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Abstract 
Den digitala utvecklingen har gjort det möjligt för musikproducenter att samarbeta med 

musiker, artister och medproducenter på distans via internet under produktions-

processen. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en intervjuundersökning med fyra 

musikproducenter nå fördjupad kunskap om deras arbetsprocess med andra via internet. 

Tidigare forskning om musikproduktion har pekat på tekniska möjligheter att använda 

moln-tjänster för musikproducenter (Kozsolko, 2015). Det är tekniskt nya möjligheter 

sedan Gullö (2010) pekade på musikproducenters multikompetens och arbete med 

DAWs under produktionsprocessen.  

Resultaten visar på att musikproducenterna som arbetar med distansproduktioner 

skickar ljudfiler fram och tillbaka mellan varandra via onlinetjänster som Dropbox, 

Sprend och We Transfer och ibland även egna servrar. Det är mycket ovanligt att de 

skickar hela projekt då de sällan använder samma musikprogram (DAW). 

Respondenternas tankar gällande ledarrollen är att det är den är väldigt viktig för att 

projektet ska flyta på, det fanns dock delade meningar över hur det kan se ut. Tre av de 

fyra intervjuade musikproducenterna föredrar att behålla så mycket kontroll som möjligt 

och har ibland svårt att helt lämna över en uppgift till någon annan. Deras tankar kring 

musikprogrammens cloud-funktioner där det går att arbeta i samma projekt med andra i 

realtid möttes av blandade reaktioner där några såg det som opraktiskt och rörigt och 

några som potentiellt intressant men inget de skulle prova på under den närmaste tiden. 

Diskussionen visar att producentyrket är svår att placera under konst eller hantverk då 

det innehåller båda aspekterna. Ledarrollen kan se olika ut men behöver vara aktiv för 

att fungera i ett distanssamarbete. Konventioner är viktiga för att fastställa nya 

arbetsmetoder. 
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Inledning 

Inom musikproduktion har samarbete alltid varit en viktig aspekt, både inom inspelning där 

flera låtskrivare, musiker och tekniker är inblandade och mixing och mastering. Detta har 

främst berott på att projekt generellt blir bättre om fler människor bidrar med sina egna 

talanger men också för att det är mycket svårt att arbeta ensam med många kunskapskrävande 

sysslor som musikskapande innefattar.  

Musikindustrin har under de senaste 10-15 åren gått igenom enorma förändringar, mycket 

p.g.a. den digitala utvecklingen. Från att ha varit helt baserat i det analoga har 

musikproduktion övergått allt mer till det digitala. Från att ha behövt spela in på band och 

bearbeta ljudet med analog hårdvara går det nu att göra samma sak och mer i en dator vilket 

idag är den primära arbetsmetoden. Internets utveckling med ökad hastighet och lagring-

möjlighter har också öppnat upp ett helt nytt landskap av möjligheter där samarbete och 

kommunikation mellan parter bara begränsas av fantasin och bredband. Allt fler musik-

program (DAW) har också börjat integrera cloud-baserade funktioner som gör att flera parter 

kan spela in, redigera och mixa i samma projekt i realtid. Frågan blir dock om distans-

samarbeten kan ersätta en fysisk interagering eller bara är en kompromiss.  

I mina egna projekt som student och musikproducent har jag observerat ett stort användande 

av distanssamarbeten vilket har väckt mitt intresse för att använda det som ämne för min 

uppsats. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att bidra med djupare kunskap om hur musikproducenter 

samarbetar med medproducenter och musiker via distans och hur arbetsmetoderna uppfattas 

av dem. 

Uppsatsens frågeställning kan preciseras till två huvudfrågor: 

1. Vilka metoder använder musikproducenter för att samarbeta med andra på distans? 

2. Vad tycker musikproducenterna om att samarbeta på distans? 
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Avgränsningar 

Då ljudproduktion är ett mycket brett ämne fokuserar denna uppsats endast på musik-

produktioner för fonografiska verk (record production). 

