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Resumé  

Förr i tiden producerades musik med analog hårdvara och datorer användes inte i någon 
vidare utsträckning. På 80-talet introducerades datorer och nu produceras nästan all musik 
med hjälp av datorer.  
 
Denna uppsats belyser om, och i så fall hur, införandet av datorer i musikproduktion har 
påverkat musikproducenter i deras arbete i vardagen.  
 
Vi har intervjuat ett antal musikproducenter för att se hur deras användande av datorer i 
sina arbetsuppgifter har förändrat, förbättrat och försämrat deras arbete. Undersökningen 
har genomförts med avstamp i ett sonderingssamtal med en musikproducent på en 
musikstudio i Malmö för att sedan mynna ut i semistrukturerade intervjuer med fem 
musikproducenter.  
 
Undersökningen visar att datorer har påverkat musikproducentens arbete i fråga om större 
möjlighet till snabbt utbyte av material mellan producenter och andra aktörer inom 
musikbranschen, förflyttning av tid från inspelning till redigering och framförallt flexibilitet i 
fråga om större möjlighet till att testa nya idéer snabbt.  
 
Nyckelord: musikproducenter, musikproduktion, flexibilitet, analog inspelningsstudio, 
 digital inspelningsstudio, kreativitet, efficiency, effectiveness 
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1 Inledning  
 
 
I inledningskapitlet presenterar vi begrepp som används i vår uppsats, bakgrund och problematisering 
vilket leder fram till syftet för undersökningen vi gjort. Kapitlet avslutas med en översikt över 
rapportens disposition.  
 
 

1.1 Begreppslista 
 
Följande begrepp definieras här eftersom de används i vår rapport: 
 
Analog signal En elektrisk signal vars vågform motsvaras av (är analog med) 

vågformen hos en akustisk signal. En ökning eller minskning av 
spänningen hos den elektriska signalen motsvaras av en förtätning 
respektive förtunning av luft i den akustiska signalen. (Dolk & Borud, 
1986) 

 
Bandkompression Ett fysiskt fenomen som äger rum när ljud spelas in på analoga 

magnetband. 
 
DAW   Digital Audio Workstation. Ett samlingsnamn för datorbaserade system 

som kan spela in och redigera digitalt ljud. Exempel på DAW-
programvara är ProTools, Logic och Cubase. 

 
Digital   Ett ljud, en bild eller någon annan typ av information framställd i form 

av siffror. Vanligen är siffrorna omvandlade till binära tal med siffrorna 
0 och 1. Informationen kan i digital form lagras, kopieras och överföras 
utan minsta kvalitetsförlust och dessutom manipuleras helt fritt genom 
databehandling. (Dolk & Borud, 1986) 

 
DSP  Digital Signal Processing beskrivs allmänt som de ändringar i ljud som 

gjorts med en digital ljudenhet, bortsett från copy-/paste-funktioner. Ett 
digitalt reverb är ett exempel på DSP. (Vail 1993) 

 
Edit Bättra på, stuva om, redigera. En möjlighet som finns på de flesta 

programmerbara syntar och som innebär att man kan göra tillfälliga 
ändringar utan att radera programmet. Denna möjlighet finns också på 
digitala sequencers och trummaskiner. Här betyder det att man kan 
ändra på enstaka toner eller rytmer, att en sekvens kan byta plats med 
en annan och så vidare. (Dolk & Borud, 1986) 
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Efterklang En serie ljudreflektioner som förekommer i de flesta lokaler. En ljudkälla 
sänder ut ljud i alla riktningar. Ljudet reflekteras mot ytor på olika 
avstånd från ljudkällan. Varje reflektion når därför lyssnaren med en lite 
tidsförskjutning i förhållande till de andra reflektionerna. Efterklang kan 
simuleras elektroniskt i en digital reverb. (Dolk & Borud, 1986) 

 
MIDI Musical Instrument Digital Interface, internationell digital standard för 

kommunikation mellan elektroniska instrument och/eller datorbaserade 
ljudbearbetande utrustning (Zetterberg, 2002). 

 
Mixning Balansering av olika ljudnivåer i ett mixerbord till en färdig produkt 

(slutmix) (Zetterberg, 2002). 
 
Panorering Positionering av ljudet till antingen vänster eller höger i en 

stereoinspelning.  
 
Plugin Ett tilläggsprogram som man installerar tillsammans med 

ljudprogrammet (Zetterberg, 2002). En plugin kan vara antingen ett 
instrument eller en effekt. 

 
Preamp Förförstärkare som används för att förstärka ljudet från exempelvis en 

mikrofon vid inspelning. 
 
Processa Försvenskning av engelskans process som innebär att ett ljud behandlas, 

”processas”, med en signalprocessor. 
 
Realtid  Begrepp som används framförallt i samband med sequencers och 

trummaskiner. Realtidsprogrammering innebär att all information om 
tonhöjd, rytm, dynamik och så vidare registreras direkt i spelögonblicket 
då programmeraren spelar på till exempel en synt eller en trummaskin. 
När programmeringen spelas upp redovisas exakt det som spelaren 
spelat. Jämför Single Step! (Dolk & Borud, 1986) 

 
Reverb Efterklangsenhet (Dolk & Borud, 1986). 
 
Sampler  Ett digitalt instrument som kan spela in eller laddas med samplingar. 

Samplingarna kan därefter spelas upp med en klaviatur eller via MIDI-
signaler.  

 
Sampling  Ett enstaka ljud, t.ex. ett gitarrackord, eller en ljudsnutt, t.ex. en 

trumtakt. Används i datorer, samplers och i digitala syntar. 
 



IT:s påverkan på musikproducenters arbete                                                                  Jakobsson & Skälstad 
__________________________________________________________________________________ 

 

 7 

Signalprocessor Enhet som kan förändra en inkommande signal genom (1) tonhöjds-, (2) 
tonstyrke-, (3) klang- och (4) tidsförskjutningar. Exempel på 
signalprocessorer: 
1) harmonizer   
2) kompressor, expander 
3) equalizer, vocoder 
4) reverb, digital delay 

(Dolk & Borud, 1986) 
 
Single Step Begrepp som används framförallt i samband med sequencers och 

trummaskiner. Single Step-programmering innebär att man kan 
programmera varje ton, rytm, paus mm steg för steg. Jämför realtid! 
(Dolk & Borud, 1986) 

 
Summering  Sammanslagning av flera kanaler till en kanal för att på detta sätt frigöra 

kanaler. Summering görs även när mixen slutligen ska hamna på 
exempelvis cd med två kanaler (stereo). (Bartlett & Bartlett, 2002) 

 
Torr Består enbart av det ursprungliga, oprocessade ljudet. Utljudet från en 

signalprocessor är 100% torrt när endast insignalen hörs, utan någon av 
effekterna från signalprocessorn. (Vail, 1993) 

 
Total recall Alla inställningar i den virtuella studion sparas vilket gör att ett projekt 

låter exakt likadant när det öppnas igen som det gjorde när det 
sparades. 

 
Våt  Består enbart av processat ljud. Utljudet från en signalprocessor är 100% 

vått när endast ljudet från signalprocessorn själv hörs utan något av den 
torra (oprocessade) signalen. (Vail, 1993) 

 
 

1.2 Bakgrund 
 
Edison patenterade 1878 fonografen som för första gången gjorde det möjligt att spela in ljud 
(Fink, 1995). Under de nästan 130 år som har gått sedan dess har musikinspelningen blivit 
mer och mer avancerad. Utvecklingen har gått från att med analog teknik gravera in ljud på 
skivor till att spela in ljuden på magnetiska band till digital inspelning.  
 
Det som gör utvecklingen inom ljudinspelning intressant för oss systemvetare är det faktum 
att det numera är datorn som har den centrala rollen i en modern musikstudio. 
Musikproducentens arbete har förändrats totalt i och med datorns intåg i musikstudion, 
eftersom han numera arbetar nästan uteslutande framför en dator, vilket inte var fallet 
tidigare. I princip all utrustning som fanns i en traditionell musikstudio finns idag samlat i 
datorn. Istället för att spela in ljudet på band, spelas det in på datorns hårddisk. Mixningen 
görs inte längre med ett mixerbord, utan på ett virtuellt mixerbord på datorns skärm. De 
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flesta instrument och effektenheter finns i form av tilläggsprogram, så kallade plugins i 
datorn.  
 
Borttaget citat från respondenten 
 
Ur ett teknikperspektiv är musikproduktion otroligt fascinerande eftersom musikbranschen 
alltid använt sig av den senaste tekniken. Programvaran som används utvecklas ständigt, 
och våra respondenter har vittnat om att det nästan varje vecka kommer plugins som gör att 
de kan vidareutveckla den musik vi hör på radion varje dag. 
 
Anledningen till varför just musikproducenter är intressanta är för att de är de stora 
aktörerna bakom en låt. Musikproducenten har ett ansvar inför sin uppdragsgivare, t.ex. ett 
skivbolag, att se till att den producerade musiken är av god kvalitet och går att sälja. Arbetet 
innehåller både rutinmässiga och kreativa delar. De rutinmässiga delarna kan exempelvis 
vara att få en sångare att sjunga rent från en falsk inspelning eller att boka studiomusiker. 
Det kreativa arbetet kan vara att hitta på det där lilla extra som gör att en låt sticker ut eller 
att föreslå en annan struktur på låten eller lägga till ett tokigt gitarrsolo. 
 
Musikproducenter är på grund av den tekniska utvecklingen tvungna att arbeta med 
teknologi i sitt arbete. Arbetet kräver att de som utför det utnyttjar teknologin, och att de inte 
bara utnyttjar den, utan även utforskar och hittar de nya sakerna som blir de ”hippa” 
sakerna i musiken, annars skulle musik aldrig förnyas. Musikproducenten utnyttjar alltså 
datorn både för det kreativa och de rutinmässiga delarna i det arbete de utför. 
 
Utvecklingen inom musikproduktion har gått mot mer och mer digitalisering och att datorer 
används allt flitigare. Det är därför intressant att veta hur detta påverkat musikproducentens 
vardagliga arbete. Vad är det som har förändrats när det är en dator som används? Hur har 
till exempel inspelningen av sång och instrument förändrats? Eller är det så att det inte 
förändrats nämnvärt? Det är det den här uppsatsen handlar om. 
 
 

1.3 Problemformulering 
 
På vilket sätt har musikproducenter påverkats i sitt vardagliga arbete av att 
musikproduktion har gått från att göras med analog hårdvara till att numera göras till stor 
del med hjälp av datorer?  
 
 

1.4 Syfte 
 
Studien syftar till att beskriva de förändringar som datoriseringen i musikproduktionen har 
medfört för musikproducenter i deras dagliga arbete jämfört med hur det var tidigare med 
analog utrustning.  
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1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till musikproducenter, alltså de som slutför en låt, och det arbete 
som de utför i sin vardag. Det hade varit intressant att ta reda på vad t.ex. musiker som 
spelar in i studion anser att det har gett för förändringar, jämfört med musikproducenten, 
men detta ligger utanför vårt huvudämne. 
 
Den här rapporten behandlar inte heller programmens som används gränssnitt gentemot 
användaren, vilket kunde ha varit intressant ur en användarbarhetsaspekt. Vi har alltså inte 
analyserat exakt hur musikproducenten använder programmen i datorn för att utföra sitt 
arbete utan vi är bara intresserade av hur de uppfattat att datorn har förändrat deras arbete.  
 
Vi har valt att inte mäta effektivitet, utan den effektivitet som beskrivs i rapporten är den 
upplevda effektiviteten av våra respondenter. Om vi skulle ha mätt den eventuella 
effektiviteten så hade syftet med rapporten varit helt annorlunda eftersom detta är en 
explorativ undersökning.  
 
Monetära frågor tas inte heller upp i vår rapport, trots att flertalet producenter vi talat med 
gärna velat prata mycket om exempelvis den illegala fildelningen på Internet. En fråga som 
inte heller tas upp är hur professionella producenter påverkas av att mycket av 
programvaran som de använder körs på vanliga persondatorer, vilket gör att amatörer kan 
få tillgång till likvärdig utrustning.  
 
 

1.7 Disposition  
 

Inledning 

I det första kapitlet beskrivs bakgrunden till uppsatsen och det syfte vi har för 
avsikt att uppfylla. 
 
Metod 

I metodkapitlet beskriver vi det tillvägagångssätt vi använt oss av för att 
genomföra studien. Vi har genomfört fem stycken intervjuer, och i det här 
kapitlet beskriver vi bland annat hur dessa gått till, vilka våra 
undersökningspersoner är samt hur vi till slut analyserade våra intervjuer för 
att komma fram till resultatet.  
 
Musikens praktik 

Vi tar här upp bland annat musikproducenten och det som särskiljer hans 
arbete från andra personer i musikindustrin. Musikproduktion tas även upp, 
för att ge läsaren en bild av hur den gått till historiskt, men även hur den går till 
idag.  
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Teori 

Då musikproducentens arbete innehåller vissa delar kreativt arbete tas 
kreativitet upp, och hur datorer kan hjälpa personer med kreativa arbeten. Vi 
avslutar kapitlet med ett avsnitt om efficiency och effectiveness. 
 
Resultat 

Det femte kapitlet innehåller de resultat som framkommit från våra intervjuer. 
Förändringen som skett genom att mixerbordet numera är digitalt och inte 
analogt, att det nu går att överföra filer och vad det betytt samt hur 
inspelningen av sång och musik förändrats är några av de saker som är en del 
av vårt resultat.  
 
Analys och diskussion 

I det näst sista kapitlet diskuterar vi de resultat som vi erhållit i vår studie. Här 
kopplar vi bland annat samman hur det teoretiskt skrivits om hur datorn kan 
hjälpa till i den kreativa processen med de svar vi fick våra respondenter. Vi 
diskuterar även hur datorn varit med och förändrat arbetsprocessen. 
 
Slutsatser 

Det sista kapitlet innehåller slutsatser vi dragit från vår studie. Några av de 
viktigaste slutsatserna är att datorn hjälpt till att göra musikproducentens 
arbete flexiblare och att arbetet har förändrats på så sätt att mindre tid numera 
läggs på själv inspelningen och mer på själva redigeringen av musiken och 
sången. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning inom ämnet, ett 
framtida ämne skulle kunna vara att titta på vissa musikproducenters relativt 
ambivalenta attityd mot tekniken, som uppenbarligen hjälper dem, men som 
även i vissa situationer ses som ett hot. 
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2 Metod 
 
 
Detta kapitel beskriver det tillvägagångssätt som har använts för att utföra vår studie. Vi beskriver 
bland annat undersökningspersonerna i vår studie, hur intervjuerna gick till och vårt 
analysförfarande. 
 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Vår undersökning är vad Denscombe (2004) kallar explorativ forskning. Detta innebär att 
vårt syfte är att samla in fakta och beskriva något, hur det ser ut, snarare än hur det kommer 
att bli eller hur det borde vara, eller ens varför det är som det är. Det har inte varit klara 
gränser mellan de olika momenten i vår forskningsprocess. Arbetet har snarare varit iterativt 
med tillbakagång vid ett flertal tillfällen vilket Backman (1985) förespråkar. Detta har 
inneburit att vi flera gånger tagit oss tid för reflektion för att planera det framtida arbetet, 
och åt vilket håll vi vill föra det. Vi har även kontinuerligt läst på om ämnet, allt eftersom vi 
märkt att vår kunskap brustit inom ett visst område. Vi började tidigt med att dokumentera 
vårt arbete, så att detta inte var något som endast gjordes i slutet av arbetet. Den främsta 
anledningen till detta var för att vi inte skulle glömma i vilka banor vi tänkte i ett visst 
stadium.  
 
Vår undersökning av ämnesområdet började med en insamling av information från böcker, 
Internet och olika artiklar. Vårt sökande var i början ganska planlöst eftersom vi inte hittade 
något skrivet om just musikproducenters påverkan av införandet av IT i deras arbete.  
 
Vi har likt ett pussel sökt bitar som passar vår teoretiska bas och denna information har 
kommit från olika artiklar, böcker och källor från Internet. Kreativitet beskrivs, eftersom vi 
kände att musikproduktion rimligtvis borde innehålla större delar kreativt arbete jämfört 
med andra sysselsättningar. För att klargöra vissa begrepp beskrev vi vem 
musikproducenten är och om hur musikproduktion historiskt sett utvecklats men även hur 
musikproduktionen idag går till. Vi tar även upp effektivitet eftersom en av våra första 
tankar var att musikproducentens arbete effektiviserats med hjälp av den nya tekniken. 
 
En inspirationskälla vi fann var www.99musik.com som har ett forum där låtskrivare, 
producenter och andra musikintresserade diskuterar. Där finns det flera trådar som 
behandlar vilka problem och möjligheter som digital musikproduktion innebär samt mycket 
information om deras vardag, vilka prestationer som uppnåtts med den nya tekniken och 
även mycket åsikter om huruvida den nya tekniken är bra eller dålig för musikproduktion. 
 
Vi valde i ett tidigt skede att träffa och samtala med en musikproducent för att få en 
uppfattning om hur professionell musikproduktion går till. Musikproducenten vi besökte 
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har producerat musik i närmare tjugo år och har en egen studio i Malmö. Han har 
producerat ett flertal ”hits” och kan därmed anses vara en erfaren, professionell 
musikproducent. 
 
Vi gick till vårt möte med ett tomt anteckningsblock och egentligen utan några frågor, för att 
vi ville så värderingsfritt som möjligt få reda på hur det var i musikproducentens vardag. 
Mötet började med att musikproducenten visade oss runt i sin studio, som bestod av ett stort 
rum med ett enormt skrivbord med en dator på. Det fanns även en inglasad del där sången 
och vissa instrument spelas in. Efter rundturen satte vi oss ner och vi lät honom berätta fritt 
om sitt arbete vilket han även villigt gjorde då han var väldigt tillmötesgående och pratade 
öppet om sitt arbete och hur det påverkats av den nya tekniken. Samtalet gav oss många 
idéer om vilket håll vårt arbete skulle kunna dras. Musikproducenten föreslog oss även 
några musikproducenter i Malmö vilka han trodde kunde vara intresserade av att ställa upp 
på en intervju.  
 
Vi valde att använda oss av intervjuer som undersökningsmetod. Vi ville inte ha en stor 
kvantitativ mängd data utan snarare kvalitativ data om attityder och personliga erfarenheter 
av de personer vi frågade. Denna sorts data fås lättast genom intervjuer ansikte mot ansikte, 
vilket även möjliggjorde för oss att kunna förklara de frågor vi ställde vid oklarheter, att 
vidareutveckla resonemang och ställa följdfrågor på de svar vi fick. 
 
Utifrån den teoretiska bas vi fick fram, idéer från samtalet med musikproducenten och 
www.99musik.com forumet på Internet sammanfattades ett par punkter som fungerade som 
ramfrågor. Syftet med ramfrågorna var att ha något att diskutera kring med respondenterna 
samt att få respondenterna att svara så fritt som möjligt, snarare än att ha i förväg definitivt 
bestämda frågor. Intervjuerna kan på sätt klassificeras som semistrukturerade. Vi försökte 
även i så stor mån som möjligt ställa följdfrågor på de svar vi fick, för att få fram så 
fullständiga svar som möjligt. 
 
Antalet intervjuer blev totalt fem varav en var en telefonintervju och de andra gjordes vid 
fysiska möten. Två av respondenterna intervjuades även samtidigt. Vid alla fysiska möten 
användes en minidisc för att spela in samtalet och vid telefonintervjun skrevs samtalet ned 
medan det fördes. Vi försökte efter varje intervju att transkribera det inspelade materialet 
omgående. Detta för att vi märkte ganska snabbt att även om det var inspelat så kunde det 
ibland vara svårt att förstå det som sades, på grund av bakgrundsbrus med mera.  
  
Vi kodade sedan materialet in i olika grupper och kategorier, som sedan låg till grund för 
analysen där det jämfördes med den teoretiska basen för att på så sätt påvisa vad som 
förändrats i och med att IT i allt större utsträckning används vid musikproduktion idag. 
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2.2 Forskningsstrategi 
 
Vi hade som mål att fånga hur arbetet för musikproducenter har ändrats i och med att 
verktygen som används vid arbetet numera är digitala istället för analoga. Vid efterforskning 
om ämnet har det varit svårt att finna vetenskapligt forskningsmaterial. Detta har gjort att vi 
ansett att det bästa vore att se studien som explorativ och därmed använda oss av 
semistrukturerade intervjuer.  
 
Vi har med detta angreppssätt kunnat fånga respondenternas uppfattningar och fått en 
förståelse för deras arbete. Med kvalitativa intervjuer har vi, vilket Dahmström (2000) 
påpekar, även kunnat ställa både relativt sett fler och krångligare men även följdfrågor, 
vilket varit omöjligt vid en enkät. Detta har gjort att vi fått fylliga och uttömmande svar från 
våra respondenter, och när svaren vi fått inte varit fullständigt tillfredsställande har vi 
kunnat ställa om frågan så att respondenterna förstått innebörden av den och på samma sätt 
har vi kunnat få våra respondenter att förklara vad de menar, när vi inte förstått vad de 
menat.  
 
 

2.3 Intervjuer 
 
Vi intervjuade fem musikproducenter med varierande ålder och erfarenhet. Intervjuerna var 
semistrukturerade till sin natur och nedan följer en mer detaljerad beskrivning av 
intervjuerna, hur de gick till, vilka frågor vi ställde och vilka våra respondenter var.  
 
Eftersom en intervju enligt Dahmström (2000) måste föregås av brev- och telefonkontakter 
där man informerar om undersökningen och överenskommer om lämplig intervjutid 
skickade vi först ut e-post till de personer vi ansåg vara lämpliga för vår undersökning. Vi 
postade även inlägg på ett forum där musikproducenter diskuterar och berättade kortfattat 
om vår undersökning och bad om pm av dem som kände sig manade att vara med. Vi fick 
trevliga inlägg från musikproducenter som tyvärr bodde för långt bort för att vi skulle kunna 
använda dem i vår undersökning. 

 

2.3.1 Urval och undersökningspersoner 

 
Vi ville att våra respondenter skulle vara musikproducenter med ganska lång erfarenhet av 
att producera musik. Detta för att de även skulle ha erfarenhet av att jobba med analog 
musikproduktion och inte bara digital. Ett plus var även om deras arbete varit 
framgångsrikt, de skulle helst inte vara amatörer eller personer som endast sysslar med 
musikproduktion på sin fritid.  
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Intervjupersonerna var fem till antalet, varav en är densamme som vi i ett tidigt skede av 
arbetet var på besök hos. Alla är musikproducenter med varierande erfarenhet. Personen 
med längst arbetslivserfarenhet av musikproduktion startade sin verksamhet i slutet av 
åttiotalet. Den som hållit på kortast tid professionellt har endast gjort det i några år.  
 
Musikproducenten som vi i ett tidigt skede träffade blev vi tipsade om av en vän till oss som 
varit i kontakt med honom. Vi besökte hans hemsida och märkte att han passade vår profil 
för ett lämpligt studieobjekt väl då han hade arbetat som musikproducent i närmare tjugo år, 
producerat ett flertal framgångsrika låtar och fanns på ett lämpligt avstånd från oss, i 
Malmö.  
 
Vid vårt besök tipsade musikproducenten oss om två producenter i Skåne som han trodde 
skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Detta kan uppfattas som det som vad 
Burges (1990) genom May (2001) menar är en snöbollseffekt där respondenterna ombeds 
hjälpa forskarna att komma i kontakt med andra som de känner och som sedan intervjuas. 
En nackdel med att göra så är att forskarna överlämnar beslutet att avgöra vem eller vilka 
som utgör lämpliga personer att intervjua vilket kan innebära att forskaren samlar in data 
som avspeglar ett visst perspektiv och därmed inte får med röster och åsikter hos andra 
personer som inte ingår i det speciella nätverket av vänner och bekanta. Vi tänkte i dessa 
banor när vi fick hjälp av vår respondent att finna personer att intervjua. Men samtidigt är 
det så att musikproducenterna i Skåne känner varandra och vi antagligen skulle ha fått tag i 
ungefär samma personer ändå, på grund av bristen på människor som arbetar med 
musikproduktion i just Skåne. 
 
De två personer som musikproducenten föreslagit tog vi kontakt med via e-post och bokade 
in intervjuer. Båda två är bosatta i Malmö. Den ena av dessa har jobbat med 
musikproduktion ett flertal år, men började sin karriär som studiotekniker. Eftersom arbetet 
som studiotekniker inte längre behövs lika mycket på grund av den tekniska utvecklingen 
har han de senaste åren mer och mer arbetat som producent och varit med vid ett flertal 
större produktioner. Han arbetar i en större studio där flera producenter och låtskrivare 
arbetar tillsammans. 
 
Den andra personen som musikproducenten föreslog är en man som skrivit ett flertal kända 
låtar. Han har arbetat som musikproducent i närmare tjugo år och har alltså sett 
utvecklingen inom musikproduktion växa fram. Det var vid intervjun med denne 
respondent som musikproducenten som vi haft vårt sonderingssamtal även var med. 
 
Intervjuperson nummer fyra fick vi tag på genom att söka på Internet efter en känd studio 
som vi kände till i Malmö som är väldigt framgångsrik. Även denna studio e-postade vi och 
bokade in en tid för en intervju. Denne person har arbetat professionellt i ett flertal år och har 
producerat ett flertal framgångsrika låtar.  
 
Den femte intervjupersonen fick vi tag på genom personliga kontakter. Detta är 
intervjupersonen som intervjuades på telefon. Denne person är bosatt i Stockholm sedan 
något år tillbaka och har arbetat med musikproduktion på ett hobbyplan i flera år och de 
senaste åren mer professionellt.  
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Alla respondenter använder datorer i olika grad i sin musikproduktion. Anledningen till att 
graden av datoranvändning varierar beror på typen av musik som produceras. Det är vanligt 
att musikproducenter hittar en nisch som de arbetar i, så att de blir specialister på en viss 
sorts musik. Det har dock inte varit ett krav från vår sida att intervjupersonerna skulle 
använda datorer till en viss grad, men det har visat sig att så gott som alla som arbetar med 
musikproduktion numera använder sig av datorer i viss mån. Även i de studior som spelar 
in så kallade ”live-band”, alltså musikgrupper så som The Cardigans, som för några år sedan 
skulle ha producerats helt analogt, använder datorer i sin produktion.  
 
Något som är värt att påpeka om våra respondenter är att alla är män. Det hade varit 
intressant att höra om en kvinnlig producent haft något övrigt att tillägga, något som kanske 
bara kvinnor tänker på? Kvinnor är dock en minoritet i branschen, inte någon av de studior 
vi besökte hade en kvinna anställd som producent.  
 
En annan sak som är värd att påpeka är att alla våra respondenter är relativt unga. Ingen är 
över femtio år gammal. Detta skulle kunna innebära att de vi intervjuat inte har kännedom 
av det ”gamla” sättet att bedriva musikproduktion. Det framkom dock från alla 
respondenter att de vid något tillfälle inte använt sig av datorer vid en produktion, och 
därför ansåg vi att de kvalificerade sig som respondenter då de kunde svara på skillnader 
mellan att använda datorer och att inte göra det i en produktion. 
 
Det finns ett begränsat antal musikproducenter i Skåneregionen. De flesta som sysslar med 
musikproduktion finns i Stockholmsområdet. Därför är vi trots allt nöjda med det antal, fem, 
individer vi intervjuade, trots att det skulle ha kunnat vara önskvärt att respondenterna var 
fler till antalet. Lindblad (1998) menar att man vid en kvalitativ studie väljer ett mindre men 
ofta mer strategiskt urval, och med tanke på de öppna frågornas karaktär, och att svaren 
respondenterna lämnade i vårt lilla urval trots det stämde överens ansåg vi det vara 
tillräckligt.  
 

2.3.2 Utformning av intervjufrågor 

 
Vi ville med intervjuerna få fram så mycket information som möjligt från respondenterna. 
Dahmström (2000) menar att djupintervjuer, vilket var den form av intervju vi eftersträvade, 
kan vara till största delen ostrukturerade. Därför valde vi efter att ha rådslagit med vår 
handledare att endast utforma ramfrågor.  
 
Vi ville att våra respondenter skulle besvara frågorna med sina egna ord och ta med så 
mycket av sina egna synpunkter som möjligt. May (2001) menar att vid semistrukturerade 
intervjuer brukar frågorna vara specificerade, men intervjuaren har stor frihet att fördjupa 
svaren och gå in i en dialog med den som intervjuas. Vi tror att om vi haft allt för 
specificerade frågor så hade det stannat upp intervjuerna, och vi ville att intervjuerna skulle 
vara som ett samtal för att få respondenterna att komma på de där små sakerna som de 
kanske inte skulle ha tänkt på om de fått frågor som vi specificerat in i minsta detalj. En 
annan mycket viktig anledning är att vi innan intervjuerna inte kunde veta vad 
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respondenterna skulle ha märkt för skillnader i sitt arbetssätt och i sitt kreativa skapande. 
Om vi kommit till intervjuerna med frågor som var väldigt specificerade med ett fåtal 
svarsalternativ så hade det kunnat begränsa respondenterna att komma på de saker som 
förändrats.  
 
Den semistrukturerade intervjuformen menar May (2001) gör det möjligt för den intervjuade 
att besvara frågorna i sina egna termer och utifrån sin egen referensram. Vi tror att vi med 
detta angreppssätt nått ett kvalitativt djup. Ramfrågorna gav oss ett flexibelt sätt att ställa 
frågorna, och det varierade från intervju till intervju hur frågorna utformades, vilket Bryman 
(2001) menar är viktigt. Ibland kom vi helt naturligt över till en annan ramfråga, ibland blev 
det mer krystat i övergången. 
 
Här nedan redovisas de ramfrågor som vi ville att våra respondenter skulle diskutera kring. 
 

1. Vilken teknologi används vid din produktion - inte exakt vilka syntar som används, utan om 
IT används och i vilken utsträckning. 

Syftet med frågan var att se i vilken utsträckning som datorer användes i musikskapandet, 
och i vilka delar av skapandet som det var uteslutande digitalt, där det förut var analogt. På 
samma sätt var meningen med frågan att se vilka delar som det finns digital teknik att 
använda, men som inte används för att det analoga på något sätt är bättre.  
 

2. Kan respondenten processkunnandet sedan tidigare, utan tekniken?  
Den andra frågans syfte var att se i vilken mån personen i fråga hade lärt sig att arbeta på ett 
analogt sätt och om detta arbetssätt på något sätt skiljde sig från det sätt som han nu med 
den digitala tekniken arbetade. 
 

