i valet av producent och att producenten även ska agera 

som en medlare mellan bandets artistiska vision och skivbolagets kommersiella intressen. Det 

är viktigt att skapa en produkt som bandet kan stå för och som skivbolaget kan sälja.  
 

Magnus: Det här är enkelt och bra och det här kan jag ta till mig. Då kommer andra att kunna göra det också. 

Och om det är för komplicerat för mig så är det för komplicerat för nittio procent av skivköparna.  
 

Magnus säger att det ofta finns en rastlöshet hos artisten och att låtarrangemangen ofta är 

överarbetade. Han tycker att det ofta verkar uppstå den sortens rastlöshet i replokalen. 
 

Magnus: Ny trumtakt, nytt baskomp och en ny gitarrfigur i varje del! Så det blir tre olika låtar från vers brygga 

och refräng… Men det är bara för att det är tråkigt att sitta och mangla fyrfyra i tre minuter, fyra 

gånger per kväll tre gånger i veckan! …på skiva är det kanske det som behövs för att låten ska funka. 

Det är mycket att binda ihop, att få en röd tråd igenom låten. 

 

Magnus försöker alltid komma ihåg vad han tänkte i början, de första gångerna han hörde 

låtarna som han ska arbeta med. Hans nya arrangemang blir ofta i stil med artistens ur-

sprungsversion. Han säger at han många gånger har fått höra från artisterna; ”var det inte så-

här vi körde den från början”? När artisten sen får höra det nya arrangemanget så blir det lät-

tare för artisten att acceptera det.  

 
Magnus: När de hör det med riktig prodd, lyxig ljudbild, lite gitarrpålägg och körer så ”ja ok! Nu låter det som 

en skiva”! 

 

Magnus tycker att det är väldigt få demoskivor som man hör där man känner att det är bra rakt 

igenom och att man bara behöver förhöja ljudkvalitén och jobba på att få ett snyggare arran-

gemang för att det ska bli helt bra. 

 

Peter 

Peter säger att han som producent har stor erfarenheter av inspelning och lyssnande. Peter 

anser att han efter år av studioerfarenhet bär på många nycklar, men säger att han självklart 

inte är fullkomlig. Peter menar att det är bra att kunna dela upp spelandet och lyssnandet un-

der en inspelning. Han tycker självklart att en musiker måste vara lyhörd och kunna lyssna, 

men han tycker också att det kan vara svårt att lyssna effektivt när man samtidigt måste foku-

sera på det man ska spela.  
 

Peter: En utav anledningarna till att man ska anlita en producent tycker jag är att artisten får koncentrera sig 

på det den egentligen ska göra i bandet. En annan grej är att jag, om det är yngre musiker, har garante-

rat extremt mycket mer erfarenheter av hur man får fram det man vill. 
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Peter menar att det ofta behövs någon som artisten kan lämna över lyssnandet till, för att själv 

kunna fokusera på sin prestation. Någon annan får helt enkelt sköta tekniken och vara ljudan-

svarig.  

Peter: Någon som bara är i kontakt med själen i musiken. Det är rätt bra om man kan lämna bort lyssnandet 

till någon utomstående när man själv spelar. Så att man själv verkligen kan släppa den biten. Vissa har 

jättesvårt för det. 

 

Peter ser sig själv lite som en åskådare som bara ”hänger” i studion. Han har alltid umgåtts 

med och känt sig hemma bland musiker. Den erfarenhet och kunskap som han har fått genom 

sitt umgänge med musiker och genom sin hobby kan han nu utnyttja i sin producentroll. 

 
Peter: Jag känner fortfarande att mitt jobb som producent är att vara en ”hang around”. Jag gillar att bara 

vara i den miljön och i det sammanhanget där folk musicerar. Sen så har jag samlat på mig en massa 

kunskap om det som jag faktiskt nu kan tillföra. 