Begrepp 

De begrepp som är viktiga att känna till för detta område är alla koncept som hittas i den 

tidigare forskningen och teorin. Begreppet Cloud eller Moln förklarar Wikström (2009) som 

att ha används som metafor sedan slutet av sextiotalet och början på sjuttiotalet när nätverks-

teknologin uppfanns och skulle fungera som en tillräckligt vag symbol för att sammanfatta 

alla resurser, kablar och anordningar som kopplar samman datorerna vid noderna av 

nätverken. Idag används “The Cloud” fortfarande som en metafor för Internet. 

 

Gunnar Ternhag och Johnny Wingstedt (2012) beskriver Fonogram som en beteckning på 

både det lagrade ljudet och på det fysiska föremålet som ljudet är lagrat på. Sedan CD-skivans 

intåg under 1980-talet har det funnits argument för att fonografins tid är över p.g.a. den 

analoga och digitala klyftan där vi inte längre har något fysiskt objekt för lagringen att peka 

på. Men om ett fonogram istället ses som en representation av ett verk blir det likvärdigt för 

en lyssnare som fysiskt fenomen. 

 

De begrepp som täcker distanssamarbeten är dels Remote Music Collaboration Software 

(RMCS) som Koszolko (2015) använde sig av som förmodligen beskriver området för min 

undersökning bäst.  

 

Gullö (2010) använde begreppet Desktop Music Production som inte behöver innefattas av 

distanssamarbeten men är ett bra sätt för att beskriva den moderna musikproducenten som 

arbetar själv via datorn.  

 

Lorwerth, Paterson och Sheridan (2013) använde Remote Digital Music Collaboration för att 

beskriva distanssamarbeten som liknar Koszolkos användning med tillägget av Digital. 

Av praktiska skäl har jag försökt hålla mig till begreppen Remote Music Collaboration 

Software (RMCS) med och det mer enkla Distanssamarbeten. 
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Tidigare forskning 

Här presenteras en kunskapsöversikt om hur musikproducenters arbetssätt förändras när 

digitala redskap för ljudproduktion börjar användas. Distanssamarbete inom musikproduktion 

är ett ämne som mer eller mindre tas upp i olika forskningssammanhang. Oftast i områden 

som handlar om den digitala utvecklingen. Det som är tunnare är mer specifik forskning om 

Cloud-tjänster i musikprogram då det är ett relativt nytt fenomen. 

 

I The Art of Record Production utforskar Simon Frith och Simon Zagorski-Thomas (2012) 

hur musikproduktion påverkar det slutgiltiga ljudet och det musikaliskt estetiska rent 

generellt. I forskningen har diskussioner och intervjuer med producenter och ljudtekniker 

använts. Under tvåtusentalet började allt fler inom musikbranschen oroa sig över framtiden då 

allt fler stora studios började gå i konkurs p.g.a. vad som verkade vara Internets utveckling. 

Frith och Zagorski-Thomas ville dock ta reda på om det vi bevittnar en studiodöd eller bara en 

utveckling i form av hur musik produceras.  

Under 1970-1980-talet blev det en norm för studios att äga 24-kanalsspår vilket fortfarande är 

en modell som mjukvaruutvecklare går efter idag när de designar sina DAWs. Det var också 

under denna tid som ljudteknikern blev mer och mer sedda som konstnärer p.g.a. de estetiska 

möjligheterna tekniken gav när ett framträdande inte längre behövde handla om en 

samspelande orkester, utan individuella spår som kan mixas och manipuleras. Samtidigt blev 

teknologin billigare för hemmastudio-marknaden när MIDI-sequencers, syntar, trummaskiner 

och samplingar började bli vanligare under början av 1990-talet vilket senare utvecklades till 

digitala mjukvaror som sakta började komma ikapp storstudiorna i form av praktikalitet. Idag 

är det vanligt för personer i musikbranschen att tro att storstudions nergång beror på 

fildelning, men det är mycket som pekar på att det istället beror på konkurransen med 

småstudioägare som det går bättre än någonsin för. Mycket p.g.a. att de mindre studiorna är 

bättre på att anpassa sig efter nya utbud och tekniska möjligheter som t.ex. distanssamarbeten 

över Internet. 