3. Fördelar med IT i skapandeprocessen? 
4. Nackdelar med IT i skapandeprocessen? 

Fråga tre och fyra var till för att försöka få fram nya infallsvinklar. Frågorna var medvetet 
väldigt öppna för att inte leda respondenten i någon speciell riktning, och istället få honom 
att fritt tänka på sin egen situation och vilka för och nackdelar han spontant kunde komma 
på. 
 

5. Krav att använda IT i skapandeprocessen? 
Den här frågan hade flera syften. Vi tänkte oss att det skulle finnas ett krav från beställaren 
att en viss teknik skulle användas och ville se om detta stämde. Vi ville även veta om det helt 
enkelt inte gick att producera musik idag utan IT.  
 

6. Vad kan du göra med IT, i skapandeprocessen, som skulle vara omöjligt utan den? 
7. Vad kan du INTE göra med IT, i skapandeprocessen, som skulle vara möjligt utan den? 

Med de två sista frågorna ville vi veta vilka möjligheter den nya tekniken gett och om det 
finns saker som musikproducenten inte längre kan göra, för att den nya tekniken på något 
sätt stoppar dem.  
  
För att hjälpa respondenterna på traven hade vi även några stödpunkter med ifall att 
respondenterna hade svårt att hitta något svar på frågorna ovan. Många av stödorden var 
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sådant som musikproducenten som vi var på studiebesök hos hade diskuterat. Dessa 
stödord var: 
 
• Sociala nackdelar – är flera kreativare? Hur? 
• Tidspress - påverkar det skapandet? Hur? 
• Kostnadspress - påverkar det skapandet? Hur? 
• Färre studiomusiker - påverkar det skapandet? Går det snabbare? Mindre känsla? Hur? 
• Industristandard - påverkar det skapandet? Hur? 
• Slutkvalitet - påverkar det skapandet? Hur? 
• Föreställningar om IT - påverkar det skapandet? Hur? 
• Helt nya verktyg - ökat nyskapande - påverkar det skapandet? Hur?  
• Flexibilitet och smidighet – har dessa påverkats av IT? 
• Korrigering – vilka möjligheter till korrigering finns, och används de? 
• Utbyte – skickas projekt och liknande mellan producenter och andra instanser? 
 
Vi försökte att i möjligaste mån väva in dessa stödord i samtalet och få respondenten att 
svara vad han tyckte om dem i förhållande till den nya tekniken.  
 

2.3.3 Genomförande av intervjuer 

 
Vi fick tillfälle att besöka alla respondenters studior utom en och detta berodde på att 
respondenten befinner sig i Stockholm. Två av intervjuerna genomfördes på allmänna 
platser, kaféer, en genomfördes i studion och den sista, med respondenten som befinner sig i 
Stockholm, genomfördes per telefon. Att två av intervjuerna gjordes på allmänna platser var 
på förfrågan av respondenterna.  
 
Varje intervju tog mellan en och två timmar att utföra. Alla intervjuerna genomfördes under 
loppet av cirka två veckor. Detta beroende på att en del respondenter hade arbete att slutföra 
och inte kunde träffa oss. Till en början såg vi detta som en nackdel, vi befarade att vi inte 
skulle få ett flyt i att intervjua. Men vi insåg ganska snabbt att det endast var fördelar med 
det, eftersom detta gav oss tid att reflektera mellan intervjuerna samt att vi oftast hann 
analysera en intervju innan det var tid för nästa.  
 
Vi ville att våra intervjuer skulle vara avslappnade och i minsta mån ansträngda, för att på så 
sätt underlätta för respondenterna att prata öppet. Detta tror vi leder till djupare svar på våra 
frågor. May (2001) påpekar att det är viktigt att etablera tillit hos respondenten. För att 
komma över den ängslan eller misstänksamhet som kan prägla både intervjuaren och den 
intervjuade föreslår May (2001) att man ska ställa deskriptiva frågor. Detta gjorde vi och det 
fungerade bra för att ”bryta isen”. Vi lät respondenterna berätta lite om sig själva, vad de 
hade för bakgrund, hur länge de sysslat med musikproduktion med mera och på så sätt kom 
vi även naturligt in på de frågor som vi skulle ställa. 
 
Vid alla fysiska möten med respondenterna har båda intervjuarna varit med. Eftersom vi 
intervjuare har olika kompetens inom området på grund av att den ena sysslar med 
musikproduktion på fritiden och den andra inte gör det har vi kompletterat varandra vid 
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intervjuerna. Detta har visat sig genom att den med mindre kompetens varit benägen att 
ställa fler kompletterande frågor, vilket den med mer erfarenhet om området inte skulle ha 
gjort. Detta berodde ofta på att den med mer erfarenhet haft tyst kunskap om ämnet och 
implicit förstått vad respondenten menat, fast det inte varit uppenbart för den som inte varit 
lika insatt. Denna kompetensskillnad tror vi varit positiv vid våra intervjuer, även på grund 
av att det gett två infallsvinklar, en från en som är väl insatt i ämnet och en som inte har 
samma erfarenhet. För på samma sätt som den som inte varit lika insatt i ämnet ställt 
kompletterande frågor om sådant som varit oklart så har den med mer kompetens kunnat 
ställa följdfrågor som han med vetskap om ämnet vetat. Detta har gjort att vi kompletterat 
varandra väl.  
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) beskriver några dygder för intervjuare som vi försökte 
efterfölja. Dessa är bland annat att planera intervjun med en genomtänkt lista på frågor och 
att vara väl påläst, eftersom intervjupersonen märker det. Det är även viktigt att akta sig för 
stickspår, som kan leda intervjun i helt galna riktningar. Detta måste vi erkänna hände 
ibland, men det berodde på att respondenterna hade så mycket intressant att berätta. 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) menar även att intervjuaren ska vara försedd med så 
kallade ”förrådsfrågor”, till exempel ”Vad hände?”, ”Vad menar du? Varför?”, ”Vilka 
möjligheter finns?”, ”Hur skulle du beskriva det?” och ”Kan du ge ett exempel?”. Att ha i 
baktanke dessa ”förrådsfrågor” var ett måste för att vi skulle få så uttömmande svar som 
möjligt.  
 
Endast telefonintervjun gjordes med ensam intervjuare. Att göra en telefonintervju var inte 
vårt förstahandsval, och det fanns två anledningar till varför den gjordes. För det första 
fanns det ingen möjlighet att göra en besöksintervju på grund av avståndet till respondenten. 
För det andra var meningen med den att, som Dahmström (2000) menar, användas som 
komplement till besöksintervjuerna.  
 
Det är lätt att missa till exempel ansiktsuttryck vid en telefonintervju, vilket även Bryman 
(2001) påpekar, och detta märkte även vi var en nackdel. Musikproducenter är en ganska 
speciell yrkesgrupp med mycket humor, och det missades säkert flera uttryck som annars 
skulle ha kunnat vara värdefulla. Det går heller inte att få lika inträngande och detaljerade 
svar som vid besöksintervjuer, vilket Dahmström (2000) påpekar eftersom frågeformuläret 
utformas annorlunda med färre, de viktigaste, och enklare frågor eftersom den inte får ta 
alltför lång tid. Vår telefonintervju varade inte heller lika länge som besöksintervjuerna 
gjorde.  
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) menar att intervjuer måste registreras genom 
ljudupptagningar, bildinspelning eller noggranna anteckningar för att man ska kunna låta 
andra forskare gå igenom grundmaterialet för att de ska kunna se om slutsatser och 
generaliseringar håller. Därför spelades alla intervjuer utom studiobesöket och 
telefonintervjun in med en minidisc, för att vi som intervjuare skulle slippa tänka på att 
anteckna under intervjuerna. Under studiobesöket togs stödanteckningar på det som sades 
och telefonintervjun transkriberades under samtalets gång. Respondenterna var väldigt lätta 
att spela in, och detta tror vi beror på deras arbete, eftersom de är vana vid inspelningar 
dagligen. Ingen av respondenterna var det minsta hämmad vid inspelningssituationen.  
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Att spela in hjälpte oss som intervjuare att behålla fokus på det som sades, och det gjorde det 
enkelt att ställa nödvändiga följdfrågor när så krävdes. Att spela in intervjuer är, som 
Bryman (2001) påpekar, en process som tar lång tid, eftersom det tar lång tid att transkribera 
materialet och det blir mycket material att analysera efteråt. Trots det tycker vi att det har 
varit värt mödan, eftersom det är så mycket som vinns i själva intervjusituationen när vi som 
intervjuare helt kan koncentrera oss på respondenten.   
 

2.3.4 Transkribering av intervjuer 

 
Det användes en minidisc för att spela in vad som sades under alla intervjuer utom på det 
första studiobesöket och när telefonintervjun genomfördes. De intervjuer som spelades in 
började transkriberas så fort som möjligt efter att intervjuerna genomförts. Vid studiobesöket 
användes endast minnesanteckningar, som sedan transkriberades för att få ut det mesta som 
sagts. Telefonintervjun transkriberades under samtalets gång, eftersom vi inte tyckte det var 
nödvändigt att spela in samtalet då intervjuaren satt vid sin dator under intervjun och kunde 
anteckna in i datorn under samtalets gång.  
 
Efter att intervjun var avklarad överfördes det inspelade materialet till mp3-format för att 
båda uppsatsskrivarna skulle ha tillgång till materialet. Sedan började den ena 
transkriberingen av intervjun och när den var klar så tog den andra över och lyssnade på det 
inspelade materialet samtidigt som den läste transkriberingen. Eftersom intervjuerna i två av 
fallen gjordes på offentliga platser var det nödvändigt att båda lyssnade igenom det 
inspelade materialet, men även när så inte var fallet var det bra att båda lyssnade igenom 
materialet. Det fanns trots att båda lyssnade igenom materialet ibland oklarheter som 
framkommit i det nedskrivna materialet. Vid dessa oklarheter lyssnade vi tillsammans 
igenom sekvensen med det upptagna ljudet för att lyssna om vad som sagts och på så sätt 
reddes en del konstigheter ut.  
 
Intervjutranskriberingarna återfinns i bilagorna.  
 
 

2.4 Analysförfarande & Tolkning 
 
Efter att intervjuerna blivit avklarade och transkriberats följde analysen av dem. Analysens 
syfte är enligt Backman (1985) att ge datan en ändamålsenlig och tolkningsbar form, för att 
den ska kunna relateras till den ursprungliga problemställningen. Då intervjuerna var 
semistrukturerade skiljde de sig från varandra, bland annat i avseende på vilken ordning 
frågorna kom i. Vår metod för att få en systematik och överskådlighet i dem var att skriva ut 
intervjuerna i dubbla kopior för att vi skulle få var sin uppsättning. Därefter antecknade vi 
enskilt stödord i kanterna med vad vi ansåg olika stycken i intervjuerna handlade om. 
Stödord som förekom var exempelvis ”Delat arbete” och ”Tidspress”. 
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Därefter bytte vi kopior med varandra och kollade vad den andre hade använt för stödord 
för de olika styckena i transkriptionerna. Precis som Backman (1985) påpekar kan samma 
data tolkas helt olika, vilket inträffade i några fall. Ett exempel på detta är det som 
respondenterna kallar ”total recall”, vilket har med mixerbordet att göra. ”Total recall” kan 
tolkas som att arbetsprocessen snabbats upp mycket, vilken en av oss tyckte, och därmed 
hade satt ”uppsnabbning” som ett av stödorden bredvid stycken som handlade om detta. 
Den andra menade dock att ”total recall” hade främst fördelen av att göra arbetet mer 
flexibelt. När vi sedan diskuterade det fram och tillbaka så kom vi fram till att det främst 
hade med flexibilitet att göra.  
 
De flesta stödorden var dock ganska snarlika och hade med samma delar i intervjuerna att 
göra, men när de inte hade det satte vi oss ner och diskuterade vilket av stödorden som 
passade bäst, på samma sätt som vi kom fram till i ”total recall” exemplet ovan. Utifrån 
stödorden och resonemang kring varje intervju utarbetades kategorier och begrepp som 
passade.  
  
De kategorier som arbetades fram var: 
 

1. Mixerbordet. Här talade alla respondenter om den förändring som skett i och med att 
mixerbordet inte längre är analogt utan finns i datorn.  

2. Filutbyte. Flera respondenter talade om den förbättring som skett då filutbyte kan ske 
snabbt och enkelt med hjälp av den nya tekniken.  

3. Distansarbete. I och med möjligheterna till filutbyte har distansarbete underlättats. 
4. Tidsåtgång och disciplin. Den nya tekniken har gett många fler möjligheter för 

musikproducenten, vilket sätter press på producenten att ha disciplin i sitt arbete så 
att inte möjligheterna blir en nackdel i fråga om tid eftersom det går att arbeta hur 
mycket som helst på en låt.  

5. Inspelning av sång och musik. Datorns inträde i musikproduktion har till viss del 
ändrat det sätt som sång och musik spelas in.  

6. Kvalitet. Huruvida kvaliteten har förändrats på det som produceras.  
7. Arbetsprocessen. Arbetsprocessens förändring i och med att den nya tekniken 

kommit. 
8. Fler/färre människor. Hur har tekniken påverkat antalet personer som är inblandade i 

en musikproduktion? 
9. Digitala begränsningar. Beskriver de begränsningar som den digitala tekniken 

medfört, jämfört med den analoga.  
10. Överblick. Då allt finns samlat i datorn finns större möjlighet till överblick och 

manipulation. Med den nya tekniken går det att se saker som musikproducenten med 
den traditionella tekniken fick lyssna sig till. 

11. Övriga fördelar. Här samlades övriga fördelar som påverkats av förändringarna. 
  
Kategorierna ovan växte fram genom ett iterativt arbete. När vi funnit en kategori, t.ex. 
mixerbordet, gick vi tillbaka till intervjuerna för att hitta en matchning i dem. Från början 
kallade vi mixerbordskategorin ”total recall”, vilket är det begrepp som musikproducenterna 
själva använde för att förklara hur de påverkats av att mixerbordet numera är i datorn. Vi 
ansåg dock att detta var ett något luddigt uttryck, som i sig inte var talande. Vi fann då att ett 
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bättre namn på den kategorin var just mixerbordet, då det var mixerbordet som åsyftades. På 
samma sätt arbetades kategorier igenom, vissa hade ett annat samlingsnamn från början, 
men detta kunde utbytas mot något som var bättre lämpat och som gav en tydligare 
indikation på vad området berörde. På så sätt blev det hela tiden nya kategorier och 
indelningar tills vi gått igenom den sista intervjun. 
 
Det som framför allt försvårat vårt analysarbete är att det är många delar av 
musikproducentens arbete som påverkats av datoriseringen som sinsemellan ofta har någon 
slags koppling. Till exempel påverkar distansarbete och filutbyte varandra. Därför valde vi 
att presentera dessa två kategorier i ett och samma. Ett annat exempel är att frågor om 
tidsåtgång oftast ledde till resonemang om kvalitet. För att kunna presentera materialet på 
ett överskådligt sätt har indelningen gjorts och därmed hoppas vi att det är lättare för läsaren 
att få ett sammanhang av resultatet. 
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3 Musikens praktik 
 
 
I detta kapitel presenterar vi musikproduktion, först från ett historiskt perspektiv, sedan går vi vidare 
med en beskrivning av en analog studio. Ett naturligt steg rent kronologiskt är att ta upp digitala 
studior, vilket vi även gör. Därefter presenteras huvudpersonen i vår studie, musikproducenten och en 
beskrivning av dennes arbete. 
 
 

3.1 Ljudinspelning – ett historiskt perspektiv 
 
Musikinspelning är en relativt ny företeelse. Den första möjligheten till inspelning kom med 
fonografen som patenterades av Edison 1878 (Fink, 1995). Två år senare presenterades den 
första grammofonen av Berliner som använde sig av ljudvågor ingraverade i en skiva (ibid.). 
Detta var det första mediet som gick att massproducera. År 1919 kom den elektriska 
grammofonspelaren och sex år senare den första inspelningen gjord med mikrofon (ibid.). 
 
Under 1930-talet minskade skivtillverkningen, till stor del på grund av radion som var 
billigare att köpa och gratis att lyssna på (Rumsey & McCormick, 1994). Utvecklingen av 
ljudinspelning drevs vid den här tiden av dem som inte tillverkade skivor, nämligen 
filmindustrin och laboratorier, och Tyskland utvecklades en bandspelare som använde sig av 
stålband (ibid.). Under andra världskriget kom de första magnetiska bandspelarna. Dessa 
använde sig av band gjorda av papper med ett skikt av metalloxid, men dessa band visade 
sig endast hålla ett par år (ibid.). 
 
I början av 1950-talet kom de första lp-skivorna gjorda av vinyl som erbjöd mycket bättre 
ljudkvalitet på grund av större precision vid gravering (Fink, 1995). De magnetiska 
bandspelarna började istället använda sig av plastband, och de första flerkanalsbandspelarna 
dök upp. År 1963 presenterade Philips de första kassettbanden riktade mot konsumenter, 
men höll till en början mycket sämre kvalitet än lp-skivorna (ibid.). Kassettbanden var 
mycket kompakta och inkapslade, till skillnad från tidigare då band spelats av från en rulle 
till en annan, så kallad reel-to-reel (ibid.). Det var inte förrän Dolbys brusreducering infördes 
1967 som kassettbandens ljudkvalitet accepterades. Från 1960-talet och framåt 
vidareutvecklades bandspelarna ljudkvalitetsmässigt och till att klara fler kanaler. 
 
Experiment med digitalt ljud påbörjades under 1970-talet och de första kommersiella digitala 
bandspelarna nådde marknaden i början av 1980-talet (Fink, 1995). De första cd-skivorna, 
som är ett digitalt medium, introducerades på den japanska marknaden hösten 1982. Cd-
skivan fick ett svalt mottagande i resten av världen och ansågs av många bli en flopp. 
Kritiken var bland annat mot priset och att ljudet ansågs livlöst och kallt (ibid.). Inte förrän i 
slutet av 1980-talet var försäljningen av cd-skivor större än den för lp-skivor. Fortfarande 
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dominerade kassettbanden, de stod för lika stor andel som cd- och lp-skivor tillsammans 
(ibid.). 
 
År 1987 introducerades DAT, Digital Audio Tape, tänkt att ersätta de analoga kassettbanden. 
DAT misslyckades med att vinna konsumenternas intresse men anammades av proffsen. 
Fem år senare lanserade Alesis ADAT som tillät åttakanalers digitalinspelning på SVHS-
band och satte standarden för digitala musikstudior (Bartlett & Bartlett, 2002). 
 
Under 1990-talet fick datorerna allt större inflytande vid musikinspelning tack vare de första 
DAW, Digital Audio Workstation, som i princip var datorer eller fristående enheter i vilka 
ljudet spelades in på hårddisk. 
 
 

3.2 Traditionell inspelningsstudio 
 
De flesta professionella inspelningar görs i form av flerkanalsinspelningar. 
Flerkanalsinspelning innebär att varje ljudkälla spelas in på en egen kanal. Vid inspelning av 
exempelvis ett rockband kopplas varje instrument in på varsin kanal och trumset spelas 
oftast in med flera olika mikrofoner. I fall att någon spelar fel behöver endast det 
instrumentet spelas in igen. En annan fördel med flerkanalsinspelning är att det går att 
justera till exempel volymen individuellt på varje kanal och det är detta som kallas mixning. 
Mixningen görs med ett mixerbord på vilket varje kanal representeras av volymkontroll, 
panorering, in- och utgångar med mera. Ett vanligt kanalantal för flerkanalsinspelning i 
professionella sammanhang är 16 eller 24. Mixerbordet är i sin tur kopplat till en analog eller 
digital bandspelare med motsvarande antal kanaler.  
 
Vid musikinspelning används även ett stort antal effekter av olika slag för. Gemensamt för 
alla effektenheter är att de förändrar ljudet på ett eller annat sätt (Dolk & Borud, 1986). En 
effektenhet kan vara allt från en simpel gitarrpedal till en avancerad effektenhet 
innehållandes flera typer av effekter. Ljud som behandlats av en effektenhet benämns ”vått” 
och ljud som är opåverkat, t.ex. det som kommer direkt från en mikrofon utan att ha gått 
genom en effektenhet, kallas ”torrt”. 
 
Effektenheterna kan antingen användas direkt vid inspelningen, eller läggas på i efterhand. 
Vid exempelvis inspelning av elgitarr är det vanligt att koppla in en effektpedal mellan 
gitarren och mixerbordet. Det torra ljudet från gitarren går via effektpedalen, där det blir vått 
för att därefter spelas in via mixerbordet. I detta fall har den våta signalen spelats in på band 
och det går inte att få tillbaka den torra signalen. Vid sånginspelning är det däremot 
vanligare att lägga på reverb och andra effekter i efterhand. I dessa fall spelas det torra ljudet 
in, för att istället våtas ner vid ett senare tillfälle. Fördelen med att spela in torrt ljud 
gentemot vått är alltså att det går att justera effekterna på torrt ljud i efterhand, till skillnad 
mot vått ljud som måste spelas in igen i de fall effekten inte är tillfredsställande. Givetvis kan 
flera effekter seriekopplas. Ju fler effekter som används, desto fler effektenheter krävs. Vid en 
24-kanalersinspelning kan därför antalet effektenheter som krävs bli rätt stort. Fördelen med 
att spela in vått ljud är därför att ett mindre antal effektenheter krävs. 
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Även om 24 kanaler kan uppfattas som många, räcker de ibland inte till. Detta kan lösas 
genom så kallad summering – ett antal kanaler spelas in på en ny kanal (Bartlett & Bartlett, 
2002). Summering är definitiv och måste därför anses vara hållbar då den inte går att göra 
om i fall de ursprungliga kanalerna har spelats över. Till exempel använde sig Beatles 
mycket av summering för att klara av sina avancerade arrangemang då 
inspelningsutrustning under tidigt sextiotal oftast inte hade fler än fyra kanaler (Rumsey & 
McCormick, 1994). En vanlig företeelse vid sånginspelning som använder sig av samma 
princip är så kallad vocal comping. Sångaren sjunger in samma stycke på ett antal olika 
kanaler. Genom att stänga av och sätta på de olika kanalerna kan de bästa fraserna från varje 
kanal spelas in på en ny kanal. Detta kräver att det finns tillräckligt många lediga kanaler 
både för att spela in de olika tagningarna och slutligen en ledig kanal för den slutgiltiga 
mixningen av dem.  
 
 

3.3 Sequencer 
 
Leyman (1986) definierar sequencer som ”ett inspelningsminne som kan lagra information 
om ljud och musikaliska förlopp”. Den första sortens sequencer var det självspelande pianot 
som styrdes med hålremsor. Det primära syftet med sequencern är alltså att kunna styra och 
programmera instrument. Redan under 1800-talet uppfanns en rad mekaniska apparater 
som kunde styra musikinstrument (ibid). 
 
I mitten 1960-talet kom Control Voltage, CV, ett analogt gränssnitt som användes för att 
kunna styra analoga syntar (Leyman, 1986). Exempelvis motsvarade ett tonsprång på en 
oktav en spänningsökning på 1 V (Dolk & Ottem, 1992). Begränsningarna med CV var bland 
annat att endast en ton kunde tas åt gången och att programmeringen av sequencern inte 
kunde göras i realtid. Andra begränsningar var att upplösningen var låg, det vill säga antalet 
slag som kunde programmeras per takt var för låg. En konsekvens av detta var att analoga 
sequencers lät för ”mekaniskt” och stela. Trummaskiner var de elektroniska instrument som 
under 1970-talet gjorde störst nytta av sequencern. 
 
I samband med att den digitala tekniken slog igenom under 1980-talet kom digitala 
sequencers. Eftersom dessa baserades på mikroprocessorteknik istället för CV kunde många 
av de begränsningar som fanns i analoga sequencers elimineras. Till exempel kunde digitala 
sequencers programmeras i realtid till skillnad från analoga som måste programmeras steg 
för steg (single-step).  
 
År 1983 introducerades MIDI, ett standardiserat digitalt gränssnitt för digitala syntar och 
sequencers (Leyman, 1986). MIDI gjorde att utrustning, oavsett fabrikat, kunde användas 
med varandra. De digitala gränssnitt som funnits tidigare, hos bland annat Oberheim och 
Roland, fungerade utmärkt så länge utrustningen var av samma fabrikat. En stor fördel med 
ett digitalt gränssnitt som MIDI är att informationen går att spara exakt (Manning, 1985). Än 
idag är MIDI-gränssnittet standard. 
 



IT:s påverkan på musikproducenters arbete                                                                  Jakobsson & Skälstad 
__________________________________________________________________________________ 

 

 25 

 

3.4 Datorer i musikstudion 
 
Datorernas roll i musikstudion har under de senaste tjugo åren vuxit för att spela allt större 
roll (Vail, 1993). Det första generella användningsområdet var att använda datorn som 
sequencer. I mitten av 1980-talet kom de första sequencer-datorprogrammen. Atari var den 
första och tills idag den enda datortillverkaren med inbyggt MIDI-interface och blev därför 
den dominerande musikdatorn fram tills början av 1990-talet. 
 
Den första datorbaserade arbetsstationen lanserades 1979, flera år innan MIDI lanserats och 
digitalsyntar blivit vanliga på marknaden. Australiska Fairlight CMI (Computer Music 
Instrument) var det första datorbaserade kommersiella instrumentet och var dessutom den 
första digitala samplern med digital ljudredigering (Vail, 1993). Det totala minnet var ett par 
hundra kilobyte för en fullt utrustad CMI, vilket på den tiden var enormt mycket vilket även 
reflekterades i priset på $40000. CMI Series IIx introducerades 1982 och var den första 
datorbaserade sequencern. Fairlight CMI revolutionerade både tekniken och musiken och 
låg till grund för den datorbaserade musikstudion (ibid.). 
  
I och med att minne och datorer i allmänhet blev billigare och snabbare under 1990-talet 
började DAW, Digital Audio Workstations, som Digidesigns Pro Tools bli tillgängliga 
(Shapiro, 2000). Det som främst skilde de första DAW från vanliga MIDI-sequencers var 
möjligheten att utöver sequencing spela in och redigera ljud på hårddisk, så kallad 
hårddiskinspelning. De inspelade ljudspåren visas grafiskt och tillåter klipp- och klistra- 
samt undo-funktioner liknande de som finns i ordbehandlare (ibid.). Det traditionella 
mixerbordet är i en DAW ersatt av ett virtuellt mixerbord på datorskärmen. 
 
De första DAW var beroende av så kallade DSP-kort som avlastade datorns processor då 
ljudredigering är resurskrävande. Behovet av dessa kort har minskat i och med att 
datorernas minnen och processorer blivit snabbare. Utvecklingen har även lett till att både 
traditionella effektenheter och instrument ersatts av virtuella motsvarigheter, så kallade 
plugins (mjukvarueffekter och mjukvaruinstrument). I en modern musikstudio har alltså 
datorn ersatt både mixerbord, bandspelare och vissa instrument. 
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Figur 3.1 Exempel på en modern DAW. 

 
 

3.5 Musikproducenten 
 
Musikproducentens uppgift kan enligt Nationalencyklopedin liknas vid filmproducentens 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=287336). Producentens roll i filmindustrin är 
främst att bära det ekonomiska och administrativa ansvaret mot det producerande bolaget 
och andra finansiärer, men även att diskutera konstnärliga frågor med regissören. 
 
Musikproducentens uppgift i en musikproduktion är att se till att leda arbetet fram till den 
slutliga produkten. Uppdragsgivare kan vara ett skivbolag eller en person som vill ha en 
demoinspelning1. Hur stor del musikproducenten har i utformningen av inspelningen 
varierar från fall till fall. I de fall musikproducenten ska producera en ny artists hela skiva 
blir inflytandet givetvis större än om producenten endast ska producera ett par spår på en 
skiva, på vilken resten av spåren produceras av andra producenter. I det fallet måste 
producenten se till att hans produktioner inte bryter för mycket mot de andra 
produktionerna från andra producenter. Om producenten arbetar med en känd artist med ett 
karaktäristiskt sound ställs det oftast krav på att förvalta det soundet och ibland även 
vidareutveckla det. Musikproducenter är oftast nischade och därför speciellt insatta i de 
trender som råder inom den musikstil musikproducenten arbetar med. 
 
 
                                                      
1 Demonstrationsinspelning som görs för att presentera ett låtmaterial eller en grupp (Zetterberg, 
2002) 
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3.6 Arbetsflöde i en musikproduktion 
 
Musikproduktion är ett arbete som följer ett visst schema, precis som många andra arbeten. 
Ett projekt kan för en musikproducent antingen vara en egen idé eller som något som 
musikproducenten får betalt för att utföra. En viktig del i musikproducentens arbete är att 
ständigt övervaka att materialet håller tillräckligt god standard. Alla led i processen måste 
skötas rätt för att nå ett lyckat slutresultat. 
 
Arbetssättet för en producent kan variera en hel del beroende på vilken sorts musik som ska 
spelas in. Om musikproducenten arbetar med ett klassiskt rockband är det bland många 
producenter önskvärt att en del förproduktion sker. Förproduktionen omfattar repetition, 
arrangemang, utprovning av olika idéer etc. Detta behöver nödvändigtvis inte ske i 
musikstudion, utan kan likaväl äga rum i bandets replokal. När bandet och producenten har 
bestämt sig för att materialet är tillräckligt moget för inspelning bokas studion för 
inspelning.  
  
Arbetet i studion delas upp i olika sessioner, och den första sessionen efter eventuell 
förproduktion är inspelningssessionen. Under inspelningssession görs själva inspelningen av 
alla instrument och sång. Producenten måste planera inspelningsordningen för de olika 
låtarna, välja vilka instrument som ska ingå, vilka musiker och sångare som måste närvara 
etc. Eftersom studiotid och inhyrda musiker är kostsamt bör producenten se till att arbetet 
flyter på så bra som möjligt. En erfaren producent vet vad som krävs, och det finns vissa 
grundläggande principer för hur arbetet ska gå till som oftast följs. En vanlig 
inspelningsordning i en låt är t.ex. att spela in trummor först, följt av bas, därefter klaviatur, 
sedan sång och slutligen stråkar och blås (Carlsson & Nordstöm, 1992). 
 
Teknikern är musikproducentens högra hand och ser till att assistera producenten i det 
tekniska arbetet (Bartlett & Bartlett, 2002). Detta arbete omfattar uppriggning av mikrofoner, 
inställningar på mixerbord och effekter etc. Det är viktigt att inte tekniken blir ett hinder i 
inspelningssessionen, då tekniska problem och förseningar har en tendens att påverka 
kreativitet och humör hos både musiker och producent negativt. I moderna 
inspelningsstudior är det inte ovanligt att producenten även tar på sig ansvaret som 
tekniker. 
 