5.5.1 Sammanfattning 

Oscar anser att det i alla lägen är bra att ha ett bollplank och det gäller även när man gör mu-

sik. Han anser att artisten inte alltid vet vad som är bäst för den och då är det bra att ha någon 

att bolla idéer med. Han tycker att det är viktigt att producenten är en ärlig person som artisten 

känner att den kan lita på. Andra skäl till att anlita en producent idag är enligt Oscar att pro-

ducenten kan ge en viss status åt inspelningen. Han menar att en känd producent kan väcka 

medias och konsumenternas intresse. Själv så har han inte något intresse i att bli känd som 

producent, utan han arbetar alltid för artistens bästa. Oscar vill förädla artisten i den riktning 

som artisten känner att den vill förädlas.  

 

Magnus säger att han tror att artisterna kommer till honom för att ta del av hans omdöme, 

vilket han tycker är ett starkt argument för att anlita honom. Han tycker att det är viktigt med 

en utomstående person som har distans till musiken och som kan väcka liv i låtidéer som kan-

ske har dolts i fräcka arrangemang. En annan roll som producenten kan ha är att fungera som 

en medlare mellan artisten och dess vision, och skivbolaget och dess kommersiella intresse. 

Han menar att producenten ibland också har ett ansvar för att slutprodukten ska gå att sälja. 

Magnus försöker alltid att ha sitt första möte med låtarna i minnet. Han vill komma ihåg hur 

han tänkte i början. Han tycker att hans låtarrangemang ofta brukar bli som artistens ur-

sprungsarrangemang, vilket artisterna ofta brukar påpeka. 

 

Peter tycker att en av anledningarna till att man ska anlita en producent är att artisten får kon-

centrera sig på sin musikaliska prestation. Han menar att det är bra att lämna bort allt ansvar 

för lyssnande till en utomstående person. Peter själv ser sin roll som producent som en ”hang-

around”. Han har alltid tyckt om att vara i en miljö fylld av musik och i hans yrke som produ-

cent tycker han sig kunna förmedla de kunskaper han har samlat på sig genom åren i dessa 

miljöer. 
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5.6 Sammanfattning av resultatet 

 

Intervjuerna med de tre producenterna visar bland annat att de tycker att det är viktigt att det 

finns en fungerande kemi mellan dem och artisterna som de arbetar med. Om artist och pro-

ducent har en god relation till varandra, eller rent av till och med blir vänner med varandra, 

fungerar samarbetet oftast bättre eftersom man då verkligen bryr sig om den andres arbete. 

Det verkar som om det även är så att det uppstår mindre konflikter under inspelningsarbetet 

om producenten och artisten känner varandra. Då är det lättare att vara ärliga mot varandra. 

Då vet de dessutom hur den andre parten arbetar, och kan förhoppningsvis ha förståelse för 

det arbetssättet, och det blir lättare att ta emot idéer och åsikter från den andre. Producenterna 

försöker lära känna artisterna bland annat genom ett förberedande samarbete, en förproduk-

tion av den musik som ska spelas in. Under förproduktionen får artist och producent chansen 

att lära känna varandra, samtidigt som man skapar en musikalisk grund att arbeta vidare med 

när det riktiga studioarbetet börjar. 

 

Det har nämligen visat sig att producenterna anser att det är viktigt att både artist och produ-

cent vågar säga vad de tycker. De tycker att man bör diskutera sig fram till en bra lösning, 

men anser samtidigt att de som producenter kanske ändå är de som bör fatta de slutgiltiga 

besluten om man inte kommer överens. De intervjuade producenterna menar att det är viktigt 

att man som producent kan vara en bra ledare, som leder arbetet i studion framåt på ett bra 

sätt. Producenterna menar att det kan vara bra att det kommer någon utifrån som hör musiken 

på ett nytt sätt. Musikerna har hört låtarna så många gånger att det kan vara svårt att hitta nya 

infallsvinklar till hur det kan låta. Därför kan producenten behöva fatta avgörande beslut om 

hur det ska låta på den färdiga skivan. 