 

I Patrik Wikströms bok The Music Industry: Music in the Cloud (2009) har han med hjälp av 

intervjuer beskrivit hur den digitala utvecklingen radikalt har ändrat musikindustrin, från att 

ha varit centrerad kring studion som var en vital och nästan definierande och plats för 

skivbolagen. Nu arbetar producenter oftast hemifrån i sina vardagsrum från deras laptops och 

några kondensatormikrofoner där de kan få ett högt produktionsvärde utan att behöva betala 
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dyra timkostnader för en studio. Internet gör det också möjligt för artister, musiker och 

tekniker att arbeta med en inspelning på helt olika platser i världen. Detta gör det rimligt att 

tro att ens geografiska plats inte längre spelar någon roll för ens karriär då 

musikproducenterna inte längre behöver arbeta i storstäderna där många av kollegorna 

befinner sig.  

Wikström menar dock att själva inspelningsproduktionen är en del av musiksystemet. Det 

som kanske är ännu viktigare för musikvärldens hållbarhet och tillväxt är livemusik som är 

betydligt mer beroende av den gemensamma upplevelsen, inte bara på scen utan också i 

repetition och inlärning då musiker behöver träffas, spela och interagera med andra musiker.  

 

Eftersom dagens ungdomar är den första generationen att uppleva interaktiva 

kommunikationsmedel och mediaproduktioner ville Jan-Olof Gullö (2010) utforska hur detta 

kan användas som läromedel inom musikproduktion för både ljudproducenter och 

ljudproduktionslärare. Inför datainsamlingen använde han sig av tre substudier som bestod av 

både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den första bestod av intervjuer och observering av 

ett musikprojekt inom en så kallad Desktop Music Production. Den andra substudien bestod 

av frågeformulär och gruppintervjuer med studenter. I den tredje substudien blev elva 

professionella musikproducenter och lärare intervjuade. 

Resultaten visade på att lärare inom musikproduktion måste vara kunniga inom både lärande 

och musikproduktionsteknik samt trender inom ungdomskultur och populärmusik. Musik-

produktion är ett brett ämne som inkluderar teknologi, musikindustrin, personlig utveckling 

och anställning. Färdigheterna som krävs för musikproducenter och lärare är mycket breda där 

saker som psykologi, ledarskap, musik, teknologi, etik, lagar och upphovsrätt, 

entreprenörskap och kulturell tajming är av extra relevans. 

Det finns en distinktion mellan kunskap som bygger på tekniskt kunnande över den fysiska 

utrustningen och det mer mentala tankeverktyg som mer handlar om metoder och principer 

för hur olika musikproduktioner ska genomföras. Historiskt sett har musikproduktion varit 

någonting som krävt flera personer vilket gjorde det till en kollektiv samverkan, detta är inte 

längre fallet då digitala produktionsverktyg (Desktop Music Production) gett musik-

producenter möjligheten att arbeta på egen hand. Den moderna tekniken har också 

demokratiserat området då allt fler verktyg flyttat från hårdvara till mjukvara som allt fler har 

råd med. 

Dagens musikproduktionstekniker är inte längre beroende av andra personer för att skapa sina 

verk och eftersom inspelad musik inte längre behöver fixeras i fysisk form utan istället kan 
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publiceras på webben i form av datafiler kan verk väldigt enkelt bytas ut och justeras. Detta 

visar sig tydligast för den så kallade Millenniegenerationen som vuxit upp med ett samhälle 

fullt med digitala medier. 

Inom musikproduktion är arbetsfördelningen inte alltid tydlig. En musikproducent är i enkla 

drag en ledare som har någon påverkande effekt på det klingande resultatet vilket har en 

avgörande betydelse för om produktionen blir framgångsrik eller inte. Producentens roll kan 

också variera mellan att vara konstnärligt beslutsfattande eller sköta administrativa sysslor.  