Under inspelningsprocessen måste musikproducenten ständigt övervaka att musikernas 
eller sångarnas prestationer duger. Beroende på budget och tidspress måste de flesta 
producenter ta beslut för när det är dags att gå vidare och inte.  
 
Efter att inspelningen är färdig börjar redigering av materialet. Redigeringen omfattar att 
kopiera och klistra in, synkronisera sådant som är i otakt, och klippa bort tomma partier och 
missljud. Misslyckade takter kan ersättas med liknande takter från en annan del av låten. I 
redigeringen ges även möjlighet att korrigera falska sångpartier. 
 
När materialet är redigerat påbörjas mixningssessionen. Mixningssessionen handlar om att 
göra inspelningen lyssningsbar och bestämma vilken ljudbild den ska ha (Carlsson & 
Nordstöm, 1992). Ett av momenten är att ställa in volymförhållandet mellan de olika 
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kanalerna. Effekter används också för att påverka ljudet. Mixningsprocessen är avancerad 
och kräver att producenten kan uppfatta situationen och veta hur den ska åtgärdas. En 
erfaren musikproducent känner till alla dessa knep. När inspelningen är färdigmixad spelas 
den in i två kanaler (ibid.). Inspelningen är ännu inte färdig utan nästa steg är mastring. 
 
Mastringens syfte är att se till att inspelningen kommer att låta bra i alla sorters medier och 
maskiner, allt från att spelas upp i en köksradio i mono, eller i en musikvideo på tv, till att 
tillgodose audiofiler med dyra stereoanläggningar. Mastringen görs ofta av någon annan än 
musikproducenten i speciella mastringstudior. Dessa studior är anpassade för att återge 
inspelningen så exakt som möjligt och testa den i olika sorters ljudapparater. Mastringen ska 
även se till att alla spår på en skiva ger en känsla av att höra ihop för att skapa en bra 
helhetsbild. 
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4 Teori 
 
 
Teoriavsnittet tar upp kreativitet och effektivitet. Vi tar upp kreativitet därför att musikproducentens 
arbete delvis är kreativt och vi redogör för den litteratur som beskriver hur datorer kan hjälpa personer 
med kreativa arbeten. Vi avslutar kapitlet med effektivitetsbegreppen effectiveness och efficiency för att 
hjälpa oss att se om musikproducenternas arbete effektiviserats. 
 
 

4.1 Kreativitet 
 
Kreativitet är ett relativt outforskat, för att inte säga underutforskat, område enligt Lubart 
(2005). Datorns roll i kreativa sammanhang är inte heller särskilt utforskat. Vi har inte funnit 
något vetenskapligt material som rör just musikproduktion och kreativitet med datorn som 
hjälpmedel. Den forskning som generellt berör kreativitet och datorer redogörs för nedan, 
för att senare appliceras på resultatet i diskussionsavsnittet. 
 

4.1.1 Vad är kreativitet? 

 
Vad är kreativitet och vad är det inte? Ordböcker definierar substantivet "kreativitet" med 
ord som "originalitet", "uttrycksfullhet" och "fantasi" (Selker, 2005). Ordet kreativitet har sitt 
ursprung i latinest creãre, vilket direktöversätts till kreera på svenska. Vanligare ord är på 
svenska "frambringa", "skapa" med flera. Den som kreerar blir "kreatör" ett ord som dock 
starkast förknippas med kläder och mode. Det är värt att påpeka att det endast är den som 
ursprungligen skapade artefakten som egentligen får benämnas kreatör.  
 
Den äldsta, och kanske mest vedertagna, definitionen av kreativitet är enligt Bonnardel & 
Marmeche (2005) "to bring into being, to form out of nothing". Andra definitioner beror 
oftast på vilket perspektiv de görs ifrån. Koestler (1975 genom ibid.) definierar kreativitet 
som resultatet av förhållandet mellan närminne och långtidsminne och signifikant urval. 
Selker (2005, genom Lubart (2005)) menar att kreativitet är en process som resulterar i en 
nyskapande och användbar produkt. 
 
Lubart (2005) hävdar att kreativitet var ett praktiskt taget sovande forskningsområde fram 
tills när Guilford (1950, genom Lubart (2005)) väckte det för mer än ett halvt sekel sedan. 
Sternberg & Lubart (1996, genom Lubart (2005)) menar att kreativitet är ett, i förhållande till 
sin betydelse, underutforskat fält och jämför med satsningar på övriga fält inom psykologin. 
Intresset har på senare år ökat, och det finns idag även en encyklopedi tillägnad kreativitet, 
Encyclopedia of Creativity. 
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4.1.2 Musikproducentens kreativa roll 

 
I uppslagsverket Encarta är kreatör en av synonymerna till kompositör. Kompositör eller 
tonsättare förknippas oftast med exempelvis Mozart som skrev ned sina verk med noter 
vilka sedan framfördes av enskilda musiker eller orkestrar och en dirigent. Med 
ljudinspelningen förändrades detta, eftersom fler personer blev involverade i 
inspelningsprocessen. En av dessa personer är producenten som utifrån 
kompositörens/låtskrivarens idéer genomför produktionen. Producentrollens betydelse har 
enligt Nationalencyklopedin successivt ökat i takt med inspelningsteknikens utveckling. 
 
Musikproducenten fyller alltså en viktig roll i hur låten utformas och fyller därför även en 
kreativ funktion. Även om musikproducenten inte var med och skrev det ursprungliga 
materialet är musikproducenten en av kreatörerna i en musikproduktion, speciellt i de fall 
då det ursprungliga materialet kom till studion i form av en enkel skiss.  
 

4.1.3 Datorn och kreativitet 

 
Datorn sågs i dess barndom som en avancerad räknemaskin, därav computer ("beräknare").  
IT:s roll har utökats till att fungera som verktyg för skapandet av konst och kunskap 
(Shneiderman (2000) genom Yamamoto & Nakakoji (2005)) som exempelvis ordbehandling, 
grafik, konstruktion och programmering. Ingenjörer, författare, musiker och grafiker är 
exempel på grupper som tidigt använde sig av datorer. Beroende på vilken typ av arbete 
som utförs fyller datorn olika roller. Lubart (2005) har identifierat fyra olika roller som 
datorer generellt kan ha som hjälpmedel i den kreativa processen; 
 

4.1.3.1 Datorn som barnvakt (Computer as nanny) 

Att vara kreativ innefattar mer än att komma på idéer, de måste även genomföras. Händelser 
som kan försvåra den kreativa processen är tvivel, motsägelser och brist på uthållighet. 
Datorn ska därför kunna fungera som en barnvakt genom att övervaka processen och 
uppmuntra kreativitet. Att sätta upp en agenda med prioriteringar, pauser och deadlines är 
ett sätt. Deadlines ser till att uppgiften blir slutförd i tid, eller överhuvudtaget slutförd. 
Pauser kan föreslås med jämna mellanrum, för att ge kreatören distans till sitt arbete. Ibland 
behövs distans till det som gjorts, det kan vara lätt att hamna i ett kreativt rus annars.  
 
Det finns andra egenskaper hos datorn i kreativt arbete som också är önskvärda. Snabbhet 
och enkelhet är två av dessa. Teknologin får inte vara ett hinder utan ett hjälpmedel. Därför 
bör datorn förenkla processen genom att kreatören på ett lätt sätt ska kunna representera och 
manipulera idéer utan större krångel. Selker (2005) påpekar att det är viktigt med 
lättförståeliga och logiska grafiska gränssnitt mot kreatören av just dessa skäl. Det är även en 
fördel om kreatören själv kan utforma sin arbetsyta, och skräddarsy denna efter sina egna 
behov. Automatisering av rutiner som t.ex. automatiskt sparande av dokument avlastar även 
kreatören och gör att denne slipper orosmoment. 
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4.1.3.2 Datorn som brevvän (Computer as pen-pal) 

En del av att vara kreativ är att kunna kommunicera sina idéer. En individuell kreatör, som 
t.ex. en konstnär, kommunicerar med sin publik genom sina verk. Idag är det enligt Fischer, 
Giaccardi, Eden, Sugimoto och Ye genom Lubart (2005) allt vanligare att två eller flera 
kreatörer gör ett arbete gemensamt. Kommunikationen mellan dessa kan förenklas med 
hjälp av datorer, som t.ex. elektroniska diskussionsforum som tillåter samarbete oberoende 
av tid och rum. Dessa kan även fungera som elektroniska idépooler som utöver delning av 
idéer kan fungera som inspiration. Datorn kan även hjälpa kreatörerna att visualisera och 
modifiera sina idéer, exempelvis med objekt som kan flyttas i det fysiska rummet under 
diskussion. Burleson (2005) har ett liknande koncept som han benämner "Leonardos laptop". 
Detta kan exempelvis vara till hjälp vid komplicerade uppgifter som stadsplanering. 
 

4.1.3.3 Datorn som tränare (Computer as coach) 

I kreativt tänkande är oftast flera kognitiva processer involverade, och en individ bemästrar 
ibland inte alla. I sådana fall kan datorn vara till hjälp i form av exempelvis ett kreativt 
expertsystem. Ett sådant expertsystem kan hjälpa kreatören komma igång eller ta sig framåt 
när denne kört fast. Information om befintliga verk och olika former av guider och övningar 
kan stimulera till kreativitet. Bonnardel & Marmèche (2005) har föreslagit system med en 
databas innehållande inspirationskällor och information om synpunkter som bör begrundas. 
 

4.1.3.4 Datorn som kollega (Computer as colleague) 

Den mest ambitiösa visionen är ett samarbete mellan man och maskin som om det vore man 
och man. Datorn skulle då fungera som en riktig kollega och föra dialogen med den 
mänskliga kreatören. Detta förutsätter avancerad artificiell intelligens och att datorn i sig kan 
vara kreativ. Ett steg mot denna framtidsvision gjorde Johnson-Laird (1988) genom Lubart 
(2005) som utvecklade ett regelbaserat improvisationsprogram för jazzmusiker. Langley et al. 
(1987) genom Lubart (2005) utvecklade ett flertal datorprogram som hittade vetenskapliga 
lagar i inmatad data med heuristiska söktekniker. 
 
Ett framtida samarbete mellan dator och människa skulle kunna fungera på så sätt att 
människan föreslår en idé som datorn sedan modifierar antingen slumpvis eller heuristiskt. 
Idén bearbetas fram tills dess att någon, till exempel människan eller någon utomstående 
bedömare, bedömer den bearbetade idén hållbar. 
 
En taktik i kreativt tänkande är att förlita sig på slumpmässiga eller halvslumpmässiga 
sökmekanismer för att hitta okonventionella idéer. Detta är lämpligt för t.ex. författare som 
kört fast, och gång på gång återkommer till samma icke-optimala idé. Datorer är bättre på att 
göra slumpmässiga sökningar än människor. Människans uppgift kommer ändå att vara att 
välja de bästa idéerna och förädla dem till livskraftiga verk. 
 
Lubart (2005) framhåller att det finns kritik mot program som utger sig för att vara helt 
artificiellt intelligenta då de någon gång är beroende av människan, detta försvagar 
autonomin hos maskinen. Å andra sidan menar Lubart (2005) att det är just dessa 
misslyckade AI-försök som är exempel på lyckad kreativ datorinteraktion. Därför är det 
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möjligt att se på datorer som riktiga partners i den kreativa processen, genom att de kan 
ingripa genom att generera, utvärdera eller förfina idéer. Edmonds & Candy (2005) har visat 
med fallstudier att datorer kan infogas i den kreativa akten som support för kreatörens 
visuella eller musikaliska utryck. På detta sätt är datorn också helt integrerad med mänsklig 
kreativitet. 
 

4.1.4 Problematik med datorer i kreativt arbete 

 
Utöver de problem som Lubart (2005) beskrivit i sina fyra punkter beskriver Burleson (2005) 
ytterligare problem som finns i datoranvändande som främst kommer från kvantitativa 
undersökningar. Ett av dessa problem är avbrott i arbetet som påverkar bland annat 
produktivitet och kreativitet mycket negativt. Oftast berodde det på att de drabbade fann det 
svårt att fortsätta där de slutade innan avbrottet. Vidare hänvisar Burleson (2005) till en 
undersökning av Shneiderman (1999) som visar att 50 % av tiden vid datorn slösas bort i de 
vanligaste datorprogrammen (Shneiderman, 1999; Light, 2002 genom Burlseon (2005)) på 
grund av att de är dåligt utformade. Vidare konstaterar Burleson (2005) att de negativa 
intrycken från datorer överväger de positiva, som inte lika tydligt uttrycks. Ett annat 
problem är människors oförmåga till självkontroll, vilket leder till prokrastinering2 och att 
deadlines skjuts upp. Burleson (2005) föreslår liknande lösningar som Lubart (2005) gör 
under punkten "datorn som barnvakt". 
 
 

4.2 Effectiveness and efficiency 
 
Effektivitet tangeras i några av de beskrivna rollerna som datorn kan fylla i kreativt arbete. 
Det finns två begrepp som används i effektivitetssammanhang, ”effectiveness” och 
”efficiency”. Ett bra informationssystem ska enligt Avison & Fitzgeralds (2003) definition 
främja både effectiveness och efficiency. Dessvärre översätts både efficiency och effectiveness 
till effektivitet på svenska, trots att de har olika betydelse. Därför kommer vi använda oss av 
de engelska begreppen för att undvika missförstånd och göra resonemangen tydligare. 
 

4.2.1 Effectiveness 

 
Enligt & Fitzgeralds (2003) ska ett informationssystem hjälpa verksamheten att fungera mer 
effective. Med effective avses att processen ska fungera bättre och ge ett bättre slutresultat. 
ISO definierar effectiveness som den noggrannhet och fullständighet med vilken användare 
uppnår specificerade mål (ISO 9241-11, 1998). Preece et al (2002) genom Ågerfalk & Eriksson 
(2006) förklarar effectiveness som hur bra ett system är på att göra det det är menat att göra. 
 

                                                      
2 Uppskjuta till morgondagen, en annan dag eller en senare tidpunkt; fördröja 
(Nationalencyklopedin). 
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Mätningar av effectiveness relaterar användarens mål eller delmål till den noggrannhet och 
fullständighet med vilken dessa mål kan uppnås (ISO 9241-11, 1998). Som exempel ger ISO 
att om det önskade målet är att korrekt reproducera ett tvåsidigt dokument i ett specificerat 
format, så kan noggrannhet specificeras eller mätas genom antalet stavningsfel och antalet 
avvikelser från det specificerade formatet, och fullständighet genom antalet utskrivna ord i 
dokumentet delat med antalet ord i källdokumentet (ibid.).  
 

4.2.2 Efficiency 

 
Efficiency översätts även det på svenska till effektivitet, men mer med avseende på kostnad 
och tid. Efficiency beskrivs av ISO som förbrukade resurser i relation till noggrannheten och 
fullständigheten med vilken användaren uppnår mål (ISO 9241-11, 1998). Det betyder att för 
att något ska vara efficient så ska de förbrukade resurserna minimeras för att uppnå 
specificerade mål. Efficiency ligger alltså närmare det som på svenska brukar associeras med 
effektivitet. När ett företag oftast ska effektivisera sin verksamhet är det alltså efficiency som 
oftast åsyftas, ett bättre utnyttjande av resurser. 
 
Mätningar av efficiency relaterar nivån av effektivitet uppnådd med förbrukandet av 
resurser (ISO 9241-11, 1998). Relevanta resurser kan inkludera mentala eller fysiska 
ansträngningar, tid, material eller finansiella kostnader (ibid.). Till exempel kan mänsklig 
efficiency mätas som effectiveness delat med mänsklig ansträngning eller ekonomisk 
efficiency som effectiveness delat med kostnad (ibid.).  
 
Som exempel på hur efficiency kan räknas ut ger ISO följande exempel: Om det önskade 
målet är att skriva ut kopior av en rapport, så kan efficiency bli mätt av antalet användbara 
kopior av den utskrivna rapporten, delat med de resurser som använts för uppgiften, så som 
till exempel arbetstimmar och konsumerat material (ISO 9241-11, 1998).  
 
Alltså syftar effectiveness främst på kvaliteten på process och slutresultat, och efficiency 
avser tids- och konstnadseffektivitet.  
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5 Resultat 
 
 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av våra intervjuer. De är indelade i de kategorier som vi kom 
fram till under analysen för att på så sätt underlätta för dig som läsare att få en överskådlig bild.  
  
 
Alla fem intervjupersoner är musikproducenter med olika lång erfarenhet, allt från att ha 
arbetat med det i bara några år, till att ha arbetat med det i nära tjugo år. Flera av 
producenterna vi talat med använder nästan uteslutande bara datorer vid sin produktion. En 
vanlig uppfattning tycks vara att alla ljud skapas i datorn, men även ”vanliga” instrument så 
som gitarr, bas och trummor används. En respondent påpekar att datorn fungerar som en 
verktygslåda där alla musikens komponenter finns, allt från olika sorters instrument till 
effektenheter. 
 
Nedan presenteras respondenterna kort igen för att göra det lättare för dig som läsare att se 
vem av dem som citeras. 
Respondent 1 (R1): Har arbetat i Malmö med musikproduktion i ett flertal år, men började 
arbeta som studiotekniker. Han har varit delaktig i ett flertal större produktioner. 
Respondent 2 (R2): Ligger bakom ett flertal stora låtar och arbetat som producent i Malmö i 
närmare tjugo år.   
Respondent 3 (R3): Samme person som vi var på sonderingssamtal hos i Malmö. Han har 
också arbetat som producent i cirka tjugo år och producerat flera framgångsrika låtar och 
artister. 
Respondent 4 (R4): Arbetar som producent i en framgångsrik studio i Malmö och har många 
års erfarenhet. 
Respondent 5 (R5): Har de senaste åren börjat arbeta mer professionellt som producent och 
låtskrivare. Bor i Stockholm och intervjuades därför på telefon.  
  
 

5.1 Mixerbordet 
 
Den främsta fördelen med datorns intåg i musikproduktion som alla respondenterna nämner 
är vad de kallar ”total recall”. På ett analogt mixerbord är inställningarna i ett visst läge. För 
att övergå och arbeta med ett annat projekt måste alla inställningar på mixerbordet, 
instrument och effektenheter skrivas upp eller fotas av med en polaroidkamera. Två av 
respondenterna påpekar att även om alla inställningar är exakt uppskrivna så är det inte 
säkert att det blir samma ljud när bordet riggas upp igen. Detta beroende på att det kan bli 
olika ljud beroende på från vilket håll knapparna vrids på mixerbordet. En av 
respondenterna påpekar att det även kan bli bättre, och att denna förbättring går förlorad 
idag. På grund av att det nästan inte går att återfå samma resultat en gång till tvingas 
producenterna oftast att slutföra sitt projekt helt innan de kan ”riva” mixerbordet.  
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Med ett analogt mixerbord är det även svårt att snabbt göra ändringar, vilket ofta krävs när 
en mix skickas till ett skivbolag för utvärdering. Skivbolaget har för det mesta åsikter om 
små detaljer i mixen och att göra de ändringar som de vill med ett analogbord är ofta svårt. 
Detta kan belysas med ett exempel som en av respondenterna gav:  
 

R1: ”Ett exempel är ju Billie Jean och Michael Jackson, den vet jag remixades 96 gånger 
för att de liksom visste att detta är en av de största hitsen någonsin, men samtidigt hade 
de inte råd att få fel mix, så då fick de mixa en med tamburinen en decibel upp, sången 
en decibel ner, så fick de göra det i 96 versioner för att veta att ’nu har vi så att det 
räcker, nu kan vi riva mixerbordet’. I dagens läge så hade de mixat det en gång, sen 
kommer skivbolagsdirektören och säger att ’du får nog upp med tamburinen’, okej 
dubbelklicka, höj tamburinen.” 

 
Då mixerbordet inte är analogt, utan finns i datorn, är alla inställningar som gjorts på 
mixerbordet och inspelade kanaler lagrade i datorn i form av projektfiler. Det är därmed 
mycket enklare att arbeta med flera projekt samtidigt. Det är även lättare att ändra en 
inställning eftersom det bara är att dubbelklicka för att komma dit man ska. Respondent 3 
menar att det är väldigt bra i den kreativa processen, då ingenting riskeras om något provas 
samt att det går snabbt.  
 
Total recall har alltså gjort det möjligt att gå tillbaka till en mix och få den att låta exakt 
likadant, vilket inte gick med analoga mixerbord. En respondent påpekade att det fanns, och 
fortfarande finns, något som kallas för ”flying faders”-mixerbord, alltså programmerbara 
analoga mixerbord som kan komma ihåg inställningar. Dessa är dock så krångliga att 
använda och programmera jämfört med en dator att de inte blivit särskilt populära. 
 
 

5.2 Filutbyte och distansarbete 
 
En stor fördel som alla respondenter framför med den digitala tekniken är att dem de arbetar 
med har samma utrustning. På så sätt blir de kompatibla med varandra och kan utbyta filer 
snabbt och enkelt och detta underlättar distansarbete. Detta filutbyte har även möjliggjorts 
mycket av Internet. Respondent 3 påpekar att i början av nittiotalet så skickades inte så 
mycket över nätet utan då fick producenten vänta på materialet mycket längre tid. Att skicka 
på den tiden var mycket dyrare också, men respondenten påpekar att det också fanns mer 
pengar i musikbranschen då. Dock hade det inte gått att göra denna sorts distansarbete förut, 
eftersom det spelades in på stora, tunga rullband, som dessutom var väldigt dyra. Det var 
inte vanligt förr att producenterna fick ett rullband att mixa som var inspelad någon 
annanstans, men nu när allt sparas i digitalt i en projektfil händer det ofta. 
 
En del av producenterna påpekar att deras arbete involverar mer mixningsjobb nu än 
tidigare. En anledning är att artisterna kan spela in mycket hemma i en semiprofessionell 
studio och sedan skicka materialet till producenten för att han ska färdigställa det. 
Producenterna menar att så länge artisterna har spelat in signalerna relativt bra och att de 
har dämpat rummet de är i så kan producenten oftast försköna det väldigt mycket. Samma 
sak gäller för studiomusikerna, även de kan spela in hemma och komma med filen senare. 
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Nackdelen med det är att producenten inte kan påverka det som spelas in, även om det går 
att klippa det i efterhand. Respondenterna 2 och 3 menar att det går att göra så, men att de 
inte gör det. De påpekar att det beror på vilken sorts musik det är som ska spelas in, och om 
de vet att personen i fråga klarar av det. Risken är annars att det kanske inte alls blir som de 
tänkt sig.  
 
Filutbyte sker även mellan producenter och låtskrivare, förutsatt att de arbetar med samma 
program. Detta gör att så snart som en låtskrivare får en idé kan han skicka den till 
producenten som sedan bearbetar den. 
 

R5: ”Man kan skicka ett helt projekt till en helt annan världsdel över Internet på några 
timmar och fortsätta där med samma förutsättningar. Det hade inte gått innan. Det gör 
folk hela tiden, och det bara ökar och ökar. I och med att bredband blivit större kan man 
skicka massvis över nätet. Det gör jag nästan jämt.” 

 
Två av respondenterna arbetar så sinsemellan, den ena arbetar med en låt och skickar den till 
den andra i en projektfil för att han ska lägga på gitarr. Därefter skickas filen tillbaka och så 
bollas den fram och tillbaka.   
 
Även till skivbolag bollas filer med mixar och demos. Detta för att skivbolagen lätt ska 
kunna berätta sina synpunkter om ett arbete. Då är det enkelt att för dem framföra sina 
åsikter och för producenten att rätta till de saker som ska rättas till.  
 
Det går att dela upp arbetet en del så att flera personer arbetar parallellt med samma 
produktion, till exempel kan någon bearbeta sånginspelningen medan någon annan 
bearbetar resten av mixen. Då kopieras projektfilen från huvuddatorn till en annan dator och 
det parallella arbetet kan påbörjas. När detta är klart sammanförs de båda projektfilerna 
igen. 
 
Att arbeta parallellt med samma produktion kan snabba upp, med det beror på vilken sorts 
produktion det handlar om. När producenten arbetar med liveband är det färre moment som 
det går att göra det med. En anledning är att bandmedlemmarna vill vara med varandra och 
höra hur inspelningen blir. Teoretiskt går det att spela in halva skivan i en studio och andra 
halvan i en annan studio samtidigt. Respondent 1 påpekar dock att de ofta vill ha ett 
samspel, att när trummorna är lagda ska basisten följa trummisen och sedan ska gitarristen 
följa basisten. Delas det upp så menar respondenten att lite av samspelet försvinner. 
 
 

5.3 Tidsåtgång och disciplin 
 
Tiden det tar att slutföra en produktion tror inte någon av respondenterna har förändrats. 
Något som flera av respondenterna är överens om är att om exakt samma resultat som 
uppnås digitalt skulle göras med analog utrustning så hade det tagit längre tid. Om 
produktionen däremot gjorts på analoga villkor med digital utrusning, hade det antagligen 
inte tagit längre tid. 
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Flera respondenter talar om alla val som finns med datorn, och att dessa inte alltid är 
positiva eftersom producenten måste vara disciplinerad. Att arbeta med musikproduktion 
med hjälp av en dator skulle kunna vara tidsmässigt effektivare om producenten alltid var 
disciplinerad. Om producenten är odisciplinerad kan han fastna i att experimentera med alla 
de möjligheter datorn ger. Vid en traditionell, analog inspelning så fanns det inte så många 
val, utan det som fanns på band, det var där och det var det som fick användas. Respondent 
1 tror att det uppnås större resultat på samma tid, men inte att det för den skull går snabbare. 
R2 och R3 menar att det varken tar mer eller mindre tid och R4 hävdar att det tar längre tid 
om datorer används.  
 
För att arbeta disciplinerat menar flera av respondenterna att de arbetar med en deadline 
eller att de tittar på fakturan för att se hur mycket tid de ska lägga ner på ett projekt. Två av 
respondenterna menar att de lägger ner mer tid på låtar som ska släppas som singel än de 
låtar som kommer att fungera som utfyllnadsspår på ett album. En låt blir egentligen aldrig 
klar utan kan finslipas i all oändlighet. Flera respondenter talar om en känsla de får, de 
lyssnar igenom låten och ser om det finns några brister eller om något fattas och att de till 
slut tar beslutet att det låter okej. Följande citat från en av intervjuerna illustrerar väl hur 
oerfarna kan få problem om de inte har disciplin:  
 

”R3: Men det är ju också ett problem för dem som inte kan begränsa sig. Jag har haft 
killar i studion som, på fullt allvar, har jobbat kanske i över ett halvt år på en låt. Alltså 
kanske inte 9 till 5 så många dagar i veckan men jag hade en kille som satt på överbliven 
tid, kvällar och helger, och han satt där i ett år och han fick ihop två låtar. Oj vad de var 
avancerat arrangerade och han liksom skrotade sången ’nej, nya mastodontkörer’ och… 
C: Sålde den bra sen då? 
R3: Den sålde inte överhuvudtaget, den genererade inte en enda krona.” 

 
Att kunna sålla bland alla val får producenten delvis med erfarenhet eftersom han har provat 
alla saker flera gånger. De som är mer oerfarna vill testa olika varianter, medan en som hållit 
på i många år, kan utesluta vissa saker och vet vad som fungerar och inte.  
 
Respondent 2 påpekar att det oftast är de enkla idéerna som blir bäst, men att det är svårt att 
få fram det enkla. Respondent 1 håller med och tycker att många produkter har blivit 
sönderproducerade, att de har blivit så polerade att det inte finns någon mänsklighet kvar i 
det. Han menar att det krävs en viss mänsklig faktor i musik för att folk ska tycka om den.  
 
 

5.4 Inspelning av sång och musik 
 
Enligt respondenterna är det idag lättare att få en sämre artist att låta bättre med hjälp av 
tekniken, exempelvis är kraven på att en sångare ska sjunga rent inte lika stora. Skivbolagen 
är medvetna om detta och respondenterna menar att många artister som spelas in idag 
aldrig skulle ha spelats in för tio, femton år sedan. Dock påpekar flera av respondenterna att 
det på gamla inspelningar kan höras att sången är falsk, men att det nu krävs att varenda ton 
ska vara ren.  
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En vanlig uppfattning tycks vara att all bearbetning och förbättring av artisters insatser som 
sker nuförtiden med hjälp av datorn är fusk. Respondent 1 menar att det inte är fusk, utan 
effektivitet. Han påpekar att det är ett sätt att uppnå någonting som kan uppnås om man vill, 
men att det är en fråga om tid. Däremot menar han att om en sångerska sjunger en gång och 
detta sedan processeras i sju veckor så är det fusk. En annan av respondenterna, R5, påpekar 
att det mesta kan fixas till i datorn, utom attityd och inlevelse, och att just dessa två 
egenskaper har kommit att bli viktigare för en sångare att besitta. 
 

R5: ”Det viktiga för en sångerska innan var att sjunga rent, det går att fixa nu, så det 
viktiga är att ha rätt attityd när sångaren sjunger, det går inte att ändra. Man kan ändra 
rytm med Melodyne, pitch med Autotune. Man kan ändra allt med sången och fixa i 
efterhand förutom just attityden och inlevelsen. Idag letar man mer efter rätt attityd, 
inlevelse, att hitta någon som sjunger extremt rent är inte lika viktigt som innan.” 

 
Respondent 4 menar att inspelningen av sång har förändrats sedan införandet av datorn. 
Förr coachade han mer, men nu coachar han mindre och hoppas att det ska gå av sig själv. 
Han menar att det är svårt med sångläggning eftersom det ska låta som om det är naturligt 
och producenten inte får förstöra stämningen.  
 
Inte enbart sångarna har påverkats av utvecklingen. Ibland kan producenten välja att till 
exempel låta trummisen strunta i att spela bastrummor om producenten vet att det inte 
kommer att bli bra. I de fallen får trummisen spela in allt utom bastrumman, som istället 
läggs på i efterhand. 
 
I den analoga studion spelades sången oftast in i en tagning. Sångaren var tvungen att lära 
sig sången och sätta den i ett svep. Med datorernas hjälp behövs inte detta längre, även om 
det görs ibland. En stor skillnad med datorn är att varje tagning inte längre följs av ett 
avbrott som i den analoga studion, under vilket rullbandet spolades tillbaka. För vissa 
sångare menar respondent 2 att det är bra att de inte behöver vänta de fem eller tio 
sekunderna det tog mellan tagningarna. På så sätt är det ett bättre arbetsflöde nu, eftersom 
detta avbrott inte sker längre. Nuförtiden kan exempelvis refrängen repeteras och sjungas in 
oavbrutet. Producenten kan sedan klippa ut de bästa bitarna från varje omgång. Det är även 
vanligt att sångaren bli tillsagd att sjunga in alternativa avslutningar som klipps in för att 
inte göra att exempelvis varje refräng låter identisk. Detta sätt att arbeta kallas 
vocalcomping. Vocalcomping förekom även i den analoga studion, men respondent 3 
menade att det var ytterst tidskrävande och svårt att få bra och att det därför sällan gjordes. 
 