 

För att få samarbetet att fungera så bra som möjligt anser producenterna att det är viktigt att 

försöka skapa en trygg stämning i studion. Om alla kan känna sig trygga vågar de säga vad de 

tycker och tänker, och de vågar ”spela ut” ordentligt och få det att låta så bra som möjligt. 

Producenterna skapar trygghet bland annat genom att låta alla musiker ta plats. Ofta finns det 

en i gruppen som har tagit på sig rollen som ledare, och då kan man som producent fokusera 

på de andra i gruppen och låta de ta mer plats. Producenterna talar även om att studiomiljön i 

sig ska vara en avslappnad miljö som lockar till nyfikenhet och skaparglädje.  
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuterar jag uppsatsens resultat och knyter an till den litteratur som jag har 

beskrivit i teoribakgrunden. De tankar som jag kommer att diskutera kategoriseras under tre 

rubriker, som anknyter till mina forskningsfrågor. 

6.1 Relationer och samarbete 

Är ett förberedande samarbete av vikt för ett fortsatt bra samarbete under en musikproduk-

tion? Jag anser att ett grundligt förberedande samarbete i hög grad främjar det fortsatta sam-

arbetet. Det betyder mycket för inspelningen att producenten har haft möjlighet att lära känna 

artisterna, och skapa en relation till dem, innan själva inspelningsarbetet börjar. Detta för att 

producenten ska kunna förstå artistens visioner och mål och för att en trygg arbetsmiljö ska 

skapas. Hård af Segerstad (s.9) menar att om man har en god relation till varandra kan man i 

allmänhet lättare komma till rätta med informationsproblem som kan uppstå under arbetets 

gång.  

 

Fungerar producentens och artistens kommunikation och relation till varandra bättre om man 

inleder med ett förberedande samarbete? Två utav de intervjuade producenterna säger att de 

använder sig utav ett förberedande samarbete för att få arbetet i studion att fungera bättre. 

Deras tankesätt kan knytas an till Hård af Segerstads teori om att man genom att skapa en god 

relation till varandra lättare kan lösa eventuella konflikter som kan uppkomma under det 

kommande arbetet i studion. Genom att producenten och artisten lär känna varandra innan tror 

jag att man skapar en trygghet som i ett senare skede är mycket positivt. Både producenten 

och artisten vet då hur den andra parten arbetar. Om man förstår varandra är det också mer 

troligt att man lättare kan acceptera varandras idéer och åsikter. 

 

En av de intervjuade producenterna berättade att han inte använde sig utav förberedande sam-

arbete i någon större utsträckning. Han menade att den nyfikenhet som uppstår vid första mö-

tet med artisten är viktigt. Jag tror dock att en sådan nyfikenhet alltid finns inför en inspelning 

och att den kan leva kvar, i alla fall en bit in i arbetet, oavsett om producenten och artisten 

känner varandra sedan tidigare eller inte. Det finns alltså inte skäl nog att utesluta en sådan 

viktig fas i inspelningsarbetet, som det förberedande samarbetet uppenbarligen är. Jag anser 

att viljan att förbereda sitt kommande samarbete med artisten också visar på ett engagemang 

hos producenten. Johansson (s.5) menar att ett engagemang från ledarens sida ökar känslan av 

tillhörighet, acceptans, och respekt hos gruppen, eller i det här fallet inom bandet. Att visa att 

man som producent bryr sig om att inspelningen ska bli bra är naturligtvis av stor vikt. 

 

Under det förberedande samarbetet bör det framgå om den producent som artisten har valt är 

rätt person för jobbet. Det är nu som producenten får chansen att vinna respekt hos artisten, 

och kanske höja sin status som producent. Johansson (s.8) talar om förvärvad status. När artis-

ten ser att producenten besitter kunskap som gör att han eller hon kommer att klara av jobbet 

uppstår ofta den här sortens status. Även De Santis (s.5) påpekar vikten av att producenten 

besitter de kunskaper som krävs för att kunna utföra sitt arbete. Som artist har man ofta lagt 

ner mycket arbete innan man väl kommer till inspelningssituationen, och då vill man natur-

ligtvis veta att man har anlitat en person som kommer att utföra jobbet på bästa sätt. 