Inom musikproduktion har ledarskap en central betydelse då musikproducenter är 

produktionsledare som fattar artistiska beslut. 

 

Gullö (2009) refererar också till en tidigare forskning där han i en konferenspresentation 

lägger fram en modell med tre olika val som en producent kan välja att arbeta på som består 

av Active eller Passive där en producent antingen kan ta en aktiv roll i en inspelning och 

kanske till och med bidrar själv med att bli inspelad eller en mer passiv roll där producenten 

kanske bara bidrar ekonomiskt eller väldigt lite med förslag. Detta kan också kallas exekutiv 

producent (executive producer). 

Supporting eller Directing där Sir George Martin är ett bra exempel på en stödjande 

(supporting) producent som såg till att forma the Beatles ”sound” och därmed låta de stå i 

fokus, medan Phil Spector som mer passar in under regisserande (directing) producerade 

skivor som lyssnarna kunde identifiera som hans ”sound”. Production eller Documentation då 

en klassisk inspelning av en klassisk konsert eller jazzmusik kräver att inspelningen 

efterliknar konserten så mycket som möjligt vilket inte är lika vanligt i t.ex. populärmusik. 

 

Martin K. Koszolko (2015) undersökte hur upplevelsen av att arbeta i RMCS (Remote music 

collaboration) är, där musiker arbetar med ett projekt från olika platser i världen inom cloud-

tjänster som allt fler musikprogram börjat integrera. Frågan som han försökte besvara var vad 

fördelarna och nackdelarna är med arbetssättet. Metoden han använde sig av var deltagande 

observationer tillsammans med cirka 40 andra deltagare.  

Det resultat som Koszolko fick var att RMCS öppnar upp många möjligheter inom 

musikproduktion där det uppstår mycket fler möjligheter att enklare dra nytta av andra 

människors kreativitet, kunskap och utrustning. Han menar dock att tekniken är relativt ny 

och kan vara förvirrande att navigera i. Samarbete mellan flera människor i RMCS kan också 

riskera att tappa fokus och mår därmed bra av att ha en ”ledare” som styr projektet. 

Avslutningsvis menar Koszolko att hans erfarenhet med RMCS har lett till en förändring i 
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hans kompositionsarbetsätt, då den blivit mer social och öppen för andra musiker som nu kan 

komma med input när han inte längre är begränsad av geografisk placering. 

 

Miriam Lorwerth, Davis Paterson och Mark Sheridan (2013) framförde i en AES-

konferenspresentation en undersökning som genomfördes på universitetet Highlands and 

Islands i Skottland där de introducerat en ny akademisk examen inom musikdesign. Där ska 

studenterna lära sig att arbeta effektivt i en konkurrenskraftig marknad och eftersom skolans 

placering rent geografiskt ligger avlägset måste nya pedagogiska metoder tillämpas. En av 

dessa metoder kallas Remote digital music collaboration och innebär att studenter och lärare 

kan samarbeta med varandra via nätet i form av videokonferenser (VC) och virtuella 

inlärningsmiljöer (VLE). Studenterna ska också arbeta med inspelning och redigering med 

varandra och andra musiker på distans via en gratistjänst som kallas Indaba. 

Datainsamlingen för undersökningen gjordes med enkäter som delades ut till 24 studenter 

varav 13 svarade. 

Resultatet visade att många studenters största utmaning var tillgängligheten till utrustning då 

de arbetade hemifrån. Studenternas bredbandshastighet kunde variera vilket gjorde det svårt 

att skicka över filer till varandra så de fick därför lära sig att utföra lossy-komprimering för att 

lättare kunna skicka filerna via nätet. Många studenter tyckte också att tjänsten Indaba var 

hjälpsam men svår att navigera sig i. Det som studenterna tyckte var positivt var musik-

samarbetet som de gjorde via nätet, där de kunde kommunicera och dela kunskap och tekniker 

med varandra. 