Detta nya sätt att arbeta på har bland annat fått som följd att det nu är mycket mindre 
inspelning och mer redigering än vad det var förr. Tid har även flyttats från repetition till 
redigering. Respondent 2 påpekar att om en sånginspelning håller på i en timme, så är 
redigeringen kanske fem timmar beroende på hur bra eller dåligt det är. Sångarna behövs 
alltså inte lika länge i studion längre, då de kan sjunga igenom låten några gånger och sedan 
gå hem. Idag spelar producenten in tills det blir halvbra och fixar till det efteråt. 
 
Det är enligt flera av respondenterna inte enbart positivt med denna tidsförskjutning. Ibland 
kan inspelningen gå för fort och därför kräva orimligt mycket redigering. Respondent 4 
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ansåg av egen erfarenhet att inspelningar alltid blir bäst om de görs i ett flöde, förutsatt att 
sångaren eller musikern klarar av det. 
 
 

5.5 Kvalitet 
 
Två av respondenterna påpekar att tidspressen ändrades sedan datorer började användas på 
så sätt att det finns en tidspress men ingen kvalitetspress. Detta håller inte respondent 1 som 
sysslar med liveband med om och påpekar att band har stora krav på sound. Även 
respondent 2 påpekar att kvaliteten på det han producerar och när han gör det, har ändrats i 
och med att det används en annan teknik. Han menar att han har fått bättre utrustning och 
att själva ljudkvaliteten är bättre. Andra påpekar att ljudkvaliteten kan bli minst lika bra, om 
inte bättre, med analog inspelning och menar att digitalt ljud kan låta ”kallt”. För att få bort 
det kalla ljudet används preamps, som är analoga, för att det ska låta bättre.  
 

R1: ”Alltså, har man bra analoga saker, så är ljudkvaliteten minst lika bra om inte bättre 
än att sitta med ett Pro-tools-system. Men det kostar ju otroligt mycket mer, man ska 
köpa ett SSL-bord för några miljoner och…” 

 
 

5.6 Arbetsprocessen 
 
Överlag beskriver respondenterna arbetsprocessen som densamma i den mening att de olika 
momenten görs i samma ordning. Det är ett invant arbetsmönster som lever vidare för att 
den modellen fungerar, speciellt för producenter som sysslar med inspelning av liveband. 
Respondent 1 påpekar att det kan vara så att det mer är på låtskrivarplanet som det 
förändrats väldigt drastiskt, eftersom låtskrivaren kan lägga alla instrument själv numera. 
 
Förut gjordes en demoinspelning hemma och sedan fortsatte artisten in i studion för den 
stora inspelningsdagen. En demo brukar oftast vara en enkel version av det färdiga 
resultatet. Den färdiga produktionen baseras ofta på demon och gränsen mellan dessa två 
har börjat suddas ut mer och mer. 
 
Respondent 3 påpekade att det händer att demon ibland är bättre än slutinspelningen, det 
kan finnas en speciell känsla i demon som går förlorad. Detta menar han kan bero på att 
studioinspelningen kostar mycket pengar och att det leder till prestationsångest – ”hjärna 
går före hjärta”. Därför anser respondenten att det är viktigt att använda bra 
inspelningsverktyg vid inspelning av demon eftersom chansen då är större att delar av den 
kan användas i den slutgiltiga inspelningen. 
 
En av de respondenter, 4, som mest producerar liveband tyckte sig se att producenter inte 
planerar lika mycket nu som förr. En anledning är att man med en dator har oändligt med 
kanaler och tillräckligt med tid för att nå ett resultat. Likaså såg han en förändring vad gäller 
förproduktion. Det hände ofta att producenten innan själva inspelningen hade sessioner med 
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bandet i några månader för att repetera och arrangera låtarna innan de spelades in. Detta 
tyckte han var mindre vanligt nuförtiden, men kopplade det även till den ekonomiska 
utvecklingen i musikbranschen. 
 
 

5.7 Fler/färre människor 
 
Två av respondenterna tror att det blivit färre renodlade studiomusiker i och med den nya 
tekniken och att det är få som kan leva på det idag. Nu behöver inte studiomusikerna kunna 
spela på samma sätt eftersom hela låten inte behöver spelas in i en tagning. Respondent 2 
påpekar att det inte påverkar hans arbete, för om han behöver en studiomusiker så ordnar 
han en, och om han inte hittar någon finns det ofta samplingar som fungerar lika bra. 
 
Även arbetsuppgifter som krävde speciell personal som exempelvis teknikern som skötte 
rullbanden och annan utrustning har enligt respondenterna minskat. Några av dem tycker 
heller inte att det är ett team på samma sätt när man arbetar. Respondent 1 är av helt annan 
åsikt och påpekar att när hans chef jobbade som mest analogt gjorde han allting själv, 
förutom i de lägen då han rent fysiskt inte kunde det. 
 
 

5.8 Andra fördelar 
 
Flera av respondenterna framhåller att det är enklare och går snabbare att ändra smådetaljer 
och experimentera med datorn än det gick med analog utrustning. Det är heller inte särskilt 
krävande att prova och genomföra sina idéer. Snabbheten menar flera av respondenterna 
påverkar kreativiteten. Ett exempel är att kunna prova en viss effekt genom att lägga en 
plugin på en kanal och höra hur det låter, till skillnad mot en analog studio där en 
effektenhet måste letas upp och kopplas in. En annan fördel som respondenterna beskriver 
är hur det har blivit lättare att ändra i arrangemang med klipp- och klistrafunktioner. Det går 
exempelvis att klippa ut en liten del av ett gitarrsolo och sätta någon annanstans istället för 
att be gitarristen göra en ytterligare inspelning. Respondent 4 menar att det kan vara 
pedagogiskt också, speciellt vid arbete med oerfarna eftersom producenten snabbt kan visa 
en idé genom att klippa och klistra. Ett annat exempel är om producenten vid en inspelning 
tycker att en viss takt är bra och vill använda den genom hela låten. Med hjälp av en 
fördubblingsfunktion är det mycket enkelt att göra, till skillnad mot analoga system i vilka 
det var mycket svårt att få bra. 
 
Med datorn är det enklare att byta ut vilket ljud som helst i en produktion i efterhand. 
Respondent 1 påpekar att han nästan alltid byter ut trumljud i efterhand. Det liknar något 
som respondenten kallar att ”trigga”. Tidigare gjordes triggning genom att sätta fast en 
kontaktmikrofon3 på en trumma. Signalen skickades därefter till en sampler eller synt som 

                                                      
3 speciell mikrofontyp som appliceras direkt på ett instruments klangkropp och som då känner av 
vibrationerna (Zetterberg, 2002). 
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spelade upp ett helt annat ljud. Nu går det att trigga i efterhand, genom att bara markera ett 
spår i datorn och välja att byta ut det mot ett annat ljud. Ett annat exempel på saker som går 
att göra med analog utrustning, men som är mycket svårare, är att spela upp ett ljud 
baklänges. Med gammal analog teknik fick bandet vändas och spelas upp baklänges 
samtidigt som ljudet spelades in på ett nytt band. I datorn krävs det bara ett musklick på 
ljudfilen som ska vändas.  
 
Möjligheterna att kunna jämföra de förändringar som gjorts i låten menar respondenterna är 
en annan stor fördel. Med en jämförelsefunktion i datorn går det lätt att jämföra hur det lät 
före och efter en viss förändring. I en analog studio måste producenten försöka komma ihåg 
hur det lät innan förändringen och det menar respondenterna är svårt. 
 
Det är även vanligt att producenterna får idéer av att det kommer nya plugins hela tiden. 
Även om det under den analoga tiden ständigt kom ny utrustning, tycker respondenterna att 
det är smidigt att kunna ladda ner en demoversion av en plugin och testa den. 
 
 

5.9 Digitala begränsningar 
 
De flesta av respondenterna nämner gemensamt en sak som de saknar mest från den analoga 
studion, nämligen bandkompression. Banden i analoga bandspelare gör att signalen inte får 
riktigt samma dynamiska omfång för att bandet ser till att trycka ihop signalen lite grann. 
Respondent 1 påpekar att det aldrig kommer gå att återskapa det digitalt eftersom det är ett 
fysiskt fenomen. Det har gjorts försök att skapa plugins som kan simulera bandkompression 
och andra analoga artefakter, men att de inte fungerar så bra. Respondent 5 pekar på ett 
liknande fenomen som sker i analoga mixerbord, där summeringen av kanalerna får en 
annan karaktär än de får i en dator.  
 
R1 menar att det inte går att uppnå en helt analog känsla med en dator trots att det finns 
massvis med plugins som försöker efterlikna analog utrustning. En lösning för att försöka få 
en analog karaktär på en digital inspelning är att spela in den på ett analogt band, för att 
sedan spela in den digitalt i datorn igen. Några av respondenterna har gjort det, men 
påpekar att det till trots inte är en analog inspelning och att de sällan gör det av praktiska 
skäl. 
 
Samme respondent sammanfattar dilemmat genom att säga att han med analog utrustning 
var tvungen att göra saker som fick vissa konsekvenser. I och med att datorn såg till att dessa 
saker inte längre behövde göras struntade han i att göra dem. I efterhand har han insett att 
vissa av dessa konsekvenser var bra. Därför går han ibland frivilligt en omväg i datorn för att 
få ett resultat som liknar det han tidigare blev påtvingad i den analoga studion. 
 
Ytterligare en nackdel som respondent 2 framför är att det är lätt att fastna i teknologin - det 
blir för mycket av det tekniska. Beroendet av teknologin är det som skrämmer, att om något 
skulle gå sönder så är han ”körd”. Men han påpekar samtidigt att systemet han använder är 
väldigt driftsäkert. 
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5.10 Överblick 
 
Vissa av respondenter upplever en viss saknad av att kunna ta på saker på samma sätt som 
de kunde i den analoga studion i och med att det mesta numera endast finns på skärmen. 
Därför har några av respondenterna köpt mixerbord som fjärrstyr programvaran så att de 
fortfarande kan ”känna” och fingra på utrustningen. De rörelser som görs på mixerbordet 
representeras i DAW av kurvor, så kallad automatisering. Om exempelvis en gitarr ska 
förflyttas från vänster till höger representeras det av en kurva på skärmen som går från 
vänster till höger. Respondent 1 menar att det är lätt hänt att kurvan blir perfekt om det ritas 
på skärmen med musen. När samma sak gjordes analogt fanns inte lika stor precision, 
uppritad som en kurva skulle den se ojämn och hackig ut. I de fall de ritades upp på 
skärmen som exakta kurvor kunde det bidra till att ljudet blev rätt sterilt därför att alla 
tekniska moment blev exakta. Respondenten menar att det är viktigt att lära sig bortse från 
hur det ser ut på skärmen utan istället lyssna på hur det låter. I dessa lägen menar han att det 
är bra att ha ett fjärrstyrt mixerbord, men att det med övning går att rita upp kurvorna med 
musen. 
 
Förutom den överblick automatiseringskurvorna ger får producenten även en överblick av 
alla kanaler och inspelat ljud. I en analog studio fanns inte alls den sortens överblick. 
Respondenterna menar att överblicken är till stor hjälp, dels för att den är en förutsättning 
för att kunna kopiera/klistra och dels för att ta reda på orsaken till t.ex. ett missljud. I det fall 
något låter fel går det oftast att se det på skärmen, tidigare var producenten tvungen att 
lyssna sig till det. Respondent 1 påpekar att det även är väldigt pedagogiskt att exempelvis 
kunna se en equalizers kurva representerad grafiskt. Han nämner även att de kan vara en 
nackdel, att man kan luras höra saker som egentligen inte finns, för att man ser det på 
skärmen. Flera av respondenterna berättar att de i dessa lägen brukar blunda, för att inte 
luras. Dock påpekar flera att med erfarenhet så låter man sig inte luras. 
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6 Analys och Diskussion 
 
 
Eftersom vår undersökning är ytterst kvalitativ, och området tämligen outforskat, har vi 
under undersökningens gång fått reflektera över vad som är relevant i en 
systemvetenskaplig kontext och inte. Bristen på tidigare litteratur i ämnet har gjort att vi inte 
haft fått några konkreta angreppspunkter givna. Därför har vi under arbetets gång konstant 
fått reflektera över vad respondenterna egentligen sagt och försökt hitta gemensamma 
nämnare hos dem. 
 
Två aspekter som beskrivits i teoriavsnittet, kreativitet och effektivitet, kommer att ligga till 
grund för analysen av resultatet. Vi kommer även använda oss av samma beskrivning av 
respondenterna som i resultatdelen (R1, R2, R3, R4 och R5) för att tydliggöra vilken 
respondent som citeras. 
 
 

6.1 Mixerbordet 
 
De intervjuade musikproducenterna påpekar alla framförallt en fördel med den datoriserade 
musikstudion, nämligen total recall. I och med att alla inställningar och inspelade ljudspår 
sparas i form av en projektfil möjliggörs detta. De konkreta fördelarna är flera. Dels sparas 
alla inställningar från varje spår i projektet, vilket gör att projektfilen kan öppnas, ändras, 
sparas och stängas för att därefter öppnas igen. Även om det gick att skriva upp inställningar 
i den analoga studion var det i princip omöjligt att få det att låta exakt likadant, bland annat 
beroende på att analog kringutrustnings ljud varierar på grund av olika faktorer som till 
exempel värme, eller om ett visst reglage hade skruvats motsols eller medsols. Dessutom var 
processen att anteckna eller fotografera tidskrävande och tråkigt. Att kunna öppna en mix i 
form av projekt, efter ett långt tag och ändå få exakt samma ljud som när projektet en gång 
sparades menade musikproducenterna haft stort inflytande på deras arbetssätt på så sätt att 
inget arbete med mixen någonsin är definitivt. I och med att mixen inte är definitiv kan den 
ändras, efter t.ex. skivbolagens önskemål. Därmed behöver inte producenten ägna sig åt att 
göra alternativa mixar av samma låt för att vara säker på att åtminstone en av dem ska 
accepteras av skivbolaget. Denna del av mixningssessionen har nästan helt eliminerats, vilket 
i sin tur lett till en tidsbesparing. I det avseendet har datorn bidragit till en större efficiency.  
 
En annan viktig fördel som berör effectiveness beskriver respondent 2 så här ”Och sen är det 
ju mycket lättare, eftersom man har mycket i datorn, man kan jobba på många låtar 
parallellt…”. Vad han beskriver är möjligheten att lätt kunna varva mixning mellan olika 
låtar. Detta tillåter även musikproducenten att få distans till sin mix, alltså en sorts 
konstnärlig paus.  
 
Den datoriserade musikstudion är ett kreativt hjälpmedel för musikproducenten. Selker 
(2005) genom Lubart (2005) menar att enkel manipulation av idéer är en god egenskap i ett 
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datorsystem som stöder kreativitet. Det är enklare för musikproducenten att experimentera 
med ljudet. Att prova olika lösningar är snabbare, och dessutom riskfritt. Respondent 2 sa så 
här om detta ”… man kan ju sitta och experimentera mycket mer och sitta och kopiera 
arrangemang och allting liksom…” och respondent 4 påpekade att ”Man får mycket hjälp för 
att det inte är särskilt krävande att prova sina idéer. Det kostar inget i tid eller 
överhuvudtaget. Får man en idé och den är genomförbar i en dator så är det bara att prova 
den”. Det kan gälla att testa olika plugins eller att kopiera ljudslingor och redigera om den, 
eller att byta ut ett visst instrument.  
 
Att förändringar är betydligt enklare och snabbare att göra bidrar också till en bättre 
effektivitet, i båda betydelserna. 
 
 

6.2 Filutbyte och distansarbete 
 
Respondenterna menar att distansarbetet och uppdelningen av arbete har haft både positiva 
och negativa konsekvenser. De positiva faller mest inom ramen för efficiency. En stor 
förändring av musikproducentens sätt att arbeta har skett i och med Internet. Det har blivit 
enklare för musikproducenten att utbyta material, vilket möjliggjort nya sätt att arbeta på. 
Utbytet sker oftast mellan musikproducenter, mellan musikstudior, eller mellan 
musikproducenten och skivbolaget. En av respondenterna förklarar hur hans utbyte sker 
genom att säga:  
 

R2: ”Alltså man kan skicka filer mellan varandra, det kan man ju inte när man har ett 
analogt, alltså… oftast är det ju så här att om J lägger gitarr på en låt då skickar jag den i 
en session till honom, och så lägger han gitarr och så skickar han tillbaka och så bollar 
man så fram och tillbaka.”  

 
Internet har haft stor betydelse för denna utveckling och datorn i musikstudion fyller i detta 
fall den funktion som Lubart (2005) benämner brevvän. En annan av respondenterna 
beskriver Internets betydelse så här:  
 

R5: ”Man kan skicka ett helt projekt till en helt annan världsdel över Internet på några 
timmar och fortsätta där med samma förutsättningar. Det hade inte gått innan. Det gör 
folk hela tiden, och det bara ökar och ökar. I och med att bredband blivit större kan man 
skicka massvis över nätet. Det gör jag nästan jämt.” 

 
Tidigare fick band skickas per post och därför gjordes det inte så ofta, mycket beroende på 
att det tog tid och var kostsamt. Dessutom krävdes i högre grad att de som utbytte material 
med varandra hade samma hårdvara, vilket nästan aldrig var fallet.  
 
Det har blivit betydligt vanligare att en musikproducent får material som ska mixas som har 
spelats in i en annan studio. Överlag har antalet mixningsjobb ökat, vilket respondent 1 
uttrycker så här: ”…vi har fått mycket mer mixjobb, för att de kan ha spelat in mycket 
hemma, eller att de känner någon som har en semiprofessionell studio. Så länge de har spelat 
in signalerna hyfsat ok, så kan vi oftast försköna det väldigt mycket med det vi har.”. 
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Artisterna kan alltså välja att göra delar av inspelningarna exempelvis hemma, förutsatt att 
det görs i någorlunda bra kvalitet. Detta påverkar musikproducentens efficiency positivt då 
han inte behöver utföra dessa inspelningar i sin studio. Nackdelen med distansarbete, sett 
ifrån musikproducentens perspektiv, är att möjligheten att påverka inspelningen minskar, 
vilket uttrycks så här av några av respondenterna ”…då har man ju inte möjlighet att 
påverka det själv.”, ”Då måste man ju lita stenhårt på den (personen som spelat in).” och ”Man 
kanske inte gillar det man får.”. Dessa uttalanden kan alltså ses som att effectiveness kan 
försämras om det är så att det material som skickas till producenten inte är bra nog. Detta 
skulle i så fall även kunna påverka efficiency negativt om det är så att det material som 
skickats in till exempel måste bearbetas mycket eller i värsta fall spelas in igen.  
 
Uppdelning av arbete inom musikstudion har även ökat, något som var betydligt mer 
komplicerat med analog utrustning. Möjligheten att kunna skicka över en viss del av 
inspelningen, t.ex. trummor eller sång, till en annan part utnyttjas betydligt oftare. Det 
bearbetade materialet kan sedan enkelt sammanföras med den resterande inspelningen. Tid 
och rum spelar inte längre lika stor roll.  
 
 

6.3 Tidsåtgång och disciplin 
 
Trots att vi försökt genomföra undersökningen utan förutfattade meningar, trodde vi till 
trots att tiden att genomföra en produktion borde ha effektiviserats (efficiency) sedan datorer 
används i produktionen. Att döma av respondenternas svar är inte detta fallet. De flesta 
ansåg att produktioner idag tog minst lika lång tid som tidigare. Några av dem menade att 
det tog längre tid och på frågan om det tar längre eller kortare tid när datorer används så 
svarade respondent 2 så här: ”Det är nästan ingen skillnad alltså, utan man tror att det ska gå 
fortare, men det gör det ju knappast ändå.”.  
 
Att det inte blivit snabbare verkar bero på flera olika saker. En gemensam åsikt hos 
respondenterna var dock att det inte enbart gick att koppla till digitaliseringen i sig, utan det 
fanns många kringliggande faktorer.  
 
Flera av respondenterna menade att det finns ett förhållande mellan den tekniska 
utvecklingen och musiken. Utvecklingen med nya möjligheter leder till nya genrer och 
trender. Det går därför inte att resonera huruvida samma låt skulle ta lika lång tid att göra 
med analog utrustning som med digital utrustning eftersom låten i sig präglas av 
utrustningen. På frågan om det skulle gå att klara saker tidsmässigt i en gammal studio så 
svarar en respondent:  
 

R1: ”Det kan jag inte svära på, jag tror att det är ungefär samma faktiskt. Vissa grejor 
tjänar du in och vissa grejor inte. Jag tror att det är lika mycket grejor man gör för att 
man vet att det är digitalt. Men skulle man uppnå exakt samma resultat analogt, så hade 
det tagit längre tid. Men om man bara gör en platta liksom, analogt eller digitalt, så tror 
jag det tar lika lång tid. Men det blir ju givetvis inte exakt samma resultat, det är det 
som är skillnaden.” 
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Samme respondent menar att det skulle gå hyfsat bra att spela in en låt som använde sig av 
analoga förutsättningar digitalt, men att det skulle var mycket svårare att göra tvärtemot, 
och framförallt ta längre tid. 
 
En negativ konsekvens som både Burleson (2005) och Lubart (2005) varnar för är att datorn 
inte får stoppa upp den kreativa processen. Instabil programvara och dåligt utformade 
gränssnitt utpekas som saker som kan åstadkomma detta. Respondenterna ser dock inte 
dessa problem utan menar istället att det är mänskliga faktorer som gör digitala inspelningar 
mer tidskrävande, alltså inte tekniken. Respondenterna menar att de större möjligheter som 
mer digital utrustning möjliggör ställer högre krav på disciplin hos musikproducenten. 
Valmöjligheten kan även bli ett hinder i de fall disciplin saknas. De flesta av respondenterna 
menar att det kan vara ett problem, men att en erfarenhet musikproducent vet vad som 
fungerar och inte, och vet när gränser måste sättas.  En av respondenterna resonerar så här 
kring detta:  
 

R5: ”Total recall är det bästa, men också något av det sämsta, för man blir aldrig klar 
med ett projekt om man inte tvingar sig. Man kan alltid gå tillbaka. Om man hade en 
helg i studion och gick därifrån på söndagen så var det klart och reglarna nere. Ville 
man ändra fick man göra om allt. Valfrihetens förbannelse, fortsätta i alla oändlighet, 
det är för enkelt att ändra småsaker.” 

 
Vana musikproducenter har en agenda och prioriteringar i tankarna. Datorn i rollen som 
barnvakt (Lubart, 2005) verkar därför inte särskilt relevant för vana musikproducenter, men 
är säkerligen desto mer relevant för de med mindre vana, vilket respondent 2 påpekar: ”De 
som är mer oerfarna, de vill ju testa ’hur blir det om jag gör så här?’. Har man hållit på i 
många år så vet man, då kan man utesluta det och det och det.”. Några av respondenterna 
menar att alltför många låtar blivit ”överproducerade”, "för perfekta", som en följd av 
möjligheterna.  
 
 

6.4 Inspelning av sång och musik 
 
Oavsett om tiden för hela produktionen är oförändrad eller inte, har tiden mellan de olika 
sessionerna omfördelats. Framförallt har en förskjutning skett mellan inspelningssessionen 
och redigeringssessionen, vilket påpekas av respondent 3: ”…nu är det tvärtom. När det är 
färdiginspelat det är då jobbet börjar.”. Allt mer ”fixas till” i efterhand och ställer inte samma 
prestationskrav vid inspelning som tidigare, och om detta säger respondent 2 så här: 
”…alltså förr när man spelade in då fick man ju sitta tills någonting blev bra. Idag sitter man 
tills någonting blir halvbra och så tänker man ’Det där fixar jag efteråt’.”. Korrigering av 
sång är i det närmaste standard, varje ton måste låta rent. Det gick att korrigera sång 
tidigare, men processen tog längre tid och det var svårare att få till ett bra resultat. 
Respondenterna tycker att det absolut bästa är om en sångare kan klara av att få sången bra 
direkt, då mindre redigeringsarbete är att föredra.  
 
De nya möjligheterna med datorbaserad inspelningsutrustning har alltså lett till att det har 
blivit enklare och snabbare att korrigera och redigera och därmed blivit en standard-
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procedur. Vid en första anblick har, sett ifrån både efficiency- och effectivenessperspektiven, 
tekniken hjälpt musikproducenten i sitt arbete.  
 
Både efficiency och effectiveness är numera mest centrala i redigeringssessionen där 
arbetsinsatsen läggs. Producenterna vill få ett så bra slutresultat som möjligt, och det är i 
redigeringssessionen detta nås. Effectiveness uppnås alltså i allt högre grad i 
redigeringssessionen eftersom inspelningen inte behöver vara perfekt, men den kan bli det 
med hjälp av redigering. 
 
Ett annat sätt att se på det är från ett efficiencyperspektiv därför att göra de korrigeringar 
som krävs går betydligt snabbare med datorns hjälp än tidigare. Å andra sidan är det från ett 
estetiskt perspektiv inte självklart att det enligt musikproducenterna är en förbättring. 
Huruvida en sångprestation låter ”bättre” för att den är renare är inte alltid självklart. 
Respondenterna menade att överlag är karaktären och känslan i sången viktigare än att den 
låter rent. Därför går det att ta tillvara på de sångare som har dessa egenskaper, men kanske 
inte sjunger rent. 
 
En av respondenterna svarade att sångkorrigering som många uppfattar som fusk i själva 
verket är just effektivitet:  
 

R1: ”Ja, ja, det är ju den eviga frågan/diskussionen. Jag tyckte själv att det var jättefusk 
när jag började. Sen har jag på något sätt insett att det inte är fusk, utan det är 
effektivitet, haha. Det är ett sätt att uppnå någonting som vi kan uppnå om vi vill, det är 
en fråga om en timme eller tvåtusen timmar.”  

 
Det begrepp som respondenten syftade på är efficiency eftersom han menade att det var 
onödigt att ägna flera timmar åt inspelning med en sångare som han på förhand visste inte 
skulle klara det. 
 
 

6.5 Arbetsprocessen 
 
Bortsett från tidsförskjutningen mellan inspelnings- och redigeringssessionen har inte 
arbetsflödet förändrats nämnvärt, utan momenten görs i princip i samma ordning som i den 
traditionella studion. Respondent 1 menar att det inte är en slentrianmässigt vald ordning, 
utan att det är den ordning som erfarenhetsmässigt visat sig fungera bäst. Visserligen ger 
den datorbaserade studion större flexibilitet, som tidigare nämnts, vad gäller möjligheten att 
åtgärda saker i mixen som att t.ex. spela in ett spår på nytt. De musikproducenter som även 
är låtskrivare såg vissa fördelar mot tidigare. Respondent 5 menade att låtens struktur inte 
nödvändigtvis behöver vara fullständigt klar innan inspelningen börjar, utan mindre detaljer 
som till exempel stick kan läggas till, ändras, eller tas bort i efterhand. Lubart (2005) menar 
att enkel manipulation och representation av idéer är viktigt för kreativiteten, och detta är ett 
bra exempel på just det. En respondent uttryckte sig så här: 
 

R5: ”Ur ett kreativt perspektiv kan man säga att man kan göra en sak på tio minuter och 
veta om man är på rätt spår, tidigare fick man chansa om det man skrev på gitarr lät bra 
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med en symfoniorkester sen, idag kan man bara ta fram stråkar i Logic. Överlag är det 
enklare att ändra form och testa idéer. Det går på fem sekunder när det innan var en 
bökig process.” 

 
En del av det som respondenten säger pekar på en annan fördel för musikproducenter som 
har med effectiveness att göra. Ett stråkparti kan testas med hjälp av en stråkplugin innan 
inspelningen med levande musiker äger rum. På detta sätt vet producenten om partiet är 
hållbart innan inspelningen och ökar därmed hans effectiveness. Detta kan liknas vid att 
musikproducenten gör en skiss på det som ska spelas in redan innan inspelningstillfället, 
eftersom han redan har en stråkorkester i sin dator som kan hjälpa honom att förstå hur det 
kommer att låta. På så sätt vet alltså producenten redan innan han går in i studion med den 
levande orkestern hur stycket kommer att låta, han vet alltså redan innan vad målet kommer 
vara, och det är därför som effectiveness ökar. Förr i tiden hade detta inte varit möjligt då 
producenten inte innan inspelningen kunde göra denna skiss. Han kunde alltså inte innan 
inspelningstillfället veta hur stycket med den levande orkestern skulle låta och hade därmed 
inte innan inspelningstillfället sitt mål klart för sig.   
 
 

6.6 Fler/färre människor 
 
Den nya tekniken har även medfört att allt färre renodlade studiomusiker används, vilket en 
av respondenterna uttrycker så här: 
 

R2: ”Ja, det kanske har blivit färre studiomusiker, det är få som kan leva på det idag, om 
man jämför med förr, eftersom man inte behöver kunna spela på samma sätt, man 
behöver inte kunna spela genom hela låten idag.” 

 
En anledning är att så pass mycket går att ändra i redigeringen att det inte är lika höga krav 
på utgångsmaterialet. Klipp- och klistra-funktionerna gör också att allt inte behöver göras i 
en tagning. Beroende på vilken musik som görs varierar behovet av studiomusiker. Mycket 
av det som studiomusiker bidrog till går även att hitta i samplingsbibliotek. Även om 
samplingarna ibland måste anpassas manuellt för att passa in, är visionen om datorn som 
kollega (Lubart, 2005) delvis inte längre en vision. Visserligen är inte dialogen mellan man 
och maskin lika naturlig som mellan man och man. Datorn har inte tillräckligt utvecklad AI 
för resonemang och är således fortfarande "dum". 
 
Även övrig personal har minskat i den digitala musikstudion, och musikproducenten har 
fått fler roller. Behovet av tekniker och övriga hjälpredor har minskat i och med att den 
mesta utrustningen finns i datorn. Exempelvis behöver inte de reglar på mixerbordet som 
måste förändras regleras simultant, vilket kräver många händer, utan reglarna kan regleras 
manuellt en åt gången och memoreras av datorn, så kallad "automatisering". 
Automatiseringen kan därefter lätt manipuleras och korrigeras grafiskt. Rationaliseringen av 
både hårdvara och människor tycks inte uppfattas som något större problem hos 
respondenterna. 
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6.7 Kvalitet 
 
Vi redogör här för vad respondenterna sagt om kvalitet. Kvalitet är inte ett enhetligt begrepp 
och är därmed svårdefinierbart.  
 