 

När det gäller informanternas relation till artisterna tycker jag mig kunna se ett tydligt möns-

ter. Samtliga av de intervjuade producenterna säger att de vill ha en ärlig, rak och öppen rela-

tion till artisterna. De strävar efter att skapa en relation byggd på trygghet, där både producent 
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och artist känner att de kan lita på varandra. Enligt Johansson (s.6) bidrar en sådan öppenhet i 

en relation till att deltagarna blir trygga och mer villiga att öppna sig och våga ta risker. Dess-

utom är det så att om ledaren vågar visa öppenhet så känns han eller hon mindre överlägsen 

gruppdeltagarna. Att man hamnar på samma nivå inom en grupp, eller som i det här fallet ett 

band där alla har en lika viktig funktion, stärker naturligtvis samarbetet.  

 

En av de intervjuade producenterna säger att han ser sin relation till artisterna som en vänskap 

och betonar vikten av att man lär känna varandra. Han säger att han tycker att förarbetet är 

mycket viktigt för att man ska kunna bygga upp en relation som bygger på förståelse för var-

andra, en relation där man vågar säga vad man tycker och känner. Kanske kan man om man 

bygger upp en sorts vänskap, artist och producent emellan, verkligen bry sig om den andres 

arbete, som vänner gör. Johansson (s.6) talar om att känslan av empati för med sig trygghet in 

i ett samarbete. Naturligtvis är det så att man arbetar bättre om man befinner sig bland vänner, 

som man vet bryr sig om en. 

 

Artisten bör alltså välja producent med omsorg för att måna om gruppens trivsel. Johansson 

(s.7) menar att det är viktigt med ett bra psykiskt klimat, ett stödjande klimat, och säger att det 

är en förutsättning för att en grupp ska nå sitt mål, eller i det här fallet artisten sin vision. Med 

psykiskt klimat menar Johansson trivselfaktorn i gruppen och han menar att det är ledaren 

som sätter normerna för detta klimat. Om så är fallet är producenten den ledare som faktiskt 

åtar sig att samarbeta med artisten och som också har ansvaret för att det ska infinna sig ett 

bra psykiskt klimat. Om ett stödjande klimat infinner sig ökar även gruppens effektivitet. 

Nilsson (s.7) säger att gruppens effektivitet bland annat beror på gruppdeltagarnas sätt att bete 

sig på ett relevant sätt i gruppen, vilket de förhoppningsvis gör i ett stödjande klimat. 

 

6.2 Kommunikation och ledarskap 

I gruppkonstellationer formas medlemmarna av varandra, och tar sig an olika roller. Jag har 

många gånger upplevt att det då kan behövas en person utanför den redan existerande grupp-

kemin, som axlar rollen som ledare. För att kunna styra en grupp behövs en bra ledare. Jag 

anser att en musikproducent bör kunna ta sig an en ledarroll i sin relation till artisten. Produ-

centen och artisten bör dock, som tidigare påpekats, ha en vänskaplig och ickehierarkisk rela-

tion till varandra. Nilsson (s.6) menar att man som ledare bör vara villig att ta ansvar, fatta 

beslut, vara inriktad på prestation, vara lyhörd, ärlig och tydlig i kommunikationen. 

 

Det kan visserligen uppstå konflikter på grund av någons ärlighet eller tydlighet. Om man är 

väldigt tydlig när man till exempel ger instruktioner kan man möjligen uppfattas som sträng. 