Överlag ser författarna kursen som väldigt lyckad, studenternas feedback gav dem 

information till förbättringar. De kan nu också använda andra lagringstjänster än Indaba. De 

kommer i framtiden sätta i mekanismer som försäkrar att studenterna har den utrustning som 

krävs innan skolstart. Eftersom att det kommer att initieras projekt som förbättrar bredbandet i 

regionen kommer det satsas mer på realtidssamarbeten mellan studenterna, lärarna och 

musiker. 

 

William Moylan (2015) gjorde med analytiska medel systematiska metoder för att identifiera, 

evaluera och forma det artistiska elementet inom musikinspelning. Han beskriver att 

ljudinspelningstekniken har gett artister verktygen att forma det upplevda ljudet. Detta har 

skapat en ny form av konstnär som kan vara en klassisk musiker eller kompositör eller en ny 

typ av musiker som består av producenter eller ljudtekniker som Moylan valt att kalla 

recordists. Inspelning blir en konst när den används för att forma substansen av ljud och 
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musik. Den omfattande modifikationen av inspelat ljud till graden av oigenkännlighet är ett 

skapande av en ny ljudkälla vilket är en viktig del av många musikgenrer.   

 

Linda Portnoff (2008) beskrev musikbranschen styrs idag och vilken problematik det innebär. 

Portnoff använder sig av två begrepp myntade av Ferdinand Tönnies kallade Gemeinchaft och 

Gesellschaft vilka är två olika typer av arbetsmodeller som kan appliceras på grupper. 

Gemeinchaft syftar på en naturlig form av förening mellan människor som kan likna den 

mellan föräldrar och barn medan Gesellschaft mer syftar på avsiktlighet och kan därför ses 

som ett konstruerat samhälle inom en marknad eller ett företag byggt på individer med privata 

intressen som ansluter sig till en kollektiv gemenskap endast i de fall då de är fördelaktiga för 

individen. Gemeinchaft och Gesellchaft är aldrig riktigt uteslutande varandra utan kan 

beroende på åskådaren ses från båda hållen likt en kaninanka. 

Teori 

Howard S. Becker utforskar i Art Worlds (2008) hur samarbetsnätverk inom konstvärlden 

producerar konst med hjälp av leverantörer, handlare, kritiker och konsumenter tillsammans 

med konstnärerna. 

 

Konventioner  

Eftersom att vi växer upp i en specifik miljö med förutbestämda mönster lär vi oss tidigt att 

känna igen dem och göra förutsägelser för vad som kommer. Ett exempel på detta är den 

kromatiska skalan som vi i västvärlden är vana vid. När vi t.ex. får frågan om vad som 

kommer efter tonerna C och D (do-re) så har vi som är vana vid dessa konventioner en större 

chans att svara E (mi).  

Samma principer gäller för det mesta i konstvärlden som förlitar sig på konventioner för att 

fungera. Det finns också konventioner som bara personer med en viss typ av expertis kan 

förstå vilket gör att en persons smak har större betydelse än en annans eftersom att personen 

har en djupare förståelse för konventionerna inom den konsten. Det är just de personerna som 

också konsumerar konsten inom sina områden mest och hjälper därmed till att filtrera ut det 

av högre värde för den mindre insatta publiken som är majoriteten av konsumenterna. Denna 

process skapar nya konventioner och för konsten vidare. Sättet konventioner sprids runt i 

konstvärlden liknar mycket det sätt som doktorer lär sig att skriva ut nya mediciner till 

patienser. När det fungerar bra för en doktor så sprids det vidare till de andra. När dessa 
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konventioner skapar standarder inom konsten är det oftast det språket utövarna alltid lär sig, 

även om de medvetet bryter mot konventionerna. Utrustningen spelar också en stor roll i 

konstens konventioner vilket gör att konstnärer ofta förökar använda dem på nya sätt som de 

inte var tänkta för. 