Synen på kvalitet, i meningen ”välproducerat”, skiljer sig mellan respondenterna och det 
verkar bero på vilket eller vilken sorts skivbolag de arbetar för. De producenter som även 
skriver låtar som t.ex. kommer att fungera som utfyllnadsspår på album upplever att det 
ibland finns en tidspress men ingen kvalitetspress och att det ökat något under senare år. 
Respondenterna tror att detta snarare är kopplat till den allmänna ekonomiska utvecklingen 
i musikbranschen än att skivbolagen eventuellt tror att det är effektivare (efficiency) att 
producera musik i en datorbaserad studio. 
 
Ljudkvaliteten menar ingen av respondenterna längre är ett problem, men påtalar att tidig 
digital utrustning gav kallt och livlöst ljud. Analog utrustning ger ett visst karaktäristiskt, lite 
varmare, men brusigare ljud. Ingen av respondenterna anser att det analoga ljudets fördelar 
motiverar dem att återgå till det analoga. Två av respondenterna menar att det går alldeles 
utmärkt att kombinera analog utrustning med de datorbaserade systemen om de vill, men 
att de sällan gör det av praktiska skäl. 
 
 

6.8 Slutdiskussion 
 
År 1986 skrev Leyman så här: 
 

I takt med att datakommunikation via telenäten byggs ut kommer vi att få möjligheter 
till även musikalisk kommunikation på det sättet. Idag finns det hundratusentals 
databaser runt om i världen som används för allt mellan himmel och jord. Här öppnar 
sig spännande perspektiv för musiker, där man kan kommunicera tvärs över jordklotet 
med andra musiker och andra musikkulturer än den egna. Det finns redan en del 
databaser för musikalisk kommunikation och dessa blir allt fler för var dag som går.  
Man kan på det sättet utväxla ljud och man kan skicka hela musikstycken på bara några 
tiotal minuter. Det är bara att kalla upp sitt kommunikationsprogram, lyfta luren, ringa 
upp och börja sända. 

 
Detta är nu, tjugo år senare, verklighet och dessutom vanligt förekommande. Utbyte av filer 
och distansarbete är något som ingen av våra respondenter känner sig främmande för. 
Tvärtemot har alla respondenter talat mycket om utbytesmöjligheterna och det framstår som 
att det är en av de viktigare funktioner som datorn i musikstudion bidragit till. Frågan är om 
inte detta även kommer att utvecklas och bli än mer frekvent i framtiden.  
 
En av våra respondenter talade om en funktion som nu byggs ut i de flesta DAW som 
innebär att distans inte kommer att ha en betydelse i framtiden. Tanken är att två eller flera 
producenter ska kunna arbeta i samma projekt samtidigt, utan att vara på samma plats, men 
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uppkopplade mot varandra. Respondenten såg framför sig hur han satt i sin studio i Malmö 
och arbetade i realtid med Bono i London och en annan musikproducent i New York.  
 
Att i det närmaste hela studion nu finns i datorn är den viktigaste förutsättningen för 
möjligheten till utbyte. Internet är en annan förutsättning. Även om det tidigare gick att 
skicka band mellan studior var det omöjligt att få det att låta exakt likadant i båda studiorna 
eftersom utrustningen skiljde sig åt och det faktum att analog information aldrig kan återges 
exakt. Dessutom var det mycket svårare, och i vissa fall omöjligt, att göra vissa ändringar 
som att exempelvis byta ut vissa ljud. 
 
Uppdelning av arbete sker inte endast mellan olika studior utan även i samma studio. 
Exempelvis kan redigering och mixning av sång göras av en person i en dator under tiden en 
annan person arbetar med resten av låten. En anledning som gavs för att inte göra den här 
uppdelningen var att de som arbetade med samma projekt ville vara med och lyssna på vad 
som gjordes. Men tekniken finns och det används, och det kanske är så att det kommer bli 
mer vanligt framöver? 
 
Möjligheterna att klippa och klistra samt att exempelvis korrigera sång har förenklats oerhört 
mycket med datorn. Detta har gett producenterna stor flexibilitet i sitt arbete och de kan 
numera lätt bara flytta en del av en låt till ett annat ställe med bara ett musklick. Denna 
flexibilitet har dock medfört att producenten måste vara disciplinerad. Alla producenter vi 
pratat med har talat om hur lätt det är att börja pilla, och att de måste vara disciplinerade för 
att veta när det ”räcker”, eftersom det nu är så lätt att gå tillbaka till ett projekt. Ingen av 
respondenterna menar dock att de själva har problem med disciplin, men de ger exempel på 
”sönderproducerade” låtar, om personer som inte är lika vana som dem som inte kan sluta 
producera en låt utan fortsätter i upp till ett halvår med samma låt med mera. Det verkar 
alltså som om de som arbetat ett tag med produktion får en viss vana att se när en låt är 
färdig och när de ska sluta att pilla, men ingen av dem kan riktigt förklara vad detta är, utan 
de pekar på ”en känsla” och så vidare. Det verkar dock inte som om de får hjälp av datorn 
att sätta stopp, utan detta är mer en fråga om erfarenhet och rutin. 
 
Inspelning av sång och instrument har förändrats. Allt mer tid har flyttats från själva 
inspelningen av sång och instrument till redigering. Förr i tiden så var sången tvungen att 
spelas in tills den var näst intill perfekt, medan producenten idag kan låta sångaren sjunga 
sången tre gånger och sedan är inspelningen klar. Därefter följer istället en längre period 
med redigering, som inte alls var lika lång förut.  
 
Sången skulle kunna spelas in på samma sätt som förut, och respondent 4 talar om att han 
vill i så stor mån som möjligt få sångaren att sjunga in låten i ett stycke, så som det gjordes 
förr. Anledningen till detta säger han är att ”Jag tror faktiskt att det låter allra bäst om det 
kan sjungas in i ett flöde och liksom innehålla någonting.”, så det är snarare för att han själv 
vill höra någonting speciellt i musiken som kanske inte fångas om det spelas in med mycket 
redigering i efterhand.  
 
Vi får dock uppfattningen att alla vi talat med dock inte tar så lång tid med sångarna i 
inspelningsstudion, utan att de snarare lägger ner mer kraft på redigeringen av det 
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insjungna materialet. Anledningen till varför det inte spelas in på samma sätt som förut tror 
vi är just för att möjligheten till en snabb inspelning finns, och därför så utnyttjas den. Det är 
helt enkelt smidigare för producenten att inte ha sångaren eller musikerna inne i studion så 
länge för att sedan därefter fixa till inspelningen i efterhand. 
 
Möjligheten att testa olika saker har förbättrats avsevärt. En producent kan lätt byta 
instrumentplugin för att testa hur ett visst parti i en låt skulle låta om det istället för t.ex. en 
orgel var ett elpiano som spelade. Detta skulle i en analog studio tagit många timmar att 
testa, medan det med datorns hjälp kanske går på en timme. Så efficiency i fråga om 
möjligheterna att testa olika saker har ökat otroligt mycket.   
 
En annan sak som påverkats av digitaliseringen är att det är färre människor involverade i 
en musikproduktion idag. Förr fanns det många fler tekniker i en studio som hade hand om 
bland annat alla kablar som måste fungera och vara rätt isatta. Även antalet studiomusiker 
har minskat, men det är inget som våra respondenter oroar sig över. De berättar att om de 
behöver en person som spelar ett visst instrument så går det fortfarande att få tag i en, men 
personen i fråga kanske inte behöver uppehålla sig i studion en längre tid, eller eventuellt 
inte alls, om producenten litar så mycket på hans förmåga att musikern i sitt hem själv kan 
spela in det som behövs. Samtidigt menar många av respondenterna att de just måste känna 
musikern mycket väl för att låta dem göra detta, eftersom inspelningen annars kanske inte 
alls blir så som de tänkt sig. Många av instrumenten finns ju redan i datorn som plugins och 
samplingar, och vi tror att detta måste vara den största orsaken till varför studiomusikerna 
minskat så till antalet. Producenten kan i regel sitta vid sin dator och simulera med hjälp av 
sitt klaviatur och en plugin ett gitarrsolo eller vad det nu är han behöver spela in. En fysisk 
person som spelar instrumentet är inte längre lika nödvändig eftersom producenten med 
datorns hjälp kan vara den personen själv. 
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7 Slutsatser 
 
 
I den problemformulering som finns i inledningen av uppsatsen ställde vi oss frågan hur 
musikproducenter påverkats i sitt vardagliga arbete av att musikproduktion har gått från att 
göras med analog hårdvara till att numera göras till stor del med hjälp av datorer. Utifrån 
resultatet kan vi utläsa ett flertal förändringar. 
 
Den kanske absolut viktigaste fördelarna med den datoriserade inspelningsstudion är enligt 
musikproducenterna själva total recall, det vill säga möjligheten att kunna spara hela mixen 
för att vid ett senare tillfälle kunna öppna den och fortsätta arbeta. Flera av de praktiska 
begränsningar som fanns med den analoga tekniken har öppnat dörrar för experimenterande 
vilket har hjälpt musikproducenten i hans kreativa arbete. Det digitala formatet har löst 
problematiken vad gäller exempelvis uppdelning av arbete och distansarbete, vilket har 
blivit mycket vanligare nu än vad det var tidigare. 
 
Tid har förflyttats mellan olika moment. Mindre tid läggs på inspelning och mer tid på 
redigering och korrigering av det inspelade materialet. Redigeringssessionen var inte alls 
lika omfattande förr eftersom det var en omständlig process. Möjligheterna att redigera har i 
många fall omvandlats till krav – sång ska exempelvis vara ren. Sett ur ett 
efiicencyperspektiv är det intressant att konstatera att tiden för att slutföra en produktion i 
sin helhet inte har förändrats. Däremot påpekar producenterna att det skulle ta mycket 
längre tid att uppnå ett motsvarande ”digitalt resultat” med analoga medel. 
 
Några av de roller som datorn enligt Lubart (2005) kan ha i ett kreativt arbete har visat sig 
stämma. En av de tydligare av dem är datorn som brevvän eftersom distansarbete 
förekommer betydligt mer än tidigare. Internet möjliggör att projektfiler och demos skickas 
mellan producenter och exempelvis skivbolag.    
 
Mycket av det som studiomusiker bidrog till går att hitta i samplingsbibliotek och mjukvara 
och därför kan datorn delvis anses uppfylla rollen som kollega. Datorn har dock inte 
tillräckligt utvecklad AI för resonemang och är således fortfarande för "dum" för att kunna 
ersätta en mänsklig kollega i vissa arbetsuppgifter. 
 
De två roller som vi funnit minst aktuella är rollerna som barnvakt och tränare. 
Musikproducenterna menar att yrket kräver disciplin och att datorn inte bidrar till större 
disciplin, utan i värsta fall mindre disciplin för de mindre erfarna. Vi har inte heller funnit 
några indikationer på att datorn fyller rollen som tränare. 
 
Alla musikproducenter framhåller fördelen att kunna testa idéer utan att riskera något, vilket 
just Selker (2005) genom Lubart (2005) menar är en god egenskap i ett datorsystem som 
stöder kreativitet. 
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7.1 Fortsatt forskning 
 
Musikproduktion är ett fascinerande ämne. Under undersökningens gång har vi funnit flera 
intressanta aspekter som skulle kunna ligga till grund för fortsatt forskning.  
 
Det verkar finnas föreställningar inom musikbranschen att vissa sorters system måste 
användas för att musikproducenten ska uppfattas som seriös. Det finns nämligen ett antal 
konkurrerande musikproduktionssystem på marknaden idag. Om musiken som görs med de 
olika systemen skiljer sig åt lämnar vi åt audiofiler att bedöma, men det som är intressant är 
varför finns dessa föreställningar? Är det ett vanligt fenomen att föreställningar styr valet av 
system även på andra områden? 
 
Det finns ett stort antal tillverkare av plugins, och de förekommer i många olika former. De 
flesta idag är mjukvaruversioner av saker som redan finns som hårdvara, men det finns även 
plugins som genererar ljud som inte gått att göra med analog teknik. Hur uppstår dessa 
idéer och vilka nyskapande plugins kommer presenteras i framtiden? 
 
Musikproducenternas attityd gentemot tekniken är en fråga som vi själva velat ha med i vår 
rapport, men på grund av tids- och platsbrist var vi tyvärr tvungna att utesluta det. 
Musikproducenter har fått mycket hjälp i sitt arbete av datorer men trots det har många av 
dem en ambivalent syn på teknologin. Det verkar som om många på sätt och vis vill gå 
tillbaka till att arbeta analogt, kanske på grund av de känner sig hotade i sin yrkesheder eller 
är de enbart nostalgiska? Det skulle vara väldigt intressant att få en utläggning om detta. 
Vilka faktorer ligger bakom teknikacceptansen? Är det en generationsfråga, eller finns denna 
syn även bland unga?  
 
Hur har det påverkat musikbranschen att varenda människa som har en dator kan sitta 
hemma och göra musik? Datorerna blir bara kraftfullare och kraftfullare och det går med 
små ekonomiska medel att få tillgång till lika bra utrustning som proffsen hade för ett par år 
sedan. 
 
Och slutligen önskar vi att mer forskning görs på professionella kreativa verktyg som t.ex. 
DAW, bildbehandlingsprogram, etc. Forskningen tycks idag vara helt inriktad på 
affärssystem, e-handel och liknande företeelser.  
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Bilaga 1 Intervjutranskriberingar 

 

Intervjuperson 1 
 
Den här intervjun genomfördes i Malmö 20051129. 
 
A = Anna Skälstad 
C = Carl Jakobsson 
P = Intervjuperson 1 
 
J: Hej och tack för att du ställer upp på den här intervjun. Vi kan börja med att du kan berätta om hur 
du gör när du arbetar.  
 
A: Man använder annan hårdvara också, som mickar och gitarrer och så, inte bara datorer? 
 
P: Absolut, vi använder ett digitalt inspelningssystem, sen kan man ju använda analog 
kringutrustning. Sen måste man ju alltid använda... t.ex. en preamp (vår kommentar: förförstärkare som 
förstärker ljudet från t.ex. en mikrofon) måste ju alltid vara analog, det funkar inte på annat sätt, sen kan 
du ha en preamp som tillhör själva digitalsystemet, så att man i princip bara har en koloss som du kör 
in allting i. Men det har inte vi. Preamp är det som på något sätt sätter karaktär på ett sound, så vi har 
externa preamps framförallt. 
 
C: Till hur stor grad har ni kvar saker som man skulle kunna köra med plugins i stället? 
 
P: Den bittra sanningen är nog att det enda vi kör är preamps, resten har vi gått över till digitalt. 
 
C: Så ni har i princip löpt linan ut? 
 
P: Ja, alltså mer eller mindre omedvetet. Vi har gått ett steg i taget. Typ 1999, jag kom till studion ett år 
efter att chefen köpt systemet. Då vet jag att han spelade in trummor liksom på tape, sen körde han 
över tapen till digitalsystemet, sen kanske han använde en extern kompressor eller så där för att han 
kände att ”digitalt kan vi inte lita på”. Sen har det blivit att man vant sig vid att kompressor fungerar 
också hur bra som helst digitalt. Så har man gått ett steg i taget. Helt plötsligt satt man där och så 
märkte man ”shit, vi har ingenting som inte är digitalt”. Vid själva inspelningen så är det ju preampen 
för ren överföring, sen sitter man ju bara vid datorn typ. 
 
C: Så mycket som möjligt har alltså blivit digitalt, men det har skett naturligt? 
 
P: Ja, alltså mycket för enkelhetens skull. Framförallt för att vi vet att om vi gör ett projekt idag och vill 
mixa om det om ett år så kan vi dubbelklicka en ikon så är allt precis som det var. Det räcker att vi 
använt en extern grej, så måste vi på ett eller annat sätt ha skrivit upp att på de apparaterna ska det 
vara dom och dom parametrarna och sånt där. Det är framförallt det som det handlar om, man har 
tyckt att för fan jag kan använda reverbet i datorn så slipper jag skriva upp va fan jag använde. 
 
A: Hur fungerar det att skriva upp saker?  



IT:s påverkan på musikproducenters arbete                                                                  Jakobsson & Skälstad 
__________________________________________________________________________________ 

 

 57 

 
P: Vi bränner alltid ner plattor som datamaterial på DVD-skivor, då hade vi fått klistra på en lapp på 
den och skriva att ”jag använde M5000 preset 53 till sången”. Eller så hade vi fått ha något dokument 
där vi dokumenterar allt vi gör i våra produktioner. Det hade man fått ha som en notering. 
 
A: Tror du att det skulle ta lång tid eller? 
 
P: Ähh, inte lång tid, men det är ändå det där att man vet att man har ett moment till att hålla reda på, 
då är det så mycket lättare att skita i det, så vida man inte känner att man måste använda något 
analogt. Så det är bara som en bekvämlighetsgrej egentligen. Det är som att skriva en sak på datorn 
istället för att bara skriva det för hand. Det tar inte så mycket längre tid, men ändå gör man det på 
datorn ändå. 
 
A: Kan du komma på några andra fördelar med att arbeta digital mot analogt, eller som man gjorde 
förr? 
 
P: Jag tänkte på det igår när jag hade föredrag för en klass. Då kom vi fram till det att den största 
skillnaden är att du kan få i stort sett, inte vem som helst, men du kan ju definitivt få en sämre artist 
att låta mycket bättre, vilket har bevisats i dagens musik. Jag menar på 80-talet, det är klart att du 
kunde processera det hit och dit och mecka som fan med det, exempelvis Madonna var ingen höjdare 
när hon började, folk tyckte om det ändå, men hon var ingen höjdarsångerska liksom. Men i dagens 
läge hade man processerat henne helt annorlunda redan från början, så att det är en grej. Nästa grej är 
väl typ bekvämlighetsgrejor att ska man mixa någonting analogt, då är hela mixerbordet i ett visst 
läge, och när jag väl bestämmer mig för att plattan är klar, då måste jag riva allt – det är i princip 
omöjligt att komma tillbaka till det man en gång hade helt och hållet. Men digitalt sparas det bara som 
ett dokument. 
 
C: Det saknas en viss flexibilitet i det gamla? 
 
P: Ja, ja, den flexibiliteten – vi snackar ju 1000%. Ett exempel är ju Billie Jean och Michael Jackson, den 
vet jag remixades 96 gånger för att de liksom visste att detta är en av de största hitsen någonsin, men 
samtidigt hade de inte råd att få fel mix, så då fick de mixa en med tamburinen en decibel upp, sången 
en decibel ner, så fick de göra det i 96 versioner för att veta att ”nu har vi så att det räcker, nu kan vi 
riva mixerbordet”. I dagens läge så hade de mixat det en gång, sen kommer skivbolagsdirektören och 
säger att ”du får nog upp med tamburinen”, okej dubbelklicka, höj tamburinen. 
 
C: Är det då tidsmässigt effektivare? 
 
P: Ja, om man hade lärt sig hålla sig till det man ska hålla sig till. Det har ju samtidigt bidragit till att 
man kanske sitter med, har man inte disciplin, så kan du ju sitta så jädra mycket längre för att du vet 
att du har andra möjligheter. Det är ett misstag som många gör, vi har en disciplinen i och med att vi 
alltid har en tidspress, så vet vi att har vi inga konkreta idéer så ska vi inte sitta och mecka liksom. 
Men många såna hemmapulare har ju en tendens att sitta med en låt i ett år, för de vet liksom att ”vi 
KAN göra det och vi KAN göra det”, så sitter de och testar allt liksom. Man säga att man uppstår nog 
större resultat på samma tid, men jag ska nog inte säga att helt plötsligt har allting har gått snabbare. 
Men det är klart, det är ju både och i och för sig, vid en inspelning om du får för dig att ”den här 
takten är bra, vi använder denna takten hela låten”, då kan jag markera ett litet spår och sen klicka 
duplicate, och sen få upp en hel…det hade aldrig funkat analogt, det är ju sant ju. 
 
C: Vid t.ex. sånginspelning, finns det några fördelar där? 
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P: Det många gör, är vad amerikanarna kallar för vocalcomping, man ber bara sångaren att sjunga 
kanske sju gånger ”bara sjung låten rakt igenom, sen kan du sticka hem”. Sen sitter producenten och 
klipper ihop en take, och då vet jag att den slutprodukten kallas vocalcomp. Och att man kan säga åt 
dem att ”sjung refrängen en gång, sen kopierar vi den till andra refrängen, sen kan du göra en liten 
avslutning så att man hör att det är en viss skillnad”. Så han har bara sjungit refrängen en gång och 
sen alternativa avslutningar, i stället för att sitta och harva varje refräng. Exempelvis min kollega som 
gjorde en hit (vår kommentar: här specificerar han en speciell låt) vet jag att det är 90 % han som har sett 
till att få ihop sången, de har bara sjungit fragment och sen är det han som har sett till att det blivit en 
helhet. Förr i tiden hade artisten fått lära sig låten till han kunde sätta den. 
  
C: Krävs det mindre av artister och musiker nuförtiden? 
 
P: Ja det gör det absolut. 
 
C: Är inte det jobbigt med folk som kanske inte kan sina saker? 
 
P: Visst är det det, men det tror jag aldrig att vi kommer ifrån. Även om man hade haft en 
analoginspelning så hade de inte haft koll så hade de inte haft koll. De som spelar vet inte riktigt hur 
vi gör. Så det tycker jag inte, det är nog lika ofta man satt med en tape och så märkte man ”shit, 
artisten har inte riktigt koll på detta”. Då är det nog nästan lättare nu att i så fall kunna göra de 
möjligheterna, kopiera och allt möjligt än som innan då man var tvungen att lära sig allting.  
 
A: Finns det något som kanske försvårar med den nya tekniken? 
 
P: En nackdel vi gjorde var att vi blev lite ”perfektionistblinda”, spelar man in på tape blir man 
tvungen att spara vissa grejor. Det blir mänskligt i och med att ”jag kan inte ta om sista takten”, när 
man spelat in i sju minuter, och så märker man att sista takten blir lite otajt då tänker man att ”det får 
fanimej vara skitsamma, vi kan inte ta detta en gång till”. Det är också en disciplingrej, ett tag rättade 
vi till allt, så att allting blev perfekt. Där har vi definitivt en nackdel att många produkter har blivit 
sönderproducerade, de har blivit så polerade att det finns ingen mänsklighet kvar i det. Även bland 
etablerade artister märker man att ”fan det är inte kul längre, allt är så tillrättalagt…”. Det krävs en 
viss mänsklig faktor i musik för att folk ska tycka om det, det har vi definitivt märkt. Sen finns det ju 
rent ljudmässiga aspekter alltså, just nu är det i och för sig väldigt bra, men ett tag lät ju digital 
utrustning inte särskilt kul. Det hörde man ju, speciellt i slutet på 80-talet, då lät det ju nästan för 
jävligt. Det tog ett tag för dem att komma upp i en nivå då det kändes ”att nu är det gött, nu har de 
nästan lyckats återskapa en analog signal”. Men så har det inte varit alltid, ett tag lät det ju bläh. 
 
C: Säg att ni hade stannat kvar vid analog utrustning, är det en helt orimlig tanke? 
 
P: Ja, det är en helt orimlig tanke faktiskt. Framförallt för att vi nästan alltid använder oss av principen 
att vi kan byta ut trumljud i efterhand. Så vi kan be en trummis komma och spela in en platta, sen så 
märker vi att ”det är inte riktigt det trumlsoundet vi vill ha” så kan vi byta allting i efterhand, det är 
som att ”trigga”. På 80-talet triggade man genom att sätta fast en kontaktmikrofon på en trumma, sen 
skickades den signalen till en sampler som spelade upp ett ljud så det lät som en synthtrumma, fast 
du spelade på en vanliga trumma. Men nu kan man trigga i efterhand liksom, jag kan bara markera ett 
spår i datorn och sen så välja att byta ut det mot ett annat ljud. Och där har vi utvecklat ett sound som 
vi aldrig kunnat göra annars. På så sätt är det helt orimligt att vi skulle klara oss utan. 
 
A: Skulle man kunna klara saker tidsmässigt med en gammal studio? 
P: Det kan jag inte svära på, jag tror att det är ungefär samma faktiskt. Vissa grejor tjänar du in och 
vissa grejor inte. Jag tror att det är lika mycket grejor man gör för att man vet att det är digitalt. Men 
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skulle man uppnå exakt samma resultat analogt, så hade det tagit längre tid. Men om man bara gör en 
platta liksom, analogt eller digitalt, så tror jag det tar lika lång tid. Men det blir ju givetvis inte exakt 
samma resultat, det är det som är skillnaden. 
 
A: Tror du att du skulle bli mindre nöjd om du inte hade digitalt, är det en annan känsla eller hur 
tänker du? 
 
P: Om man tänker det som vi gör, det hade känts mycket mer spelat, mycket mer ”replokal”, då hade 
bandet fått vara vad de är på något sätt. Skulle vi uppnå det resultatet som vi gör digitalt på analogt, 
då hade det tagit mycket längre tid. Men hade man bara gjort produktionen på analoga villkor så hade 
det inte tagit längre tid. Skulle man uppnå samma resultat hade det tagit mycket längre tid, plus att 
jag hade nog fått sitta en vecka innan för att tänka efter hur jag skulle göra, hehe. 
 
C: En annan intervjuperson sade att det finns en stor tidspress, men ingen kvalitetspress, är det något 
du känner igen dig i? 
 
P: I branschen överhuvudtaget? För det första jobbar vi med ganska olika musik, vi jobbar mycket mer 
med livemusik, riktiga band, än vad den personen gör. Han är ju mer låtskrivare och producent. Men 
det kan jag verkligen inte hålla med om, vi kör mycket hårdrock och sånt och där är det enorma krav 
på sound, det är ju det som gör att studior överlever överhuvudtaget, för annars tycker folk att ”det 
kan vi göra hemma ju”. Det är ju bara att köpa, eller rättare sagt ladda ner ett Cubase, som de flesta 
gör. Men vissa skivbolag skiter fullständigt i hur det låter, ”vi måste släppa 45 plattor per år, det är det 
enda som är intressant”. Då går de runt på kvantiteten. Jag har även tänkt på Britney Spears och andra 
enorma produktioner, man kan lyssna på det och tänka ”hur fan låter detta egentligen?”. Det är inte 
jättebra, det är bra, men det är inte så där att ”nu fattar jag varför hon är världsledande”, det finns 
mindre artister som har mycket bättre produktioner. Jag kan fatta att andra musikproducenter med 
sin musik känner så, vi känner det inte lika mycket. Vi konkurrerar starkt med en studio i Göteborg, 
eller gjorde i alla fall, som hette Studio Fredman. De skapade någonting som kallas för 
Göterborgssoundet i hela världen, alla hårdrockare känner till ”the Gothenburg-sound”. Och där har 
vi lärt oss att uppnår inte vi ett visst resultat så kommer vi aldrig vara i samma liga, för göteborgarna 
får inte för sig att sticka till Malmö om de inte måste. Hade vi skitit det och bara tänkt ”äh, det ska 
bara bli en platta”, så hade vi inte klarat oss överhuvudtaget. 
 
Får du uppdraget av ett skivbolag att producera en platta då kanske det är ”det ska vara klart om två 
veckor”, men i och med att vi alltid gör våra egna produktioner, så är det snarare vi som sätter vår 
egen tidspress. Jag skulle nog inte säga att vi har någon uppenbar tidspress på det sättet. Vi har inget 
bolag som flåsar oss i nacken, vi har vårat eget produktionsbolag. Sen vet förstås min chef att vi måste 
göra ett visst antal produktioner för att gå runt. Man får göra allting effektivt, du kan ju inte sitta och 
slöa överhuvudtaget, vi gör varenda veckodag 10-19 i den mån vi kan. När en sak är klar tar man 
nästa, det är ingen kaffepaus på det sättet. Men det är inte så att man känner att ”ooh, vi måste vara 
klara inom två veckor annars är det kört”. 
 
A: När man arbetar, alltså i själva skapandet av musiken, finns det fler saker som man kan göra mer 
med datorbaserat än utan? 
 
P: Det är det som vi har snackat om, allt det andra, spela in en refräng trots att det är tre etc. Men sen 
kan det vara många enkla grejor som att vända på ljudfiler. Säger någon att ”här ska det vara ett 
reverb, som dessutom ska vara bakvänt så att det låter Phil Collins 1987, ssssdcchhsss (intervjupersonen 
gör en ljudeffekt för att beskriva ungefär hur det ska låta)”. Hade det varit innan, då hade vi fått ta den 
fysiska tapen, vända upp och ner, spela in det baklänges, vända igen och såna grejor. Idag tar vi fram 
ljudfilen, klickar, sen vänder den själv. 



IT:s påverkan på musikproducenters arbete                                                                  Jakobsson & Skälstad 
__________________________________________________________________________________ 

 

 60 

 
C: Om man ser till ditt workflow, ser du någon skillnad då? Har man kvar alla de gamla momenten, 
exempelvis har man en inspelningssession först, sen en mixningssession… 
 
P: Jo det är det, flödet är det samma. Vi gör det på samma villkor, det är inte så att vi helt plötsligt 
lägger gitarren först för att det funkar nu, vi kör det på samma sätt. En annan avgörande grej är i och 
för sig att ibland kan man välja att t.ex. skita i att spela bastrummor. Spelar man sån här avancerad 
metal-musik där det liksom är ”drrrrrrrrrr” (intervjupersonen illustrerar dubbelpedal) bastrummor, och 
man vet att trummisen inte kommer att fixa det i första skedet, då kan man i princip lägga ut 
bastrumman på ett helt spår, så sitter han bara och spelar händer. Då har man ju ändrat 
flödet/arbetssättet, för det hade ju aldrig funkat analogt. Då har man gjort viss modifiering. 
 
C: Många av de saker som du nämnt som ändrats kanske är något som många skulle uppfattat som 
fusk. 
 
P: Ja, ja, det är ju den eviga frågan/diskussionen. Jag tyckte själv att det var jättefusk när jag började. 
Sen har jag på något sätt insett att det inte är fusk, utan det är effektivitet, haha. Det är ett sätt att 
uppnå någonting som vi kan uppnå om vi vill, det är en fråga om en timme eller tvåtusen timmar.  
 
C: Dubbelpedal är ju inte det enklaste… 
 
P: Visst, jag tycker att plockar man in en sångerska från gatan och låter henne sjunga en gång, och så 
sitter man och processerar det i sju veckor, då är det ju fusk. Men är det en trummis som man vet kan 
fixa det bara att det tar tid, och att man på något sätt kan hjälpa honom tekniskt att det inte tar tid, jag 
kan inte tycka det är fusk. Då är det snarare ett hjälpmedel. Det är precis som autofireknappen på 
gamla Nintendo 8-bit, istället för att sitta och hacka så kan man bara hålla inne den, så vet man att 
man fixar det egentligen, men nu är det mycket enklare, haha. Det är PRECIS samma grej, haha. 
 