En av de intervjuade producenterna, Peter, säger att artisten kan vara både nyfiken och miss-

tänksam mot honom vid första mötet. För att komma runt misstänksamheten vill han skapa en 

avslappnad miljö där artisten inte känner några hinder mot att nå sin vision. En av producen-

terna talar om ett demokratiskt förhållningssätt när man kommunicerar och samarbetar med 

artisterna. Det är viktigt att alla får chansen att komma till tals och att man diskuterar sig fram 

till hur musiken ska låta. Men, det är samtidigt viktigt att producenten kan ta kommandot och 

fatta beslut. Jag håller naturligtvis med om att det är viktigt att alla får komma till tals, men 

det kan ju också bli ”för många kockar på samma soppa” om allas idéer ska användas. Jag 

anser att man som producent bör ha förmågan att välja ut de bästa idéerna, de idéer som på 

bästa sätt kan få artisten att nå sitt mål.  
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Johansson (s.8) menar att det finns en outtalad status inom alla grupper. Den status som pro-

ducenten Peter talar om är vad Johansson kallar för tillskriven status. En status som grundar 

sig i att man som musikproducent förväntas kunna mycket om just musikproduktion. Peter 

anser att detta inte får påverka hur ärlig han kommer att vara mot artisten. Artisten har valt att 

jobba med honom för att få höra hans åsikt och då måste han vara rak, öppen och ärlig i sin 

kommunikation. Jag anser att det är viktigt att man som artist inte känner sig misstänksam, 

eller till och med rädd för producenten. Producenten bör vara en ledare, som kan vara ärlig, 

men inte en ledare som artisten inte vågar framföra sina åsikter inför. Det är trots allt artistens 

musik, och producenten är där för att hjälpa till att spela in den.  

 

Nilsson (s.6) menar att kunskap och erfarenhet inom yrkesområdet krävs för att kunna utveck-

la en god ledarskapsförmåga. Jag tycker att en av anledningarna till att man ska anlita en pro-

ducent är just att man kanske behöver hjälp med att spela in skivan rent tekniskt och ljudmäs-

sigt, men också att man behöver en ledare, en person som inte ingår i den gruppdynamik som 

redan existerar i bandet utan en ledare som kan ta kommandot om det behövs. Precis som De 

Santis (s.5) säger så bör denna ledare naturligtvis vara en person som alla känner tillit till och 

respekt för.  

 

För att producenten ska kunna fatta de rätta besluten är det viktigt att han eller hon vet vad det 

är artisten vill uppnå. Två av de intervjuade producenterna talar om att man bör ha gemen-

samma referensramar så att man har en naturlig utgångspunkt när man börjar spela in. Produ-

centerna säger att det är en bra idé att producenten och artisten lyssnar på samma sorts musik 

innan en inspelning. Den musiken kan man utgå ifrån när man sen ska försöka beskriva vad 

det är man vill uppnå med artistens egen musik. Personligen har jag inte speciellt mycket erfa-

renhet av att man skapar gemensamma referensramar på det här viset, men det låter naturligt-

vis som en bra idé. Att ha ett sound att utgå ifrån, och jämföra med, underlättar självklart när 

man ska beskriva vilket sound det är man vill uppnå. 

6.3 Producentens funktion 

Enligt Cunningham (s.4) kom producentens funktion under 1960-talet mer och mer att handla 

om att kunna utnyttja den utrustning som fanns tillgänglig maximalt. Producenten ”målade 

ljudlandskap” genom att använda artisternas visioner om olika sound och experimentella idé-

er. Producenter hade alltså minst lika stor del i den konstnärliga produkten som artisten. Detta 

ledde i sin tur till att även musikproducenter blev kända namn. 

 

En av de intervjuade producenterna talar om att man idag ofta anlitar musikproducenter just 

på grund utav att de är kända. Dessa producenter är naturligtvis duktiga på det de gör, efter-

som de har lyckats skapa sig ett namn inom branschen, men man skulle kanske kunna tänka 

sig att de till en viss del faktiskt anlitas på grund av sitt kändisskap. Skivbolagen, som natur-

ligtvis vill sälja så mycket som möjligt, använder då den kända producentens namn för att få 

större medial uppmärksamhet, och därmed högre försäljningssiffror. I vissa fall kan det ju då 

bli producenten och inte artisten som blir varumärket. En av de intervjuade producenterna 

talar om just detta men säger att han inte är intresserad av att göra sig ett namn som produ-

cent. Han är mer intresserad av att hjälpa varje band att föra fram deras eget specifika sound, 

och inte sätta sin egen prägel på musiken.   