 

Samanställning 

Eftersom att ett konstverk sakta byggs upp med olika små val som ibland kan vara helt 

slumpmässiga menar Becker att det inte enbart är konstnären som har den fulla kontrollen 

över sitt verk. Material, miljö, dag och andra människor är alla faktorer som en konstnär mer 

eller mindre inte kan styra över. Detta pekar på att det är konstvärlden snarare än konstnärerna 

som skapar konsten. Sättet som kritiker och historiker använder sig av för att analysera ett 

konstverks skapelse bygger oftast på de medvetna val som konstnären gjort i processen. 

Konstnärerna har ofta svårt att verbalisera anledningarna till dessa val, de brukar oftast bara 

svara att ”det lät bättre så”, ”jag tyckte det såg bra ut” eller ”det fungerar”.  

Sättet konstnärerna lär sig sina hantverk på bygger då mycket på liknande fraser som förklarar 

om det fungerar eller inte vilket till slut gör att personen lär sig standarderna. För att vara 

nyskapande måste konstnärerna också bryta mot dessa standarder. Konstnärerna måste också 

utveckla ett sinne för hur deras konst kommer att upplevas av andra inom deras kretsar för att 

finansiellt kunna klara sig vilket också påverkar deras val. Konstnärer gör också materiella val 

utefter traditioner och konventioner, om en kompositör t.ex. ska skriva ett stycke så väljer den 

oftast instrument utifrån en klassisk uppsättning istället för mer ovanliga instrument. Detta ger 

verktygstillverkarna makten att påverka konsten då de kan välja att ta bort eller lägga till de 

verktyg som konstnärerna använder sig av.  

Den utomstående pressen påverkar också konstnärernas beslut om att veta när de är klara med 

sina verk då de annars förlorar intäktspengar, publik och framtida chanser för arbete. P.g.a. 

yttre press i form av politiska, säkerhet eller andra anledningar finns det oftast en stor samling 

arbete som en konstnär inte väljer att ge ut offentligt vilket skapar en intressant uppdelning 

mellan de olika konstverken som ansetts lämplig för det offentliga och inte.  

Konst kan försvinna på två sätt det ena är ett aktivt försök från ett politiskt håll att förstöra 

konsten och det andra sättet är att glömma bort den p.g.a. dåligt underhåll eller någon form av 

förödelse. 
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Konst och hantverk 

Becker beskriver skillnaderna mellan konst (arts) och hantverk (crafts). Inom yrken som 

innefattar någon typ av tillverkning hamnar främst användbarheten i fokus som tillverkas av 

hantverkarna. Det finns också en estetisk aspekt inom hantverken som måste tillgodoses av 

tillverkarna, där uppstår en uppdelning mellan vanliga hantverkare som försöker göra ett bra 

arbete för att försörja sig och konstnärliga hantverkare med mera ambitiösa mål och 

ideologier.  

Den största skillnaden består främst av att de konstnärliga hantverkarna lägger betydligt mer 

vikt på det estetiskt behagliga än de vanliga hantverkarna. Konst och hantverk är också två 

olika begrepp med en otydlig gräns då en hantverkare kan tillverka hantverk med konstnärliga 

inslag och en konstnär kan tillverka konst som är associerat med ett hantverk. Skillnaden 

består dock av att ett hantverk går att upprepa och måste ha en funktion medan ett konstverk 

bygger på originalitet utan att behöva ha en funktion. Becker menar också att eftersom modet 

för hantverk ständigt förändras så behöver hantverkarna ständigt bytas ut av konstnärerna 

vilket skapar spänningar mellan grupperna. 

I fallen där konsten blir ett hantverk presenterar Becker två olika former av konst som består 

av Academic Art som lägger mycket vikt på hur saker utförs till skillnad från vad som görs. 

Den andra formen är Commercial Art som hänvisar till artister med specifika tekniska 

färdigheter som gör dem intressanta för en arbetsgivare som kan ge dem tydliga 

arbetsuppgifter som inte kräver personliga idéer och uttryck från artisterna. 