A: I ert arbete är det inte färre musiker? 
 
P: Färre musiker? Nej, det är det inte. 
 
C: Ni jobbar mycket med liveband. 
 
P: Ja, alltså livebaserat, det är band. Inte trummaskiner och syntar, utan riktiga musiker. 
 
A: Så det har inte förändrat sig, man måste fortfarande ha lika många i studion? 
 
P: Nej, det har inte förändrats, inte för oss. Vi skulle kunna ha bestämt att vi skulle kunna skita i 
basisten, för att vi kan använda ”databas”, hehe, men det gör vi inte. 
 
C: Behöver ni ha dem lika länge i studion nuförtiden som tidigare? Har det förändrats på något sätt? 
 
P: Det är väl framförallt sångarna som man kan säga till ”sjung igenom några gånger så kan du gå 
hem”. Men det är mer att man KAN göra så, jag skulle inte säga att vi gör det. Jag tycker nog det är 
ungefär samma. 
 
A: Har ni aldrig gjort det? 
 
P: Nej, vi har nog inte gjort det inne hos oss. Han som skriver sånger till en viss känd artist (vår 
kommentar: borttaget vilken) har definitivt gjort det. Det beror på vilken musik man sysslar med. 
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A: En annan intervjuperson pratade om att det är färre människor, alltså att man inte är ett team på 
samma sätt när man arbetar. Märker ni också av det? 
 
P: Lite ironiskt så där så har det inte varit det, men kanske borde ha varit det. När min chef jobbade 
som mest analogt gjorde han allting själv. Förutom i de lägen då han rent fysiskt inte kunde det, då 
var han tvungen att säga till bandet ”om du håller reda på de här fem reglarna så får vi göra det 
tillsammans”. Jag vet att på någon platta har de suttit fyra man och mixat – det hade man kunnat 
eliminera. Å andra sidan hade han inga andra anställda, så det är både ja och nej. 
 
A: Om man är fler människor, blir man kreativare då? 
 
P: Det är enormt individuellt, jag vet att det finns många producentteam som vet att de aldrig skulle 
klara sig utan varandra. Det kanske är att den ene kan ett område väldigt bra, men har svårt något 
annat. Det är väldigt olika, men det är snarare individuellt. Skulle en producent varit beroende av 
medfolk så lär han vara det fortfarande. Jag tror inte datorn kan ta över den rollen. Men sen kan det 
vara så att en annan producent (vår kommentar: borttaget vilken) har tänkt att förr i tiden behövde han en 
kille att ta hand om taperna. Är man beroende av en annan för hans kunskap så kan inte han 
försvinna. Sen vet jag många producenter som är precis tvärtom, att de aldrig skulle kunna jobba med 
någon annan. 
 
C: Kan man delegera saker annorlunda nu, t.ex. kan man säga till någon annan att ”bearbeta 
sånginspelningen under tiden jag gör det här, och kom tillbaka med den när du är klar?”. Är det mer 
flexibelt på så sätt? 
 
P: Vi gör ibland så att en spelar in trummorna, sen när trummorna är klara på en låt kan vi ta in det till 
vår lilla studio så kan han börja spela in bas där samtidigt som han spelar in trummorna, då jobbar 
man parallellt med samma produktion. Det hade inte gått innan. Men det känns inte som om att 
datorn blivit så smart att ”nu behöver vi inte människor till det längre, för det gör datorn…” - det är 
människan som ser till att datorn utför någonting. 
 
A: Delar ni upp arbetet mycket? 
 
P: Ja, inte jättemycket, men vissa grejor. 
 
A: Hur fungerar det rent praktiskt? 
 
P: Då får vi skapa en kopia av en session, vi har ett dokument i huvudstudion, och ett dokument 
bredvid, som egentligen är samma låt. Sen får vi hålla reda på att filerna inte blandas alltför mycket, 
utan jag får se till att när jag färdigställt en fil som jag vet ska in i huvudsessionen får jag se till att den 
kommer dit den ska. Filhantering var något som många hade problem med i början, helt plötsligt 
hade man tretusen filer och sen fattade man ingenting… Det var många som var helt väck med det. 
 
A: I det avseendet borde det snabba upp att man kan jobba parallellt? 
 
P: Ja, fast tyvärr är det inte så många moment man kan göra det med i och med att vi har så många 
liveband, ”riktiga band”, så blir det mycket att de vill vara med varandra och höra hur det blir. I 
princip skulle vi kunna dela in det, det finns studior som har ännu fler datorer, vi har två, vi skulle 
kunna spela in halva plattan i ena studion och andra halvan samtidigt. I princip. Men då hade man 
fått följa en statisk metronom och då hade allting blivit helt stifft. Man vill ju att när trummorna är 
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lagda så ska man följa trummisen, sen ska gitarristen följa basisten – man vill ju ha ett samspel. Delar 
man upp det försvinner lite av den känslan. 
 
A: Man gör alltså fortfarande som förr? Det är ett invant arbetsmönster som lever vidare? 
 
P: Ja, det kan man säga. Men det är inte slentrianinvant, utan det är för att den modellen är den enda 
modell som egentligen funkar. 
 
A: Så egentligen har inte arbetsprocessen, arbetsgången i sig förändrats så mycket? 
 
P: Nej, för oss har det inte det. För folk som sysslar med livebaserad musik så gör det inte det. Det är 
nog mer på låtskrivarplanet som det förändrats väldigt drastiskt. Att kunna sitta själv och 
programmera en synt, trycka på en knapp för att lägga på en tamburin – man kan göra allting själv. 
Jag tror det är där den stora skillnaden är. 
 
C: Ni har egentligen bara digitaliserat inspelningsstudion? 
 
P: Ja, egentligen. Sen hade vi kunnat göra mycket mer om vi ville, men vi har inte känt att det behövts 
i vårt läger. I och med att jag är så ung som jag är och chefen är föränderlig, men det finns många som 
är ”öhhh, ProTools jävla piss liksom, det skulle jag aldrig få för mig att börja med…” de kommer 
syssla med det analoga tills de dör. De känner att ”varför ska vi sitta och pilla i ett digitalsystem, det 
finns ingen anledning”. Men då är det studior som inte behöver bry sig om pengar, t.ex. EMI Medley i 
Köpenhamn, såna som har gjort Sting och Coldplay. De kan fortsätta med det de har gjort. 
 
P: I och med att jag började med det digitala, så kan jag ju tycka att om någon skulle komma på något 
nytt sätt att göra musik på, så skulle jag antagligen vara likadan ”va fan ska jag göra det för, det 
funkar så bra digitalt, varför ska jag byta liksom”. Det lär ju krävas en generation för att inse att det 
kanske är en förbättring som är nödvändig. 
 
A: Säg rent hypotetiskt att du blir erbjuden jobb i en studio som bara använder analog utrusning, 
skulle du ta det då? 
 
P: Ja, det hade jag gjort. Jag känner inte att jag inte klarar mig utan… Det blir inte produktioner på 
samma sätt liksom, men det hade säkert varit något som hade varit så mycket bättre på något att sätt 
att jag hade uppskattat det. Om man jobbar i en studio och inte är musiker, då är man så 
teknikbaserad så att man biter sig själv i svansen. Då ska man snarare ta fram produkter och sånt 
anser jag. Det känns som att vara filmklippare utan att uppskatta film, du kan inte befinna dig i den 
branschen om du inte uppskattar själva essensen. Sen finns det säkert många som tycker tvärt om. 
 
C: En sak som vi inte har talat om är alla ”hemmapulare” som fått tillgång till en massa utrusning i 
och med den nya tekniken… 
 
P: Det är det som jag är mest upprörd över, jag tycker att man har tappat respekten för de som 
verkligen kan yrket. De säger ”jag är gitarrist och producent”. Jag har suttit nio timmar per dag i sex 
år, vem tror du att du klarar det bäst? Du eller jag? Det är lite svårt att motivera banden att ”P: om du 
spelar in hos oss kan vi lova dig ett resultat som du aldrig kommer uppnå själv, Bandet: Men vi har ju 
samma pluggar och…”. Då kan jag känna en frustration att när ska folk inse att bara för att de kan, de 
har tekniken, så inser de inte sina begränsningar. De är inte Max Martin bara för att de har Cubase 
hemma. Många får känslan av att alla kan göra detta… 
 
A: Är det arbetslivserfarenhet du mest syftar på? 
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P: Ja, framförallt plus att det på något sätt är en talang som allting annat. Det är skillnad på att vara 
gitarrist och duktig gitarrist. Min chef hade 36 praktikanter innan han hittade mig under tolv års tid, 
för att jag uppenbarligen hade någon talang som många inte har. Det blir en yrkesgrej, detta är min 
plats, jag fixar detta bättre än många andra gör, sen kommer det andra som tycker ”det gör vi lika bra 
som du” – det ligger ingen prestige i yrket längre, vilket det gjorde förr. Förr i tiden hade tekniker vita 
rockar, på sextiotalet, lite det hade man velat ha kvar, för det ska finnas en viss stolthet i yrket. Nu är 
det lite som att alla är ”jag är gitarrist och producent…”. 
 
A: Har du utbildat dig också till tekniker? 
 
P: Jag har ju utbildat mig i studion. Det finns fyraåriga linjer i Piteå, men det har jag inte gjort. 
 
A: Du har praktiserat och lärt dig på så sätt? 
 
P: Ja, alltså traditionell lärlingsgrej liksom. Man ska inte ta att mina ord är sanna på något sätt, frågar 
man en snubbe som gått en teknisk utbildning tycker han väl att jag är en jävla klåpare för att jag inte 
kan plocka sönder en kompressor och sätta ihop den igen, jag har inget intresse av det, men han 
tycker att det är klart man ska kunna göra det om man är tekniker. Jag är verkligen yrkeslivsutbildad, 
jag vet exakt vad som krävs för att kunna genomföra en produktion, men jag kan inte så många 
tekniska termer däromkring som många andra kan. En traditionell lärlingsutbildning. Jag kan det jag 
måste kunna för mitt yrke. 
 
C: Hur gammal är du? 
 
P: Jag är 24 år, och har hållit på med det sen jag precis fyllde arton. Jag slängdes in i verkligheten 
direkt. Så jag har sex års erfarenhet av inspelning. 
 
C: Var det en hobby du hade eller? 
 
P: I tonåren spelades jag in som trummis i skolan. ”Jag får väl hitta någon studio”. Sen har det gått av 
sig självt. Nu i efterhand fattar jag varför jag satt med hörlurar åtta timmar om dagen under min 
uppväxt, det var självklart att jag skulle syssla med detta. Men jag hade likaväl kunnat syssla med 
något annat och inte fattat att jag var bra på något annat. Det finns många som är tända på det 
tekniska, jag har aldrig känt några kickar på något sätt utan vad jag gör är att jag vill skapa musik, sen 
att jag gör det tekniskt är bara en bigrej. Hade jag kunnat skapa det med händerna hade jag hellre 
gjort det. Så resonerar alla vi som jobbar där, vi är inga tekniknördar, det finns många andra som ser 
på det på ett helt annat sätt. 
 
A: Du pratar lite om kreativitet, kan tekniken du använder påverka kreativiteten? 
 
P: Det är att man kan genomföra saker och ting snabbt, för att testa en sak kan det ta en minut istället 
för en dag. Det är många grejor som man känt att om man skulle testa dem skulle det ta en dag istället 
för en minut. 
 
A: Om du har någon tanke om hur det ska låta, eller hur det ska bli, skulle det vara svårare att få det 
så analogt? Finns det tillfällen där du inte ens skulle kunna ens ha gjort det som du tänkt dig. 
 
P: Där kan vi börja prata tidspress i och för sig, där hade man nog känt att ”det hade varit jävligt roligt 
att slänga in en 80-talstrumma här helt plötsligt bara för att det är kul, men vem har tid med det?” 
hade man sagt. Men nu har man tid med det. Så det tycker jag, man kan så enkelt att man klipper ut 
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en liten del av ett gitarrsolo och sätter någon annanstans för där behövdes en liten gitarräka, så tar 
man det och märker att ”fan det funkar ju!”, istället för att ringa gitarristen och vänta två timmar på 
honom. På det sättet är man mer kreativ.  
 
A: Finns det något som försämrar med den här tekniken, begränsar den dig på något sätt? 
 
P: Som t.ex. ”det kan vi inte göra för det är digitalt”? Det tror jag inte existerar… Det är en grej som 
folk alltid kommer att sakna, det är tapekompressionen. Den fysiska tapen gör att signalen inte får 
riktigt samma dynamiska omfång, tapen ser till att trycka ihop signalen lite grann. Det är som skillnad 
mellan VHS och DVD, VHS kan man ibland uppleva som lite hoptryckt, ljudet flyger inte ut på 
samma sätt för att tapen mättar ljudomfånget. Det är en sån grej som framförallt jazzmusiker vant sig 
vid, ”det är klart att man spelar in med en viss tapemättnad för att det är en del av soundet”. Det 
kommer man aldrig att kunna återskapa digitalt för det är ett fysiskt fenomen. Det skulle man kunna 
känna om man får in ett jazzband som är sextio bast, och man säger till det att det ska spelas in i 
ProTools så kommer de säga att ”då får vi inte alls det här varma, vintage, för nu är det digitalt”. Det 
är det enda i så fall. Man har försökt skapa pluggar som ska simulera tapekompression, men funkar 
sådär. Det är i så fall det enda. Men ingenting med kreativiteten… Det finns förresten en grej som 
chefen brukar snacka om. Ibland var man tvungen att göra en massa saker av någon viss anledning 
som ledde till ett visst resultat. Sen när man inte blev tvungen att göra det längre kanske man sket i 
det. Sen har man insett att konsekvensen man fick av vissa element har försvunnit. Det kan vara en 
nackdel. Han visste t.ex. att om man skulle spela in ett massivt trumset så måste han göra en viss grej 
med pukmikrofonen för att det ska funka. Sen när han spelar in digitalt måste han inte göra det längre 
och då har han kanske tappat bort den effekten som blev av det elementet. Man kanske kan höra att 
det var coolare förr, men det tänker man inte på för man är inte tvungen att göra det längre. Jag vet att 
han har fått lite aha-upplevelser som ”det gjorde jag ju förr, varför har jag inte gjort det”? 
 
A: Så då går han tillbaka till den processen på något sätt? 
 
P: Ja, då återskapar han en process som han var tvungen att gör förr men som man nu gör frivilligt för 
att man få en effekt av det. 
 
C: Det finns som jag har förstått det många som upplever saknaden av kunna ta på saker på samma 
sätt, i och med att det bara är på en skärm, att kunna skruva på saker och konstiga biljud från syntar… 
 
P: Jag känner inte det överhuvudtaget. Det är en totalt invand grej och individuell framförallt. Vissa 
känner ju fortfarande att de måste ”känna musiken”, jag känner bara ”va fan ska jag sitta där och 
mecka för, jag vill bara lyssna”. Jag känner inte musiken genom en regel, för mig är det nonsens, men 
för vissa är det tvärtom. Därför är det många som kör ProTools som köper fjärrkontroller som 
Control|24, så att de får sitta och fortfarande känna. Jag har inte jobbat tillräckligt länge med analogt 
för att känna att det ska vara nödvändigt. Men det är en mänsklig grej liksom allting annat, det är bara 
en övergångsgrej. Det är också en grej som jag snackat om rätt mycket, i ett program ser man ju till att 
volymen åker upp och ner, och vissa saker åker från höger till vänster. Om du har en gitarrpryl vill du 
ha den till höger, i nästa vill du ha den till vänster. Nu när man ritar dit såna grejor på skärmen 
tenderar man att göra det exakt, att den åker så här (intervjupersonen illustrerar lutande streck i luften) 
perfekt. Gjorde man det analogt blev det lite som det blev, hade man ritat det som en kurva hade den 
kanske sett ut så här (IP visar ett hackigt streck i luften). Det bidrog till att det blev rätt sterilt, för alla 
tekniska moment blev exakta, vissa har fått lära sig att skita i hur det ser ut på skärmen utan bara göra 
det. Man har fått säga till sig själv att det är skit samma hur det ser ut rent grafiskt, för det är hur det 
låter som är det viktiga. Man kan sakna att man inte har en knapp att skruva på, vi har både och, vi 
har remotemixern till ProTools så vill vi så kan vi använda den. Men jag har fått in rutinen att jag vet 
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hur jag ska rita kurvor för att de ska låta bra, det behöver inte se perfekt ut. Det är bara en 
övergångsgrej. 
 
C: Om du t.ex. jämför gamla rullband, du har ett mixerbord framför dig med små tejplappar på varje 
kanal, det är den överblick du har. Men om du kör ProTools ser du kanaler och ljudvågor m.m., tror 
du det påverkar på något sätt? Är överblicken bara bra? 
 
P: Nej, det är den inte. Den är precis lika mycket negativ för många. Jag upplever det inte som ett 
problem och har aldrig gjort det, när jag lyssnar av tittar jag ner har jag märkt. Jag tittar inte på 
skärmen när jag lyssnar av. Jag vill inte att det grafiska ska störa mig, men jag vet att vissa verkligen 
ber mig att stänga av monitorerna så att de slutar kolla. Vissa tycker att de hör att ”där blev sången 
mycket starkare” bara för att de sett att sången blir starkare trots att jag lagt på jättemycket 
kompression och limitering som helst, det kan inte vara starkare, jag hör att det inte är starkare. Då är 
det att de har svårt att koppla ifrån intrycken, så det är nog vissa som sitter och liksom ”jag hör att det 
är starkare”. Jag har inga problem med det, men det är många som har jättestora problem att de inte 
kan separera intrycken. Fördelen är att om man hör något ”jag fattar inte vad det är, är han sen eller 
tidig?”, är det bara att gå in och kolla. Det är perfekt att man kan se det också. 
 
C: Kommer det mycket människor till er med projekt? 
 
P: Det är en konsekvens, vi har fått mycket mer mixjobb, för att de kan ha spelat in mycket hemma, 
eller att de känner någon som har en semiprofessionell studio. Så länge de har spelat in signalerna 
hyfsat ok, så kan vi oftast försköna det väldigt mycket med det vi har. Det är även lättare att skicka 
ljudfiler än att skicka en tape. Det var inte ofta som vi fick en tape som vi skulle mixa som var inspelad 
någon annanstans, men nu får vi det jävligt ofta. Ibland ber man banden att ”bara du håller koll på 
signalerna och ser till att dämpa ditt vardagsrum är det ok att du spelar in det hemma”. Även 
producenter/låtskrivare sinsemellan kan ju bestämma ”om jag har ProTools så kan du köpa en 
lightversion av ProTools så är det så lätt för oss att samarbeta”. ”Så fort du har en låtidé kan du i 
princip bara skicka den till oss.” De håller på att utveckla någon form av nätverk så att i framtiden ska 
du kunna sitta i USA och spela in sakerna i hans ProTools-system och jag få upp hans filer i realtid. Då 
kan det bli den här surrealistiska upplevelsen att man sitter med en monitor och kan se en trummis i 
en annan världsdel, så kan jag få upp hans fil så kan jag be honom ta om takt 38… 
 
C: Tror du att det i så fall är någonting som kommer att användas? 
 
P: Det tror jag absolut. Jag tror det kommer användas något helt enormt. 
 
P: Tekniken är viktig, många får för sig att mycket av kreativiteten kommer från det. Vi som jobbar på 
min studio är nog lite mer flummiga, vi har fått lära oss att tekniken kommer i andra hand. Sen är det 
klart att jag inte hade sagt nej till en Fairchild kompressor för 250 000 kronor, om jag hade kunnat 
använda den, det är klart att den ger ett visst resultat. Jag har ju själv vissa plug-kombinationer som 
jag inte fattar hur jag skulle klara mig utan. Men jag tycker det är många som säger ”jag skulle inte 
kunna klara mig utan en Fairchild”, och sen när jag tittar på hans inställningar så undrar jag vad han 
sysslar med. ”Så som du har använt denna kompressorn hade du likaväl kunnat använda en annan 
kompressor”. 
 
C: Tror du det är mycket psykologi, förutbestämda meningar? 
 
P: Absolut, det finns folk som fått för sig att ”det här är helt klart en Vox från ’62, inget tvivel”, så vet 
man själv att det är en software-förstärkare eller så säger de ”man hör hur de kört in alla reglar på 
tape”, när det är allt annat än tape. Folk har så mycket fuffens för sig, lägg ner! Lyssna på musik 
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istället för vad det är! Det är många som snöar in på ”man hör att det är den grejen…”. Jag är lite anti 
alltså. Jag är inte den som ”jag kan modifiera lite, så tar jag den komponenten och sätter där…”. Jag 
tror det ligger mer i att lära sig nyttja, är man duktig trummis eller gitarrist eller vad man nu är, kan 
man spela på nästan vilket instrument som helst och få det att låta ok. Är du halvkass måste du ha en 
grej för 100 000 för att få det att låta något överhuvudtaget. Jag tror på att hellre sitta i tre år och lära 
dig att använda en mindre bra grej, för sen när du går på en bra grej är det ännu bättre, istället för att 
förutsätta att ”jag klarar mig inte utan det, för jag måste ha det bästa”. Det är en teknikgrej som allt 
annat. Übersmå inställningar som man måste lära sig att de gör skillnader. 
 
A: Vad är din erfarenhet av olika generationer? Sitter många äldre kvar i tekniktänkandet, eller är det 
många som går över till att anamma det nya? 
 
P: jag tror det är många… t.ex. de som var verksamma på 70-talet är nog lite mer att de tänker att ”då 
krävs det den och den utrustningen” för att på den tiden var det i och för sig sant, då var det mer att 
tekniken var så begränsad så var det lönt att investera i en grej för 250 000 för det blev så mycket 
bättre. Jag kan tänka mig att de är inne i det att ”jag skulle aldrig klara mig utan den, och jag måste ha 
den” för de har lärt sig att så var det när de var verksamma. Så för de är det en sanning. Det kan jag 
tänka mig. 
 
A: Medan yngre inte har samma… 
 
P: Nej, jag tror inte det. De som jag har så stora möjligheter från början. Vi lär oss kanske… Han som 
har skrivit en rad hitlåtar, klart han är duktig. Han kan det han måste kunna och det funkar bra för det 
han gör. Det är ofta jag har lust att säga ”varför använde du inte den och den, det hade ju faktiskt 
blivit bättre” men det skiter han i. Det funkar ändå. 
 
A & C: Tack för att du tagit dig tid att svara på våra frågor, det har varit till stor hjälp. 
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Intervjuperson 2 
 
 
Intervjun genomfördes i Malmö 20051129. 
 
A = Anna Skälstad 
C = Carl Jakobsson 
J = Intervjuperson (den person som vi var hos vid vårt sonderingssamtal) 
R = Intervjuperson 2 
 
C: Börja med att berätta lite om din bakgrund. Hur länge du har jobbat med produktion och så där. 
 
R: Vi startade studion 1993. Och har hållit på i, vad blir det… hur många år är det? 
 
J: 12 måste det bli! 
 
R: Ja, 13 är det ju snart. Och min bakgrund är, ungefär samma som J, läste datorer i Lund. Jag läste 
enstaka kurser. Men jag läste 100 poäng. Och sen så läste jag 40 poäng företagsekonomi och 20 poäng 
juridik. Och sen, rent musikaliskt, så är det mesta självlärt, förutom när jag gick och tog pianolektioner 
i några år, typ i fyra år. Och sen innan jag började rent så där på proffsnivå så var jag ute och spelade 
på pianobarer i Europa i ett halvår och även här i Malmö som extraknäck när man läste så var det bra, 
på helgerna. Mer än så är det liksom inte. 
 
C: Har det alltid varit datorer involverade? 
 
R: Ja, faktiskt. Även när man började, det första vi hade var en Macintosh Classic som hade en 8Mhz 
klockfrekvens. Då körde man midi på den liksom och så hade man rullbandare. I nästa steg, då bytte 
man ut de analoga rullbanden mot a-datare och digitalt mixerbord från analogt mixerbord och så 
vidare och så har man bytt, eftersom datorerna har blivit kraftfullare så har man kunnat köra mer och 
mer i datorn. 
 
A: Använder du nästan uteslutande bara datorer när du arbetar eller? 
 
R: Ja, alltså jag använder ju datorn som en bandspelare, allting spelas in där, det gör det. Men sen så 
använder man ju, J han spelar ju gitarr och ibland så har man någon som spelar bas och… så det är 
inte alltid… bara för att man använder datorn så tror folk ibland att man skapar alla ljud med datorn, 
men det gör man inte. 
 
J: Det finns massvis med syntar också. 
 
R: Just det. Syntar också och jag har spelat in massor av konstiga saker. 
 
A: Hur tycker du att teknologin kan hjälpa dig i ditt arbete? Om du jämför med om du inte skulle ha 
den. 
 
R: Man blir mycket mer flexibel. Alltså förr, när man bara hade en bandspelare i musikproduktion, 
och inte hade dator, då var man ju tvungen att spela tillbaka hela tiden när man skulle ta en ny 
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tagning då tar det ju… vissa sångerskor eller sångare, det är bra om man kan spela in direkt, att de 
inte behöver vänta de här fem, tio sekunderna det tar innan nästa tagning utan… man får ett bättre 
arbetsflöde. Och sen är det ju mycket lättare, eftersom man har mycket i datorn, man kan jobba på 
många låtar parallellt, till exempel. Det kan man ju inte annars, när man sitter vid ett analogbord för 
då har man total recall och att man får upp… det finns ju många saker man kan ju sitta och 
experimentera mycket mer och sitta och kopiera arrangemang och allting liksom. 
 
A: Hur är det med tid och så? Tror du att det tar mindre eller längre tid om man använder datorer 
eller? 
 
R: Det är nästan ingen skillnad alltså, utan man tror att det ska gå fortare, men det gör det ju knappast 
ändå. 
 
J: Då börjar man pilla. 
 
R: Ja, för man har ju många fler valmöjligheter. När du spelar in på ett traditionellt sätt, som förr, då 
hade man inte så mycket val, utan det som fanns på band, det låg där och då fick man köra på det. 
Idag kan man ju sitta och trixa och mixa och prova olika plug-ins med effekter hit och dit och… så jag 
tror inte det går snabbare i alla fall, faktiskt. Tvärtom för vissa, om man inte har någon disciplin så tar 
det än längre tid. 
 
A: Hur gör du då för att ”stoppa”, ”nu får det vara nog”, hur tänker du då? 
 
R: Ja… ofta har man ju en deadline för olika saker och då kan man ju inte… man måste vara klar till 
ett visst datum liksom. Men ibland kan det vara svårt att stoppa, tycker jag. En låt blir ju aldrig klar. 
Alltså det finns alltid egentligen… men man försöker ha den disciplinen att man tänker att ”nu får det 
vara bra”. 
 
A: Det är någonting du känner i dig eller? 
 
R: Ja… man lyssnar igenom låten och så försöker man se om det finns några brister, om det fattas 
någonting eller så… till slut så känner man att ”nu så är det ok”. 
 
J: Sen kan man titta på fakturan också. Om det står många siffror på fakturan så tar det längre tid än 
om det står ett tresiffrigt belopp så är det färdigt jättesnabbt. 
 
R: Ja, precis. Det är sant, det påverkar också. Som när man sitter med en singel-låt, då lägger man ju 
ner längre tid. Oftast så blir det så att man har gjort ett album och vissa låtar som blir singel, då har vi 
gjort om de låtarna till en singelversion för att få den mer, kännas mer ”färdig”. 
 
A: Kostnadspress, är det något som du känner har kommit i och med den nya tekniken? 
 
R: Ja, i början så kostade det mycket, prylarna kostade ju mycket typ 1997-98, proffssystemen, och det 
är klart, det gör de ju också nu idag, men det känns som om det är lite bättre. 
 
J: Men det är inte det du menar? 
 
C: Nej, vi menar lite det du, J, snackade om, du sa att det fanns en tidspress, men det fanns liksom inte 
någon kvalitetspress eller något åt det hållet. 
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J: Kostnadspress, då menar de alltså att folk vill betala mindre och mindre för att någon annan kan 
göra det, alla har en dator… 
 
R: Ok… Ja… Men oftast, de kunderna vi har, det är ju inte så mycket ”vanligt folk” om man säger så, 
utan antingen är det ju våra egna artister, eller så är det något man får från skivbolagen. Men jag kan 
tänka mig att folk är ju absolut inte villiga att betala lika mycket om man ska göra en demo eftersom 
de ju i princip kan göra det hemma, tycker de i alla fall, för de har ju ett ljudkort och sin dator och kan 
sitta och spela in där, det kunde man ju inte förr. Då kan de tycka att det är lönlöst att sitta och slänga 
pengar… 
 
C: Att de tänker så här ”nu har du så modern utrustning, då borde du kunna fixa det här lite 
snabbare…” 
 
R: Men det folk inte förstår är att för att höja saker ett litet steg, det är det som kostar. Liksom, du 
kommer upp i en viss nivå med någonting, det kvittar vad det är, om du köper en cykel - om du ska 
komma upp i en bra träningscykel, du ser inte så stor skillnad på cykeln, men den kostar kanske fem 
gånger så mycket. Det finns kanske ram i titan, alltså man har bytt ut… samma sak är det med musik - 
om man ska få någonting att låta riktigt bra, de här sista stegen för att få det att låta riktigt bra, det är 
de som kostar mycket pengar och det är det som många har svårt att förstå. De tror ”men det är bara 
att spela in”. Jag menar, man kan ha en mikrofon och en pre-amp som kostar tvåtusen spänn, men sen 
kan man ha någon som kostar 70-80 000 kronor en mikrofon och en pre-amp. Vissa förstår inte att det 
är någon skillnad. 
 
A: Men när du väl jobbar då med ett projekt, får du ett prisförslag eller hur fungerar det? 
 
R: Nej, alltså… det är lite annorlunda för oss eftersom vi själva är ett skivbolag. Vi har en label på ett 
stort bolag, min bror, han jobbar där och då blir det ju en lite annorlunda situation. 
 
A: Men tänker du när du jobbar på pengar, liksom hur mycket det kommer kosta dig om du gör så 
här? 
 
R: Nej, inte alls. Jag försöker behålla den kreativa processen så mycket som möjligt. Jag känner så att 
jag inte kan sitta och tänka på pengar medan jag jobbar för då blir inte resultatet så bra. Utan gör man 
någonting som blir bra, om man själv tror på det och man får ut det, då får man ju in pengar 
förhoppningsvis, även om det är svårare idag, med tanke på hur mycket folk laddar ner. 
 
C: Finns det några fler fördelar, om man tänker t.ex. på workflow, har det förändrats? 
 