 

Innan jag genomförde undersökningen hade jag en föreställning om att man som producent 

hade ett visst intresse av att sätta sin egen prägel på den musik som man spelar in. Att man så 

att säga ville sätta sitt avtryck på en produktion. Jag trodde att de intervjuade producenterna 

skulle se på sin roll lite på det sättet. Jag har upptäckt att producentyrket istället till stor del 
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handlar om att vara en ledare och beslutsfattare under en musikinspelning. Någon måste fatta 

avgörande beslut, och det verkar oftast vara producenten som får göra det. De Santis (s.4) 

talar mycket om att producentyrket handlar om att vara beslutsfattare, och det var också den 

bilden som växte fram under intervjuerna. 

 

De Santis säger också att det viktigaste attributet en producent kan tillföra i en musikproduk-

tion är perspektiv. Detta kan knytas an till Nilssons (s.8) tankar om att det är lättare att se 

andras motiv än sina egna genom att observera och lyssna. En av de intervjuade producenter-

na säger att artisten inte alltid har förmågan att se sina brister på grund av att de har för stora 

ambitioner. Det kan också vara så att artisten inte alltid vet vad det är den vill åstadkomma. 

Då är viktigt att man som producent försöker förklara vilken väg artisten bör gå, och förklara 

varför man tycker så. Att vara en vägledare tycks alltså också vara en av producentens vikti-

gaste funktioner. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning  

 

Här följer några förslag på ytterligare forskning som skulle kunna föra arbetet vidare: 

 

Artistens synvinkel 

Det hade varit intressant att göra undersökningen utifrån artistens synvinkel. Hur uppfattar 

artisten producentens instruktioner? Förstår artisten alltid vad producenten menar? Hur vill 

artisten att producenten ska göra för att artisten lätt ska kunna ta till sig instruktionerna och 

för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt? 

 

Genusperspektiv 

Alla producenter i min undersökning var män. Jag har än så länge bara kommit i kontakt med 

en kvinnlig musikproducent i Sverige. Hur kommer det sig? Varför finns det inte fler kvinnli-

ga producenter? Vilken betydelse har producentens kön? Blir det lättare (eller svårare) om 

artist och musiker är av samma kön? Förstår man varandra bättre då? Har producentens och 

artistens kön någon betydelse för hur samarbetet i en inspelningsmiljö fungerar? 

 

Kulturell aspekt 

Hur stor roll spelar producentens och artistens kulturella bakgrund? Har det någon betydelse 

om producent och artist har samma kulturella bakgrund eller inte? Är det lättare att förstå och 

samarbeta med någon från samma kultur? Är den kulturella bakgrunden av vikt när det gäller 

hur vi samarbetar under en musikinspelning? 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor: 
 

 Hur hamnade du här, berätta om din karriär? 

 Hur ser du på din relation med artisterna? Hur går det till? Hur går samar-

betet till? 

 Hur ser rollfördelningen ut, hur interagerar ni med varandra! 

 Varför ska man anlita en producent, vad tillför en producent? 

 Påverkar studiomiljön samarbetet med artisterna? Hur då? 

 Artisten har väldigt starka åsikter om sitt låtmaterial och som producent 

har man sina åsikter. Hur hanterar du det? 

 Hur går du tillväga för att presentera dina idéer och förslag för artisten? 

 Hur arbetar du för att få artisten att nå dit du vill, för att få artisten att 

prestera sitt bästa? 

 Vad kan det uppstå för problem?  

 Hur löser du problemen när de uppstår? 

 

 

 