R: Ja, det är klart. Alltså, många gånger gör man ju, alltså förr när man spelade in då fick man ju sitta 
tills någonting blev bra. Idag sitter man tills någonting blir halvbra och så tänker man ”Det där fixar 
jag efteråt”. Då klipper man bara ut det bästa och så kopierar man det. Så det är mycket mindre 
inspelning och mer editering idag, än vad det var förr, både på gott och ont. Skivbolagen kräver det, 
de vet ju att folk som kanske inte har världens bästa sångröst, kanske inte kan sjunga rent, men de vet 
att man kan få det att låta rent och bra med hjälp av datorn. Så det blir mycket mer, eftersom 
skivbolagen är medvetna om det, så kommer de ju säga ”ja, men den här artisten ska vi spela in”, 
någon artist som de kanske aldrig annars hade tänkt på att spela in för 10-15 år sedan, bara för att de 
vet att idag så får man det att låta bra. 
 
C: Så du tror att ditt arbete involverar mer redigering nu för tiden? 
 
R: Ja, absolut. Mer än det gjorde förr. 
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J: Det gick ju att klippa in förr i världen, en rad eller en mening, ibland till och med ett ord, men det 
var ju jättesvårt. Man kunde programmera om man hade en autolocator. Det var inte värt det och ofta 
fick man göra om det stora själv och då var det tvunget att det blev bra. Och sen när det var bra så var 
det klart. 
 
R: Ja, precis. 
 
J: Men nu är det tvärtom. När det är färdiginspelat det är då jobbet börjar. 
 
R: Ja, precis. Man kan säga, om en sånginspelning håller på i en timme, så kanske redigeringen är fem 
timmar, om man jämför. Ja, det beror på hur bra eller dåligt det är. 
 
J: Det sägs att när Tom Jones spelar in, då är det inte mycket redigering utan han lägger det tre eller 
två gånger och sen är det bra, men det vet man inte, det kan vara snack. 
 
R: Nej, man vet aldrig. Men han är väl van vid det gamla sättet. 
 
J: Jo, men det är ju det som är problemet, att folk inte kan sjunga, det är ju därför… 
 
R: Ja, precis. Jag vette fan om folk sjunger sämre, lyssnar man på gamla inspelningar så hör man… 
 
J: Det är falskt som fan. 
 
R: Ja, det är falskt. 
 
J: Någon artist, fan vad hon sjunger falskt, men det är en jävla bra låt. 
 
R: Ja, precis. Men man hör ju inte, alltså, idag när folk hör en låt så kräver de att varenda ton ska vara 
ren överallt. När de ser melodifestivalen så tänker folk ”Åh, vad de sjunger dåligt!”, för det är ju ofta 
för att de inte sjunger så rent kanske. Men lyssnar man på många gamla inspelningar från 80-talet så 
är det inte så himla rent, när man väl börjar lyssna. Sånt man tyckte lät bra förr, så lyssnar man på det 
idag och så låter det hemskt. 
 
A: Kvaliteten på det som du producerar och när du gör det, har den ändrats i och med att det används 
en annan teknik? 
 
R: Jo, man har ju fått bättre utrustning på vissa sätt, det är klart att själva ljudkvaliteten är ju bättre än 
om man jämför mot 1993, det är klart. Idag spelar det inte så stor roll egentligen, för det blir ju ändå 
mp3:or av allting i slutändan, så det blir lite så, paradox. De ska ta fram så himla bra omvandlare, 
alltså digital teknik, men i slutändan blir det en mp3:a av det. 
 
C: Då försvinner 90 % av innehållet? 
 
R: Ja, precis. Och idag kan man ju vara uppe på 192 kHz klockfrekvens… 
 
J: Eller så kan man vända på det och säga att ju bättre det låter från början, desto bättre låter mp3:an. 
Eftersom mp3:or låter så eländigt så måste man ha det allra bästa… 
 
R: Jo, i och för sig… men jag menar att om du sitter och lyssnar på en mix och så jämför du mot en 
annan som är inspelad på 96 och du kanske kan höra att den kanske är lite luftigare och snyggare 
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”topp”. När det väl har blivit en mp3:a och folk sitter hemma och lyssnar så kvittar det vilken av de 
två du hade haft. 
 
J: Fläkten är på och ungarna skriker… 
 
R: Ja, precis och någon har ena högtalaren uppe på bokhyllan och den andra under sängen. Vad spelar 
det för roll? Alltså, folk är inte så medvetna om ljudkvalitet och sånt, alltså majoriteten är ju faktiskt 
inte det. Det är mer för ens egen skull. 
 
A: Tycker du att det har blivit färre studiomusiker i och med den nya tekniken? 
 
R: Ja, det kanske har blivit färre studiomusiker, det är få som kan leva på det idag, om man jämför 
med förr, eftersom man inte behöver kunna spela på samma sätt, man behöver inte kunna spela 
genom hela låten idag. 
 
J: Nästan alla jag har jobbat med genom åren (radar upp namn) har skaffat sig en egen dator som de 
sitter och pillar på för då kan de inte bara göra jobbet utan då kan de även göra inspelningen också. 
”Ja visst, jag kan lägga sången, men jag gör det hemma hos mig” då får jag tillbaka det imorgon det är 
ju skitbra och smidigt, en affärsidé. 
 
R: Ja, skitsmidigt. Men renodlade studiomusiker finns det ju inte så mycket av idag. 
 
A: Hur påverkar det då när du arbetar? Är det bra eller är det dåligt eller? 
 
R: Nja, om jag behöver en musiker så fixar jag ju det. Och hittar man inte någon så hittar man någon 
sampling som man kan använda, eller jag menar… det mesta kan man ju ersätta på ett eller annat sätt. 
I vissa fall så kanske man känner att på den här låten vill man ha en riktig bas eller vad det nu kan 
vara, eller J som spelar gitarr. 
 
C: Men du J, du pratade om någon slags flexibilitet man kan säga till studiomusikerna att spela in och 
kom med filen sen. 
 
J: Ja, det skulle man kanske kunna. Men jag kom just på sen att då har man ju inte möjlighet att 
påverka det själv. 
 
R: Nej, precis.  
 
J: Då måste man ju lita stenhårt på den. 
 
R: Man kanske inte gillar det man får. 
 
C: Så teoretiskt går det, men så funkar det inte i verkligheten? 
 
R: I vissa fall kanske det gör det, men det beror på vilken musik man håller på med och om det är 
någon du känner väl och du vet exakt hur det är de brukar spela, då kanske det funkar. Men är det 
någon du inte känner alls, då kanske det inte blir i närheten av vad man vill ha egentligen. 
 
C: Men det hade inte gått för 10 år sedan, eller 15 år sedan? Det är inte så att ni hade sprungit med ett 
stort rullband? 
 
R: Nej, det hade inte gått. 
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J: Nej och de hade inte haft råd att köpa studioband eller… det var en helt annan tröskel… 
 
R: Ja, precis. Men eftersom man kan klippa idag på ett helt annat sätt i datorn så… det gör ingenting 
om man inte är världens bästa musiker. 
 
C: Men du är låtskrivare också, och producent också? 
 
R: Ja. 
 
J: Vi är samma kille, nästan… faktiskt. Vi har nästan samma utbildning och samma jobb och nästan 
samma studio och… Jag har fler gitarrer och R har flera syntar, men… det är same, same… 
 
A: Mer om flexibiliteten skulle vara intressant… om du tänker dig att du inte skulle ha din studio som 
du har nu utan du måste göra allting analogt… Vad är det för någonting som skulle kunna försämras? 
 
R: Ja, det är klart, det är ju flexibiliteten… Alltså, har man bra analoga saker, så är ljudkvaliteten minst 
lika bra om inte bättre än att sitta med ett Pro-tools-system. Men det kostar ju otroligt mycket mer, 
man ska köpa ett SSL-bord för några miljoner och… Så som vi jobbar så har man ju ändå vissa… 
digitalt låter ju ändå ganska kallt… det är därför man har preamps och sånt här som är analoga, för att 
det ska låta bättre. 
 
A: Är det någon känsla i musiken som har försvunnit på något sätt eller? 
 
R: Nej… det är ungefär som om du lyssnar på en LP-skiva, alltså en gammal, och du lyssnar på en CD 
så låter det… så hör du att det är skillnad på karaktären… En CD låter ju oftast lite mer tunnare i 
ljudet och lite mer diskant medan en gammal vinylskiva är lite mer rundare och botten. Man har ju 
typ en varm botten som du inte kan få på en CD-skiva. 
 
C: Det är väl mycket större frekvensomfång på en LP-skiva än det är på en CD-skiva? 
 
R: Jo, precis. 
 
C: Hade det varit en möjlighet för dig att slänga ditt Pro-Tools-system och jobba analogt, hade det 
funkat? Är det en omöjlig tanke? 
 
R: Nej jag skulle ju inte vilja göra det, helt klart. Men jag hade nog haft svårt för att börja jobba analogt 
igen, nu när man har vant sig vid det här. Alltså, det är ju smidigheten som man har, liksom det är 
dagens teknik, det hade ju varit lite jobbigt att börja med… 
 
J: Det handlar ju också om vilken sorts musik man gör, är det liksom ett live-band, tre-fyra jävligt 
svängiga killar som bara går rätt in och river av sin låt, då går det mycket bra med analogt. 
 
R: Ja, precis. 
 
J: Men tänk dig att du ska spela in några småflickor som måste ta det fyrtioelva gånger för att ta varje 
ton, då är det helt omöjligt. Det hade man inte kunnat. 
 
R: Det sistnämnda, i 99 % av fallen är det så. 
 
C: Men för dig som låtskrivare så måste det vara oumbärligt? 
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R: Ja, jo, men alltså… 
 
J: En del av låtarna skriver man med akustisk gitarr… 
 
R: Det är mer när man kommer in på arrangemang och sånt där som man har nytta av det, men att 
göra själva låten går lika bra, bara man har något instrument att sitta i så behöver man inte ha något, 
faktiskt, för att skriva en låt. 
 
A: Om du tänker dig att du har en idé om något du vill göra, hur kan du få hjälp av teknologin att få 
fram dina tankar? 
 
R: Ja… teknologin är ju ett verktyg för allting, man har ju alla musikens komponenter, allt från 
trummor och bas och gitarrer och syntar där och sen så… oftast när man ska göra någonting så har 
man en bild i huvudet om ungefär hur man vill ha det. Och sen är det ju som att ha en verktygslåda, 
så plockar man bara fram… 
 
J: Inte sällan är det ju faktiskt teknologin som är idén. 
 
R: Ja, det kan faktiskt vara så ibland. 
 
J: Alltså, att ”den här loopen ska filtreras på ett alldeles speciellt vis”, eller man ska göra en auto-tune-
effekt eller en vocoder-effekt eller nåt, då är ju teknologin idén. 
 
R: Det är sant. Vet man om vad man kan göra, då får man ju fler idéer. Alltså, vet man vad man kan 
göra med teknologin då har man ju mycket fler valmöjligheter. Vet man inte om att man kan göra just 
den där typen av effekt, då gör man ju inte det.  
 
C: Men förr i världen, då satt man kanske hemma och så slängde man ihop en demo och så kom den 
stora inspelningsdagen eller dagarna. Då gick man in i studion och spelade in. Så funkade det väl?  
 
R: Mmm… 
 
C: Men om man nu säger att du sitter i studion och plinkar in allting, din lilla låt med midi, lägger på 
lite loopar och sånt här, alltså finns det fortfarande demo-stadie eller flyter det på, så allt är samma 
projekt? 
 
R: Alltså, om man gör demo på någonting, det brukar oftast vara en nedbantad version av det färdiga 
resultatet. Och den färdiga produktionen är oftast… baseras ju oftast på demon många gånger. 
 
C: Om du plinkar in någonting i Pro-Tools, du kommer på en jättebra idé, bygger du vidare på samma 
projekt då hela vägen, tills det blir någon slags slutgiltig låt? Alltså, den här gränsen mellan demo 
och…  
 
R: Ja, den tänker man inte så mycket på idag, gränsen mellan demo och… ibland händer det faktiskt 
att man återgår till demon, nästan… 
 
J: Det var ju faktiskt en plåga förr i världen, en evig grej, att demon alltid var bättre än 
slutinspelningen. Alltså, det lät bättre, alltså den där känslan som det var i demon, alltså… andra 
gången man gör det då är det inte lika mycket hjärta utan mer hjärna och jäkligt mycket prestationer, 
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man är inne i en stor och läskig studio där det kostar skitmycket. ”Missar jag sången två gånger till så 
kommer det kosta så och så många hundralappar”. 
 
R: Jag kommer ihåg hur vi höll på med ett album för en 7-8 år sedan. Då gjorde vi typ demos på hela 
albumet först och sen så när vi skulle göra den färdiga versionen så kom de dit för att sjunga om det 
igen och så där men det slutade med att det mesta vi använde i slutändan var demosången ändå. Det 
var liksom på riktigt och då, det blev inte samma känsla i sången. Och då blev det att man använde 
den ändå liksom, man satt och jämförde och så märkte man att det var mycket bättre. Det blir ofta så, 
det finns ofta något magiskt i demon som gör att någon skivbolagssnubbe har fastnat för det. 
 
J: Vi är ju bortskämda med att ha bra grejer, men annars så kan man liksom säga att när man gör en 
demo så ska man ändå använda bra grejer för att chansen är jättestor att det kommer att användas i 
det färdiga resultatet.  
 
R: Ja, precis. 
 
J: När det gäller midi och sånt, det är klart att man kan byta ut ljud, det är inga problem. Men har man 
lagt sången och det låter riktigt, riktigt illa, då har man kanske problem. 
 
R: Absolut. 
 
J: Då får man göra något konstruktivt, köra det genom någon ball effekt, så det distar (gör ljudeffekt så 
att det låter som det distar), då hör ju ingen att det lät skit från början. 
 
C: Du, J, pratade ju också om det här med om man kommer på att den här borde gå i 2 bpm fortare, 
du kan ju time-stretcha och sånt, men det kunde du väl inte göra förut? 
 
R: Förr kunde du bara pitcha upp. Det var ju det som var bra med gamla bandare förr, det var ju bara 
att pitcha upp, öka, den lite. 
 
J: Men hördes det inte? 
 
R: Nej, två bpm, det hörs inte. Lyssnar du på gamla Beatles så är mycket av det upp-pitchat.  
 
C: Men din, Js, slutsats var ju att man inte behöver göra om lika mycket saker nuförtiden som man var 
tvungen till förr. Man blir lite mer flexiblare i att kunna ändra lite smådetaljer? 
 
R: Absolut. Du kan ju ändra i princip vad som helst. Du kan ju byta ut vilket ljud du vill i en 
produktion, och ibland bara på fem minuter liksom. Det kunde man ju inte förr.  
 
J: Men det är ju också ett problem för dem som inte kan begränsa sig. Jag har haft killar i studion som, 
på fullt allvar, har jobbat kanske i över ett halvt år på en låt. Alltså kanske inte 9 till 5 så många dagar i 
veckan men jag hade en kille som satt på överbliven tid, kvällar och helger, och han satt där i ett år 
och han fick ihop två låtar. Oj vad de var avancerat arrangerade och han liksom skrotade sången ”nej, 
nya mastodontkörer” och… 
 
C: Sålde den bra sen då? 
 
J: Den sålde inte överhuvudtaget, den genererade inte en enda krona. 
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R: Det är ju oftast de enkla idéerna som blir bäst. Alltså, man behåller det enkelt, på ett bra sätt. Oftast, 
att få fram det enkla är svårt. Som ibland, man hör en låt på radion och så låter det väldigt catchigt, 
men det är väldigt enkelt, och det är väldigt svårt att få fram det där. 
 
A: Kan teknologin hjälpa dig med det? 
 
R: Nja, alltså… teknologin kan inte hjälpa dig att gör en hit egentligen. Det är ett bra verktyg, men du 
gör ju inte en hitlåt bara för att du har teknologin.  
 
A: Nej, nej, men jag menar att du som låtskrivare kan… 
 
R: Alltså, man kan ju prova… fast egentligen inte… eller det är klart att teknologin kan hjälpa dig i 
den bemärkelsen att om man vill göra någon sån här cool effekt på saker och ting, då kan man 
använda det och på det viset få det annorlunda och få det att sticka ut, men rent låtskrivarmässigt så 
tycker inte jag att det hjälper till någonting alls. Jag menar, sång är ju sång liksom, oavsett vilken 
teknologi man har. Jag menar, spelar du in det på någon gammal analogbandare eller om du spelar in 
det på ett digitalt system så blir det ändå samma sak. 
 
A: Det här med industristandard: skulle du kunna använda det gamla? 
 
R: Det är klart att man skulle, men… alltså så som jag har, jag har ett Pro-Tools-system, J har ett Pro-
Tools-system, alltså man blir kompatibel med andra studior på ett bra sätt. Alltså man kan skicka filer 
mellan varandra, det kan man ju inte när man har ett analogt, alltså… oftast är det ju så här att om J 
lägger gitarr på en låt då skickar jag den i en session till honom, och så lägger han gitarr och så skickar 
han tillbaka och så bollar man så fram och tillbaka.  
 
A: Ni använder det tillsammans? 
 
R: Ja, på det viset att vissa saker kan J göra på en låt och så skickar jag över hela idén och så har han 
grunden, och så lägger han på sitt och så tillbaks igen och så går det fram och tillbaks. Det har man ju 
väldig nytta av. Det är klart att man skulle kunna sitta med en analog bandare och göra det också, 
men man hade ju inte alls varit lika flexibel med omvärlden. 
 
C: Det verkar som att det mesta har man kunnat göra egentligen, men frågan är ju hur jobbigt det har 
varit.  
 
R: Jo, precis. Men saken är att tiden är ungefär lika lång, alltså för att göra en låt, men säg att man la 
ner åtta timmar förr på sången på en låt. Idag kanske man lägger ner en timme på sången och resten 
av tiden på redigering, så… förr när man hade lagt ner de där åtta timmarna då var ju allting klart för 
det gick ju inte att redigera. Sen, vilket som är jobbigast i sig egentligen, att sitta där och hålla på och 
spela in, eller att sitta och redigera, det är lite individuellt faktiskt. Det har underlättat på många sätt, 
men samtidigt är det inte så stor skillnad egentligen, faktiskt, som man skulle kunna tro.   
 
C: Hur är det med tekniken i den bemärkelsen i industristandard att ”om du inte använder det här, så 
kan vi inte ta dig på fullt allvar”, alltså om du inte har en viss pryl, kör ett visst system, så tar inte folk 
dig på allvar? Alltså föreställningar? 
 
R: Ja, det är klart att det finns det. Men det beror på vilket sätt man jobbar, har man kunder som 
kommer till ens studio och tittar, de ser ju mycket mer vad man har medan folk som sitter och gör 
remixer eller någonting annat, det är ju aldrig någon som kommer och tittar på vad man har för 
utrustning. Jag menar, de bryr sig inte om vad de har, egentligen, utan det är ju bara det färdiga 
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resultatet som räknas, och så ska det ju alltid vara. Det är ju klart att både skivbolag och folk som 
kommer, artister, de tittar och tänker ”oj”. Hade man suttit med Cubase eller något sånt så hade de 
sagt ”Nej, men här kan vi inte spela in, det är dåligt”. Även om det inte hade blivit någon större 
skillnad egentligen. Så jag tycker att det ligger någonting i det, att man ska ha en viss typ av 
utrustning. Det har ju också med det här med kompatibilitet att göra, faktiskt.  
 
C: Men å andra sidan, det kanske var så förr i tiden med att du hade en bra förstärkare eller en fin 
gitarr så… 
 
R: Absolut, det är klart att det var nästan viktigare förr än vad det är idag. 
 
J: Det var mycket tydligare förr, då kunde de lättare se att ”Shit, vilket fett mixerbord”. Det är ingen 
som kan se om mitt mixerbord är fett.   
 
R: Nej, man har det i datorn liksom.  
 
J: Och mina plug-ins: Det är ingen som går och öppnar plug-in-foldrarna och tänker ”Grymt alltså!” 
eller så liksom. Det står på hemsidan att ”Jag har 49 plug-ins”. 
 
R: Med tanke på så många plug-ins som man har idag om man tänker på analogtiden, alltså man hade 
inte fått plats med all den utrustningen i det rummet man sitter i. 
 
J: Det hade varit mycket imponerande.  
 
R: Alltså, man hade haft hela väggarna fulla av apparater. Det hade varit så mycket apparater att du 
anar det inte, om man hade omvandlat allt man har i datorn. 
 
C: Har vi varit inne på några nackdelar med teknologin? 
 
R: Nackdelar är väl ibland att man fastnar i teknologin, att det blir för mycket teknologi, alltså det blir 
för mycket av det tekniska. Det kan ju hända ibland ju. Man blir ju mer beroende, man blir ju mer 
sårbar på det sättet att saker och ting kan gå sönder, men samtidigt är det ju väldigt, oftast, är det ju 
väldigt driftsäkert liksom. Men när det väl händer någonting på någonting så är man ju helt körd. 
Alltså, lägger datorn av, då är man ju helt körd. Andra nackdelar är väl att inspelningsprocessen 
ibland går för fort, då blir man ju tvungen till att redigera desto mer. Man tänker ”det där fixar jag 
sen” liksom. 
 
C: När vi pratade med en annan intervjuperson innan så kom vi in på att i och med att man har sån 
överblick nu, man kan bara titta på alla ljudspår, man kan se det också, och inte bara höra det.  
 
R: Och det kan vara en nackdel det också. 
 
C: Att man får en massa föreställningar, att bara för att man ser någonting på skärmen så hör man det 
också. 
 
R: Jo, jag förstår hur du menar. Men jag ser det ändå som mer av en fördel än en nackdel ändå. Det är 
helt fantastiskt att man kan se vissa saker på ett helt annat sätt än man kunde förr. Så ibland, om det är 
någonting som är fel vid en inspelning av en låt, som man hör, då kan man ibland se var problemet är 
någonstans, det kunde du inte förr, då fick du sitta där och tänka vad är det för någonting som är fel. 
Då fick man ju sitta och fiddla och ha sig innan man hittade vad felet var. Idag är det mycket lättare 
att hitta var felet kan vara. 
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J: Det kan vara en liten kör-grej som är lite efter eller vad som helst.  
 
R: Ja, precis. Så jag tycker att det är mer en fördel än en nackdel. Sen med alla fördelar så finns det ju 
nackdelar, på ett eller annat sätt. Men andra nackdelar med teknologin är ju att man får så många val 
hela tiden, att man måste hela tiden vara disciplinerad.  
 
A: Får man det med erfarenhet, är det då man kan sålla, eller hur fungerar det? 
 
R: Ja, delvis. Alltså… 
 
J: Man har ju provat alla grejer, flera gånger då… 
 
R: De som är mer oerfarna, de vill ju testa ”hur blir det om jag gör så här?”. Har man hållit på i många 
år så vet man, då kan man utesluta det och det och det. Då vet man att det kommer inte funka och 
då… 
 
J: Har man försökt tillräckligt många gånger att lägga chorus på en bastrumma och det bara fasar bort, 
så ger man sig. 
 
R: Precis, det kommer med erfarenhet att man lär sig vad som fungerar och vad som inte fungerar. Är 
man inte så erfaren så provar man en massa möjligheter som jag redan uteslutit från början.  
 
A & C: Tack så mycket för att ni tog er tid båda två. Det har varit till stor hjälp. 
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Intervjuperson 3 
 
A: Anna Skälstad 
C: Carl Jakobsson 
J: Intervjuperson 3 
 
 
A: Då börjar vi! 
 
J: Ok, trevligt… 
 
A: Du får gärna tänka hur du arbetar, skapandet och så… 
 
J: Det är det ni är intresserade av? 
 
A: Ja, då undrar vi till att börja med vilken teknologi som används här, hur ni arbetar. 
 
J: Då är ni mest intresserade av datorteknologin eller? 
 
A: Både och… 
 
J: Ok. Vi använder Pro Tools|HD och vi använder ibland en MCI tvåtums sextonkanalare. Så 
använder vi instrument och mikrofoner, förstärkare och mixerbord. Vi använder inte speciellt mycket, 
vad heter det, ”soft”-vara i vårt skapande. Faktiskt har det varit så att rena remixjobb som folk gör en i 
en burk, kanske till och med i en laptop, har vi gjort här med ett band, ett helt studioband. Vi har fått 
såna här produktioner, en annan musikproducent som jag har jobbat mycket med, fick till exempel 
förra hösten en sån här låteskrivarproduktion med en engelsk sångerska, där vi tog och gjorde om, vi 
gjorde en liveinspelning av låten som funkade och blev Englads-etta. Det var en annorlunda approach 
på remix-grejen, men det är så vi jobbar. 
 
A: Om du nu använder datorer ibland, vad ser du för fördelar med det gentemot att inte använda det? 
 
J: Största fördelen är att man har ”total recall” jämfört med analogt, speciellt när man mixar. Det är 
mycket billigare än analogband. Analogband är väldigt dyrt, själva bandet. Driften är någorlunda dyr 
också, men det är ingen större skillnad, men tidsmässigt är det också mycket dyrare med analogband. 
Det är fördelar med allting utom möjligtvis med magin, och ibland vill man ju har ett sound som man 
får. Sen får man också gratis bandkompression, jag vet inte om ni är inne på såna detaljer i er 
undersökning? Man får lite hjälp på vägen att processa ljudet till mixbart och lyssningsbart läge om 
man använder en bandare så får man det gratis kan man säga. Men vi använder väldigt sällan 
bandaren längre. Gör vi det är det just för att vi vill ha det soundet. Så fördelarna är väldigt stora. 
 
A: Hur pass stor del är total recall, jämfört mot om du inte hade haft det? 
 
J: I den kreativa processen så är det väldigt bra, man riskerar ingenting när man provar saker och det 
går snabbt. Musik har påverkats otroligt mycket av detta faktum tror jag. 
 
A: På vilket sätt? 
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J: Man provar mer saker helt enkelt. 
 
A: Kan man komma till en bättre slutprodukt? 
 
J: Nja, det är inte säkert. Men man får prova många olika varianter på vägen. Gamla tiders 
produktioner var väldigt mycket att planera som man egentligen inte behöver göra nu, för nu har man 
oändligt med kanaler och man har tillräckligt med tid oftast för att nå ett resultat, så man kan prova 
väldigt mycket. Herrgud, det gjordes ju otroligt mycket bra musik förr i tiden, så det går ju det med. 
Mer fick ju hända innan själva inspelningen oftast, man hade riktiga sessions oftast. En producent 
kanske jobbade med ett band i några månader och repade och arrangerade saker innan man började 
lägga ner det på band. 
 
A: Men det gör du inte nu? 
 
J: Jo man kan göra lite förproduktion, men inte så länge. Det finns inte budget till det heller så vitt jag 
vet, hehe. 
 
A: Så lite gör man, men inte… 
 
J: Det är också vilken process man har, vi jobbade med ett stort band här i våras, det var lite åt det 
hållet för de hade rätt så stor budget och de hade en förproduktion som var rätt så noggrant gjord. Vi 
hade nästan en vecka per låt, och det är rätt mycket. Då hinner man prova en hel del grejor ändå. 
 
A: Vad tror du att du kan tillföra om du använder en dator som de inte har tänkt på, när du 
producerar? 
 
J: En viktig grej är att prova saker i t.ex. arrangemanget, man klippa och klistra lätt bara för att se hur 
det skulle bli. Det är rätt pedagogiskt också, inte minst när jobbar med oerfarna. Om man har en idé 
kan snabbt göra en rough klippning på det och visa. Det här att man kan skicka mixar och filer och 
demos och sånt är också extremt praktiskt ju. 
 
A: Gör man det mycket? 
 
J: Ja det gör man, om man jobbar på distans. 
 
A: Är det mot bandet eller andra producenter? 
 
J: Oftast mot skivbolag tycker jag, de som är inte är närvarande som har någonting att säga eller tycka. 
Nu sitter jag och väntar på att få en demo från Japan med en japansk artist, sen kommer vi ha jättekort 
tid, sen ska vi skicka tillbaka en produktion. Det går ju inte utan Internet. 
 
A: Hade du kunnat göra det tidigare? 
 
J: Tidscchemat hade aldrig funkat. Framförallt eftersom hon inte kommer hit. Vi får en demo, känner 
jag henne rätt är det hon med en akustisk gitarr, sen ska det bli hela vägen till en låt. Då måste vi göra 
ett förslag som hon och hennes folk kan tycka till om. Om vi skulle sitta och vänta på budfirmor och 
sånt så, ja, då hade man fått ha mer tid på sig. Det går ju, men man hade fått ha mer tid på sig. När jag 
började jobba inom musikvärlden på detta sättet någon gång i början av 90-talet så skickade man inte 
så mycket över nätet, då satt man och vänta, det tog längre tid. Man fick ha många fler grejor på gång 
samtidigt. 
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A: Blev det dyrare också? 
 
J: Ja, det kostar ju mer att skicka. Men det fanns mer pengar i musikbranschen på sätt och vis också. 
 
A: Finns det några nackdelar med datorer, vad kan du inte uppnå? 
 
J: Vad jag inte kan uppnå överhuvudtaget… Jag kan inte uppnå en helt analog inspelning, det är det 
enda jag kan komma på. 
 
A: Är det den här känslan som du pratade om? 
 
J: Faktum är ju att det finns oändligt med pluggar som kan luras, men de flesta kommer ju ändå lyssna 
på det från en cd. Men är man ultrakonservativ, eller audiofil, så är det omöjligt. Jag kan inte göra 
någonting annat än digital inspelning med en dator. Det är alltid någon sorts upplösning på det. Men 
det är hårklyveri på sätt och vis, nu är det så hög upplösning att man i stort sätt inte kan höra skillnad 
på det. Om man med hjälp av dator försöker efterlikna en analog inspelning. Men det är ingen analog 
inspelning, så vill man ha känslan av en analog inspelning måste man göra det analogt. 
 
C: En dum idé kanske, kan man inte köra ut det på band och sen in igen? 
 
J: Jo, det gör vi ganska ofta. För ett år sedan gjorde jag det men en känd grupps senaste skiva. Alla bas- 
och trumspår spelade vi in och klippte digitalt, och sen körde vi dem ut och in i MCI:n eftersom man 
får fetare ljud där så. Då har det varit i en analog värld för att få det ljudet, men det är fortfarande 
ingen analog inspelning. Men det är det enda, men det är ingen jättefördel, speciellt då om man har en 
bandspelare som vi har, då kan man efterlikna det väldigt när verkligheten. 
 
C: Är det mycket korrigering på sång och liknande? 
 
J: O ja, all sångläggning sen sen Pro Tools kom blev annorlunda. Det handlar om att ta väldigt många 
tagningar och sen kompilera dem. 
 
C: Gör ni annorlunda när ni spelar in sången nu än innan? 
 
J: Man kanske coachar lite mindre, man hoppas att det ska bli av sig själv, det är en väldigt 
psykologiskt besvärlig situation med sånglägging därför att det ska låta som om det är jävligt 
naturligt, och man får inte lov att förstöra stämningen. Om det är så att man håller på att pusha för att 
det inte går så kan det ju bli dåligt. Jag har varit med om att jag varit tvungen att pusha sångare just 
därför att det inte känts något vidare, man försöker få dem att skrika sönder rösten, det är det man vill 
ha. Det är en stor skillnad tror jag. 
 
A: Är det någon tidsmässig skillnad på inspelningarna? 
 
J: På sången? Egentligen tror jag på sätt och vis att just inspelningsdelen tar längre tid nu än innan. 
 
A: På vilket sätt? 
 
J: Jo, därför att man kan klippa och hålla på så mycket. Alltså innan fick man… man uppfattade 
ganska snabbt vad egentligen nivån för den här sångaren eller sångerskan var, sen försökte man få det 
dit. Man klippte ibland med analogband, det vill säga att man spelade in på tre spår om man hade så 
mycket över t.ex.. Sen mute:ade mellan dem, så när man mixade så gjorde man en kompilering av de 
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tre kanalerna. Varje gång man tyckte att ”just det där har vi inte”, då fick man puncha in och puncha 
ut och liksom då bränna det. Då får förmodligen inte spela över någonting, en redan sjungen grej, och 
då fick man ta det beslutet. Å andra sidan tog man besluten, det var inte mer än så. Med Pro Tools kan 
man ju skjuta upp beslut i det oändliga. Det kan vi kanske sätta som en nackdel med datorer, men det 
har egentligen med användarens läggning att göra och egentligen inte så mycket med datorn. 
 
C: Det är disciplin som krävs där? 
 
J: Ja, man måste ta beslut liksom. 
 
A: Vi har hört från andra att man har de fysiska personerna kortare tid inne i inspelningsstudion, och 
att man kanske mixar längre? 
 
J: Det stämmer jättemycket, och det är inte bara bra det där. Jag tror faktiskt att det låter allra bäst om 
det kan sjungas in i ett flöde och liksom innehålla någonting. Men det är rätt så sällan det blir så, och 
det är inte så många som sjunger så bra heller, faktiskt. När det kommer till kritan. 
 
A: Någon som vi pratade med innan sa att de personer man arbetade med i studion har blivit färre. 
 
J: Om man inte använder sig av annat än softsyntar och trummaskiner etcetera, ja syntar, så behöver 
man inga musiker. För det är väl det man jobbar med, man behöver ingen tekniker som hjälper en om 
man aldrig micar upp något, eller byter band och så vidare. Så det stämmer säkert i många av de 
studior ni pratat med.  
 
A: Skulle ni haft fler människor här om ni inte hade datorn? 
 
J: Vid varje inspelningstillfälle… det är väl möjligt… ”om vi inte hade haft datorn”… Det är ganska 
svårt att föreställa sig hur vi skulle jobba då… jag har ju jobbat så… Mmm, det hade vi säkert haft. 
 
A: Skulle du kunna tänka dig att gå tillbaka? 
 
J: Om datorerna blev förbjudna då eller? 
 
A: Nej då, fritt val… 
 
J: Bara för att göra det liksom, som jag sade innan finns det egentligen inga fördelar med det, men om 
man verkligen vill göra en analog skiva, och det hade jag absolut kunnat tänka mig att göra. Jag har 
jobbat med en skiva i år, där allting är inspelat på en gång, men det är inspelat i Pro Tools. Men sång 
och allting är på en gång, och det är inte klippt på det sätt man klipper nu, att man klipper jävligt 
mycket, hela processen har varit väldigt mycket lik analogband. Men man har ändå det där att man 
inte kan gå tillbaka till mixen då och då och pilla, och det är ju den allra största fördelen med datorer 
tycker jag ändå. När jag började jobba med datorer, då spelade vi in på rullband fortfarande, det var 
egentligen mera för att det var ont om Pro Tools-system, de fanns liksom inte överallt, men det gjorde 
bandspelare. 
 
A: Om du skulle göra analoginspelningar på heltid skulle du nog behöva nischa in dig? 
 
J: Varför skulle du vilja, du måste ha någon som vill spela in analogt och tycker det är bättre… Då 
måste man lura i folk det då, det kan väl finnas någon, jag vet en kille som jag inte vet om han håller 
på längre, som har en Rockabilly-studio, och han spelar inte ens in i stereo. Det är en anakroniststudio, 
det ska vara så tidsenligt som möjligt. Men det är ju också en fråga, det måste på något sätt handla om 
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tycke och smak, sen ger han ju ut på vinyl, så det är verkligen analogt, och man hör det är analogt. 
Man kan ju för fan spela in på vaxrulle om man vill det också, men det är sämre ljud förstås. 
 
C: Tror du att du i dagens läge är tvingad att ha ett digitalt inspelningssystem? 
 
J: Ja, det tror jag, på ett eller annat sätt är man ju det. Om du nu ska skicka dina mixar, ljudfiler och 
sånt till skivbolag och så. Och överhuvudtaget att skivbolag är vana nu att prata om detaljer i mixar 
och så. Innan datorns tid gjorde man en mix, sen drog man ner den på en DAT kanske det var ett hett 
system, man drog även ner det på halvtum också, men det hade man inte hemma, så man gick hem 
och lyssnade på en DAT. Och då hade man mixen uppe med lappar på mixerbordet ”rör ej” och 
anteckningarna var där, och sen fick man lyssna hemma och sen kom man tillbaka till studio nästa 
dag. Om mixen var bra lyssnade man igen, och då ändrade man det som man hittat. Sen fanns det 
programmerbar mixerbord, men det tog en väldig tid att göra det, men det fanns ju. Jag har aldrig 
jobbat med något sådant, det var väldigt high-tech. Men går man längre tillbaka fanns det inte, och då 
var det ju det, dels skrev man upp och ritade av varenda kanal man gjort, sen kunde man också köra 
med polaroidkamera. 
 
A: Har du gjort det någon gång? 
 
J: Ja, men det blir ju aldrig samma ändå. Därför att när man skruva på rattar är det olika om man 
kommer från det hållet eller det andra. Exakt likadant blev det aldrig. Men det kunde också bli bättre, 
det är en sak man inte får med datorer. Det hade också med att göra hur länge grejorna stått på, har 
du någon rörgrej som stått och blivit jättevarm, så kanske den låter på ett annat sätt när man kommer 
tillbaka nästa dag och den har vilat. Men vissa, ibland funkar det. Kan berätta om en känd låt, det är 
ett jättestort fasfel på den, som beror på att när den mastrades, den mastrades hos en cd-tillverkare här 
i stan, det fanns en mastering studio där. Just när skivan med den kända låten mastrats så var vi där 
också och mastrade vår första EP med mitt band. När vi kom hem och lyssnade på den så upptäckte vi 
att det lät jätttedåligt när man körde det i mono, alltså det blev enorma fasfel. Då gjorde vi om, kollade 
i studio, inga fasfel, mastrade om, mastrade om, mastrade om, tre gånger och då började vi fråga dem 
vad fan det var frågan om. Då visade det sig att det var någon lite bricka, eller möjligtvis någon liten 
skruv, som inte kommit med, de hade precis haft sin halvtumsbandspelare på service. Så bandet hade 
svajat lite grann över tonhuvudet och därav de fasfelen. Men de hade inte upptäckt det till den kända 
låten, och den blev ändå den mest spelade låten i USA det året. Och det vet man ju inte om det var 
tack vare det, när man ser videon på tv så hör man ”schschschsc” (swishande ljud) som går över den 
som är det fasfelet och det låter rätt bra. Sånt händer inte i datorer. 
 
A: Har tiden som det tar att producera minskats, eller är det lika? 
 
J: Nej, det är olika från projekt till projekt. Men, på det hela taget om du ser det i väldigt långa loppet, 
har det ökat enormt. 
 
A: Det tar längre tid? 
 
J: Ja, jag menar när Elvis sjöng in sina skivor en gång så gjorde han det på en eftermiddag. Jag vet inte 
hur många hundra miljoner exemplar Elvis musik är duplicerad i, det är något otroligt. Och Britneys 
skiva tog längre tid att göra. 
 
A: Om du tänker dig att du göra samma skiva en gång med dator och en gång utan, skulle det ta 
längre tid? 
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J: De flesta skivor som man har gjort med datorn skulle man inte kunna göra utan datorn, för det är 
helt olika processer. När man kan klippa så gör man det om man behöver det. Det skulle ta mycket 
längre tid att göra det analogt, om man vill göra det man kan göra digitalt idag, fast analogt, så skulle 
det ta jättemycket längre tid att göra det. Vi kan ta ABBA-skivorna t.ex., för att jag råkar känna till lite 
om det, så var det väldigt anala inspelningar, alltså man lade en baskagge så att den var otroligt exakt 
sen gick man vidare sak för sak och bytte ut och hade sig och omhuldade ljuden något enormt, kanske 
jobbade flera dagar med  gittarpålägg och sånt så blev det superduperslickt. Om man lyssnar på 
gamla ELO-inspelningar, de är kända för att vara sjukt noggranna, de kanske till och med har spelat in 
sträng för sträng för att få det så fruktansvärt välstämt som det bara går. När man var på jakt efter det 
perfekta, innan man hade datorerna, när man kunde få det perfekta. Nu är det så himla lätt att få det 
perfekta, så nu är det ingen som är intresserad av det längre. Den rådande trenden för musik är inte 
att den ska låta perfekt och felfri, utan att det ska vara rätt grusigt och så där. Men verktyget som man 
använder när man spelar in påverkar hur det blir. Man skulle inte göra en digital inspelning, man 
skulle förmodligen aldrig försöka göra det analogt, och det skulle inte vara lönt att hålla på… Man 
kan ju korsbefrukta de olika, men det ger så mycket impulser vad man använder sig av. Ta ABBA igen 
så speedade de ju bandspelaren och saktade ner den igen och massa såna saker för att skapa olika 
ljud. Agnetha Fältskog dubbade alltid sin röst med bandspelaren på lite lägre varv, det vill säga när 
det spelades upp var det lite mer smurfarna så hörde man det i bakgrunden och så fick man lite mer 
den där speciella, lite mer ”exciting”, rösten. Det var säkert någon idé man fick för att man kunde göra 
det ju. 
 
A: Du pratade lite om slutprodukten och sånt, när du arbetar och använder datorn hur mycket 
påverkad blir du av datorn när du använder den? 
 
J: En viktig grej tycker jag är att man fattar när det räcker när man använder dator, för man kan gå in 
på sample-nivår om man vill. Danskarna säger det är ”flugknäppning”, vissa slutar aldrig, det blir 
inte bättre för det antagligen. Det är en jävligt viktig grej. 
 
C: Om man ska försöka sammanfatta hur processen har ändrats vid införande av digital inspelning 
jämfört med analog, ligger skillnaden i att det blir mer redigering och mindre inspelning? 
 
J: Om man ska ta själva inspelningsprocessen, så är det en jättestor skillnad ja. Tid har flyttats ifrån 
repetition till editering kan man säga. Annars är det mixen, att man kan gå tillbaka till en mix, det är 
det absolut största. 
 
A: Det gjorde man nästan aldrig… 
 
J: Jo, det gjorde man, men man fick ju börja om. Det var inte lika klockrent och lika säkert. Förutom de 
här ”flying faders”-borden, vilket ändå inte till hundra procent är samma som det här. Det finns säkert 
exempel på att det just är hundra procent bra, men det är ett mycket mer omfattande arbete. Och sen 
det tredje som är viktigt är ju att man inte behöver lika dyr utrustning för att komma lika långt med 
datorerna, det är en jättestor skillnad. 
 
C: En som vi pratade med, när jag frågade honom om mastering, så sade han att de gör det själva, 
jämfört med tidigare då de skickade iväg det någonstans. 
 
J: Vi skickar alltid iväg. Det är av den anledningen att det är en yrkesgrupp som oftast kan sitt jobb 
som gör det. 
 
C: Det är kanske egentligen ingen skillnad på det nu och tidigare? Det är deras speciella kompetens ni 
är ute efter. 
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J: Ja, och en ännu mer exakt lyssningsmiljö, och en som verkligen jobbar med det, och lite grejor och 
sånt. Framförallt är det någon form av second opinion. I vissa fall är det också ren jävla magi, om man 
nu har råd att skicka det till George Marino eller någon annan sån här New York-lirare. Det är ganska 
säkert att det som kommer tillbaks är bättre, för det finns någon sorts fairy dust där. Sen kostar det ju 
rätt mycket också. 
 
A: Hur kan du få hjälp eller inte hjälp av datorn med idéer och förverkliga dem? 
 
J: Man får mycket hjälp för att det inte är särskilt krävande att prova sina idéer. Det kostar inget i tid 
eller överhuvudtaget. Får man en idé och den är genomförbar i en dator så är det bara att prova den, 
det är man väldigt hjälpt av. Så får man väl också idéer av att det kommer nya pluggar hela tiden. Det 
kom ju nya grejor innan datorn, men det är inte så, men som det är nu om man har hört talas om eller 
läst om en ny plugg så kan man ju oftast gå ut på nätet och låna den i en vecka eller en månad och 
känna på dem. 
 
A: Det skulle tagit längre tid tidigare? 
 
J: Bara en sån sak som att säg att jag vill prova en sorts effekt, i datorn i Pro Tools gör jag det genom 
att lägga den pluggen på den kanalen och hör hur det låter. I verkligheten så måste jag på ett eller 
annat sätt dra kablar, är det väl förberett i studion så är allt jag behöver göra att koppla den i en sån 
här telefonväxel-patch. Men är det inte det så kan det vara att jag måste hämta den och hitta ström till 
den och dra lite kablar. Sen när jag hör det har jag kommit lika långt som jag kommit i Pro Tools. Då 
kanske jag hör att ”undrar hur det låter om jag lägger den före den här equalizern istället” blablabla 
(illustrerar kabelkopplande), i Pro Tools bara flyttar jag den. Nyttan är extremt stor. 
 
A: Kan man också tappa idéer? 
 
J: Det kan man säkert göra, om jag nu vill jämföra hur det lät kan jag göra det i datorn, det finns en 
comparefunktion till exempel, om det är mycket att göra t.ex. kan jag göra två spår och switcha mellan 
dem med olika inspelningar. I verkligheten måste jag försöka komma ihåg hur det lät. Det är ju 
omöjligt, det kan man inte göra. Man får bara ha sin uppfattning om hur det var. 
 
A: Det där har vi pratat om, att man kan visualisera och se på datorn hur det ser ut på något sätt. 
 
J: Ja, det är också en grej med datorn som är väldigt intressant. Den är ju väldigt pedagogisk, till 
exempel eq:n har en kurva man kan titta på. 
 
A: Använder du den? 
 
J: Ja, den är ju där. Om man behöver leta sig fram till en frekvens så är det väldigt händigt att göra det 
i en dator. När man gör det på ett bord eller så så går det till på ungefär samma sätt, men det är lite 
lättare i en dator. 
 
A: Det var någon som sade att man kan höra saker som inte finns som man ser på skärmen. 
 
J: Det tror jag nog, helt klart. Jag brukar blunda ibland, men det blir mer och mer sällan, ju mer van 
man är att jobba med det desto mindre luras man av det.  
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Telefonintervjun 
 
C: Carl Jakobsson 
F: Intervjuperson 4 
 
 
C: Berätta lite om din bakgrund. 
 
F: Jag började spela i band, skrivit disco med en polare sen högstadiet, sen försökt lite själv och valt att 
satsa på det. Därför går en utbildning på två år som heter Musikproduktionslinjen på Kulturama i 
Stockholm. Jag satsar på at kunna leva på heltid som låtskrivare och producent.  
 
C: Vad har du för utrusning? 
 
F: Min utrustning är förutom mic och någon gitarr en Mac med Logic och ProTools. Jag har ett 
externet ljudkort, ett Mbox, med inbyggd förförstärkare. 
 
C: Har du både använt analogt och digitalt? 
 
F: Ja, jag har alltid gillat synthar och digitala grejor, och även om man får sköna analoga sound ibland 
av analoga grejor, tycker jag att tekniken har hunnit ikapp det analoga och att emulerade rörgrejor 
låter i princip lika bra. Gitarrpoddar låter nio av tio gånger bättre än gitarrförstärkare. Folk vill inte se 
sanningen men det digitala har nått längre än vad många vill erkänna. Med det digitala kan man få 
både analogt och digitalt sound, med det analoga kan man bara få analogt sound. 
 
C: Men nu använder du bara digitalt? 
 
F: Ja. Det enda skedet jag hade velat använda analoga grejor är vid summeringen för då får man ett 
ljud som sitter ihop lite bättre, som känns lite färdigare och bättre och allting. Men för att få en fet och 
analog summering så behöver man köpa ett analogt mixerbord eller en summerare för 40-50 000 
kronor, och den lilla skillnad det gör är inte värd pengarna, så därför är jag heldigital. 
 
C: Vad ser du som de största fördelarna med digitalt? 
 
F: De är billigare skulle jag se som det allra största, istället för att det finns studior som kostar 
tiotusentals kronor per helg att vara i, kan Svenne sitta i sin hemmastudio och göra proffsgrejor, det är 
ett sjukt stort framsteg. Det andra är att det är total recall, man kan glatt vakna upp en dag och det såg 
ut som en månad sen. Reglarna och allt är exakt likadant. Total recall är det bästa, men också något av 
det sämsta, för man blir aldrig klar med ett projekt om man inte tvingar sig. Man kan alltid gå tillbaka. 
Om man hade en helg i studion och gick därifrån på söndagen så var det klart och reglarna nere. Ville 
man ändra fick man göra om allt. Valfrihetens förbannelse, fortsätta i alla oändlighet, det är för enkelt 
att ändra småsaker. Man blir så himla… det är bra om man säger ”nu är det här klart”. Om det är en 
för svag en bas så får den vara det, det är inte ekonomiskt försvarbart att spela in hela låten igen på 
grund av det. Dessutom vet man ju inte om man kommer hitta något nytt att irritera sig på när man 
väl har satt basen. 
 
C: Tror du musiken har blivit bättre? 
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F: Nej det tror jag inte, men jag tror det görs mer bra musik. Just för att det är mycket billigare. Nu kan 
folk sitta hemma och göra proffsproduktioner, förr var det några proffstudior i Stockholm som kunde 
fixa det. För 20 år sedan kunde man bara låta analogt, för folk som gillar det digitala soundet låter 
musiken bättre, och jag gillar det, därför tycker jag musiken låter bättre. Det finns kanske färre misstag 
i färdiga produktioner nuförtiden, förr fick man leva med att det fanns fel och kanske lite mer brus. 
Det låter lika bra nu som det gjorde innan med de dyraste grejorna. Folk gör ofta misstaget att jämföra 
en tvåmiljornersproduktion som är analog med en 10 000 kronors inspelning som är digital, och då 
låter den analoga bättre. Men den digitala låter nästan lika bra för en bråkdel av pengarna, om man 
använder digital utrustning som man varvar med analoga komponenter så får man lika bra ljud som 
man får analogt, om inte bättre. Man kan hursomhelst inte jämföra en 40-miljoners skiva med Pink 
Floyd med en med E-type som kostat en Big Mac att spela in. Det är klart att många produktioner 
låter sämre idag, men det har att göra med att budgetarna är mycket mindre p.g.a. skivbolagens 
kollaps, och inte att man övergått till digitala inspelningar. 
 
C: Du talar mycket om ljudkvaliteten, tror du det artistiska har påverkats? 
 
F: Många låtskrivare som jag känner, gör låten på samma sätt som innan. Man sitter i studion med en 
gitarr, eller att man tar fram ett pianoljud i Logic och skriver hela låten, som man gjorde för 100 år 
sedan. Så jag tror det är likadant som innan. Däremot kan man säga att idag finns även klassiska 
poplåtar som folk skriver på samma sätt, ingen har tagit bort en möjlighet för folk att göra så, däremot 
har man möjlighet att bygga en låt från en sampling eller ett beat som man inte kunde förr i tiden. Och 
man kan klippa och klistra med formen på ett helt annat sätt. Man skapar musik på ett helt annat sätt 
idag OCH som förr. Ur ett kreativt perspektiv kan man säga att man kan göra en sak på tio minuter 
och veta om man är på rätt spår, tidigare fick man chansa om det man skrev på gitarr lät bra med en 
symfoniorkester sen, idag kan man bara ta fram stråkar i Logic. Överlag är det enklare att ändra form 
och testa idéer. Det går på fem sekunder när det innan var en bökig process. Som låtskrivare är det ju 
himmelriket. 
 
C: Hur har ditt arbetsflöde förändras? 
 
F: Hur menar du? I vilken ordning och hur man gör? Man kommer in i studiodelen mycket tidigare 
idag. Man börjar producera i ett mycket tidigare skede. De olika momenten har börjat sammanflätas, 
innan var det att man repade, sen spelade man in, sen producerade man, sen mixade man, sen 
mastrade man sen var man klar. Nu skriver man låten först. Man småproducerar lite, mixar lite, spelar 
in lite, sen kanske man skriver ett stick helt plötsligt som inte fanns innan. Från att ha varit fem 
moment i att göra en låt till att ha den på en skiva, så är det ett moment. Det är mycket svårare att säga 
vad är mixning, vad är produktion för man gör allt samtidigt på samma gång på ett helt annat sätt. 
Det är både bra och dåligt. De dåliga är att det riskerar att dra ut på tiden, man blir mindre fokuserad, 
”vad är det jag gör nu?” – man är inte fokuserad på det momentet just då, eller sveper över till något 
annat moment för det är tråkigt. De bra sidorna är att innan kanske man skrev ett ruttet stick, nu kan 
man gå in och ersätta ett dåligt parti med ett helt nytt i efterhand. Det gick inte innan utan att ta om 
allt. Det finns alltså både bra och dåliga sidor. 
 
C: När det gäller t.ex. sånginspelning, har det ändrats något? 
 
F: Ja, det tror jag. På större produktioner på kommersiell pop så har man sjukt mycket mer, man 
kanske har 50-100 kanaler med sång, det var extremt svårt att få plats med det på gamla analogbord. 
Man fick göra små summeringar. Nu man har möjlighet att ha mer kanaler och sång. Sen kan man 
säga att tack vare att man fått så mycket digitala pluggar behöver sången inte vara lika bra, men ändå, 
autotune har ändrat allt som har med sång att göra. Det viktiga för en sångerska innan var att sjunga 
rent, det går att fixa nu, så det viktiga är att ha rätt attityd när sångaren sjunger, det går inte att ändra. 
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Man kan ändra rytm med Melodyne, pitch med Autotune. Man kan ändra allt med sången och fixa i 
efterhand förutom just attityden och inlevelsen. Idag letar man mer efter rätt attityd, inlevelse, att hitta 
någon som sjunger extremt rent är inte lika viktigt som innan. Dessutom lägger man mycket mer tid 
på att redigera än att spela in. Tack vare sequencers och sånt, är saker som att t.ex. klippa i ljud, ta bort 
andningar, ändra volym etc är en miljon gånger enklare än tidigare. Jag kan inte se något som kan ha 
varit bättre när det gäller att fixa sången med analoga metoder, förutom att man var tvungen att få det 
bra direkt. Allt annat är bara bättre. Som professionell producent ska man ändå ha kvar attityden att 
det ska låta bra från början. När det gäller valfriheten och möjligheten att pilla så är den milsvid.  
 
C: Hur förhåller du dig till den ständiga frågan analogt kontra digitalt? 
 
F: På något sätt kan jag tycka att det finns en digitalskräck bland folk som jag inte förstå. Att jobba 
med de gamla metoderna som är hur bra som helst det kan man fortfarande göra. Den möjligheten 
har inte försämrats, det ända som har hänt är att man fått ett nytt sätt att göra musik på som inte är 
bättre, fast annorlunda. Den digitala tekniken har gjort att människor har skapat musik och nya 
genres som aldrig någonsin kunnat komma med analog teknik, som är himla cool musik som man får 
tacka Gud för att den finns. Det är ingen som hindrar en från att blanda in analoga komponenter i en 
digitalstudio. Producenter måste fatta ett personligt beslut på ett helt annat sätt, att inte hamna i fällan 
med det digitala, att man inte hamnar i fällan att ändra i all evighet och att göra det för enkelt för sig. 
Men om man är proffsig nog att använda digitala verktyg utan att ändra i alla evighet så är det bara 
förbättringar. Något som kan vara intressant är att jag hade aldrig varit låtskrivare och producent i 
dag om inte digialteknik funnits, vilket säger det mesta för min del. För det första hade jag inte varit 
det, för det andra hade den musik jag göra inte kunnat göras för det är digitalmusik. Det enda som 
har hänt är att musikvärlden inte blivit bättre eller sämre utan större. 
 
C: Du har ju börjat som vad många proffsproducenter skulle kalla hemmapulare, hur förhåller du dig 
till deras synsätt? 
 
F: Det är extremt löjligt snobberi faktiskt. Bara för att alla kan skaffa en kompressor som är bra 
nuförtiden som folk inte kunde förr i tiden, så betyder inte det att alla kan använda den, utan det 
kräver talang och år av träning för att kunna få en bra kompressor att låta bra. Vem som helst kan ha 
jättebra utrustning, men för att kunna använda den måste man lägga ner åratal av sin tid fulltid för att 
kunna behärska kompressorer och eq på rätt sätt. Om någon i en hemmastudio är så pass bra att de 
kan använda det är det bara att applådera. Det är hur coolt som helst att de lyckats med det. Sen finns 
det dem som sitter med sina eJay-program och Reason och kallar sig musikproducenter, och 
egentligen är ett skämt. Det är inget problem, det behöver man inte bry sig, vad gör de? För att vara en 
musikproducent på riktigt måste man ha samma kunskap som tidigare, det är bara det att fler har 
chansen att lära sig. Sånt snickesnack om att det skulle vara bättre förr och svårare… bah… ”Det är 
bara att trycka på en knapp så gör datorn resten…”. Det är som akademiker som tror att de kan göra 
något mycket bättre än de som jobbat med det länge bara för att de har sin utbildning på papper. 
Innan tog det kanske tio år att jobba sig uppåt för att få ratta en kompressor. Om någon sitter hemma 
och gör det i Cubase i tre år lär ju han vara jättegrym när han kommer till en studio, men gamla 
studiorävar blir ju jätterädda. 
 
C: Ser du några andra fördelar vad gäller arbetssättet? 
 
F: En ganska banal grej som ändå är ganska viktig, är att en fullblodstudio förr tog trettio 
kvadratmeter, nu kan man få plats med den på fem, den tar mycket mindre plats fysiskt. Dessutom är 
det här med filer och projekt att man kan utbyta det lätt. Man kan skicka saker från och till varandra. 
Man kan skicka ett helt projekt till en helt annan världsdel över Internet på några timmar och fortsätta 
där med samma förutsättningar. Det hade inte gått innan. Det gör folk hela tiden, och det bara ökar 
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och ökar. I och med att bredband blivit större kan man skicka massvis över nätet. Det gör jag nästan 
jämt. Dessutom gör det här med projekt och filer det mycket lättare att göra säkerhetskopior. Innan 
fick man kopiera stora band, nu kan man bara dra över det på en dvd, dessutom utan kvalitetsförlust, 
så har man det säkrat. 
 
C: Tror du man arbetar med färre människor nuförtiden vid inspelningar? 
 
F: En och samma människa är på ett helt annat sätt idag, låtskrivare, textförfattare, producent, 
tekniker, mastrare osv. Men det har också lite med musikbranschkollapsen att göra, att pengar har 
försvunnit, och inte bara det digitala. Det bra med det är att samma person kan göra en hel låt från 
start till mål på ett sätt som inte gick innan, och den uppenbara dåliga sidan är att sjukt detaljerad 
spetskompetens försvinner lite, även om jag tror att den kommer att leva kvar. Det kommer att finnas 
färre som är extremt präglade mixare som inte kan något annat, eller ljudtekniker etc.  
 
C: Men saknar man inte att kunna bolla idéer, och få andras åsikter? 
 
F: Om man är smart digitalkille bollar man ändå idéer, man visar alltid produktionen för folk och får 
idébollandet ändå, annars är man puckad. 
 
C: Tror du att utvecklingen haft någon speciell påverkan på just låtskrivare? 
 
F: Ja, låtskrivare som idag inte har kunskap att göra en bra produktion har inte skuggan av en chans, 
de kan bara hälsa adjö. Det finns inte en förläggare som lyssnar på produktioner från någon de inte 
hört talas om som bara är gitarr och sång i ett brusigt kök. Om man skriver världens bästa Alcazar-låt 
på akustisk gitarr har man inte en chans att få den såld om man inte visar det med en bra produktion 
först. Eftersom nästan alla visar bra produktioner så orkar inte ANR föreställa sig hur det låter när de 
är vana vid att få det serverat. Att inte kunna tekniken nu när det är möjligt för alla med 
digitalrevolutionen är att gräva sin egen låtskrivargrav. 
 
C: Så för en låtskrivare har det här inneburit högre krav? 
 
F: Mycket högre krav på produktionerna och på det tekniska kunnandet. Låtskrivare som BARA är 
låtskrivare slås ut. Det är inte bara dåligt, kanske mest dåligt, men inte bara dåligt. Förr i tiden kom 
någon och spelade på ett piano och kanske sade ”det här tänkte jag ge ett hårdrockssound”. Och så 
lyssnade förläggaren och tänkte att det kan nog funka. Det är en parodi idag, skulle inte ens hända i 
en barnsaga. Det finns knappt några renodlade låtskrivare längre, i så fall har de teamat upp sig med 
producenter. 
 
C: Skulle du kunna tänka dig att gå tillbaka till analog teknik? 
 
F: De första demosarna jag gjorde vi helt på rullband. Det finns retrocharm i det, det ser snyggt ut på 
bild. Men aldrig i livet, 60-talet är snyggt tillsammans, men vill man komma tillbaka till ett årtionde 
när höften av Sveriges kvinnor var hemmafruar och rasismen låg på topp? De som vill det är 
konkurrensrädda, bakåtsträvande idioter. Om man personligen vill gå tillbaka till det kan man göra 
det, men jag tycker att fördelarna överväger så extremt mycket. Jag hade aldrig kunnat jobba med det 
här med gamla tidens förutsättningar, och antagligen inte tyckt det var lika roligt heller. 
 
C: Har du något övrigt att påpeka, eller några avslutande ord? 
 
F: De som lider av övergången till det digitala är lata och korkade människor som inte tänkt igenom 
hur de ska jobba. 