En viktig del av konstens utveckling är de ungas ovilja att följa gamla mönster och istället 

revoltera och skapa nya konventioner.      

Metod 

Inför datainsamlingen behövdes en metod fastställas som bäst kan ge svar på 

forskningsfrågorna. Intervjuer är den vanligaste forskningsmetoden bland studenter och 

forskare inom en kvalitativ inriktning eftersom att den kan användas i en mängd olika syften. 

De kan ge en insikt om de förhållanden som råder i en specifik miljö men också om enskilda 

människors känslor och upplevelser. Det finns dock brister med metoden som hänger på att 

det är svårare att generalisera resultaten i kvalitativa metoder vilket kan påverka 

trovärdigheten. Därför är det viktigt att försöka studera mer än en miljö som sedan kan 

jämföra mellan för att öka generaliserbarheten (Ahrne & Svensson, 2011). 
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Min undersökning består av fyra intervjuer varav två skedde i samma miljö, en via telefon och 

en via ett Skype-samtal med webbkamera. Jag var medveten om att det finns nackdelar i att 

inte fysiskt mötas, men p.g.a. att jag befann mig så långt ifrån de två respondenterna fick de 

fysiska mötena kompromissas. Den första intervjun som skedde fysiskt utfördes på 

respondentens arbetsplats och den andra på ett fik. Dessa har båda sina problematiska 

aspekter. Den första kan vara problematiskt då den intervjuade kan känna att den behöver 

presentera sig på ett visst sätt, t.ex. som en god medarbetare. Och den andra kan vara 

problematisk då intervjun lätt kan störas av buller (a.a.). Jag upplevde dock inga större 

problem med dessa möten. 

 

När det kommer till själva intervjun är det viktigt att vara medveten om ett antal faktorer som 

kan påverka utfallet. Det är viktigt att snabbt ge den intervjuade en uppfattning om 

intervjuaren då det kan vara känsligt att yppa erfarenheter och känslor för en främling. 

Intervjuaren bör för att skapa god kontakt visa intresse, förståelse och respekt för vad den 

intervjuade säger men samtidigt vara klar över vad den vill veta. Efter intervjun är det bra att 

fråga den intervjuade om den har något övrigt att ta upp eller fråga om. Det är också viktigt att 

vara medveten om frågornas struktur, dels i ordningen frågorna kommer i och dels hur de är 

formulerade. De ska vara relativt korta och vara befriade från akademisk jargong. Den 

intervjuade bör ges utrymme att utveckla sina historier som intervjuaren sedan kan ställa 

följdfrågor på för att få mer klarhet (Kvale, 1997).  

 

I intervjuerna försökte jag vara medveten om dessa anvisningar, framförallt när det kom till 

frågornas ordning och ordval för att inte plantera mina egna tankar hos respondenterna. Detta 

kunde självklart inte undvikas helt då jag behövde presentera mitt område och ställa frågorna 

till det jag ville få besvarat, men jag försökte göra det så öppen som möjligt. 

Eftersom att intervjuer är en social interaktion är det viktigt att vara medveten om att det finns 

en rad aspekter som det inte går att kontrollera. I situationer där två personer med olika 

identiteter möts kan resultatet antingen bli fruktbart eller misslyckat beroende på hur trygg 

den intervjuade känner sig att prata. Detta kan mer eller mindre minimeras beroende på hur 

intervjuaren förbereder sig med frågor och läser in sig på ämnet. Det kan också vara bra att 

försöka smälta in i miljön så mycket som möjligt eller förstärka positionen som forskare. Det 

finns också andra faktorer som intervjuaren inte kan kontrollera som t.ex. kön, etnicitet och 

ålder (Ahrne & Svensson, 2011). 
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I de två intervjuerna som utfördes i ett möte använde jag min mobiltelefon som 

inspelningsutrustning, och jag upplevde inget problem med hörbarheten vid transkriberingen. 

Skype-intervjun kunde jag spela in internt i datorn vilket gav en mycket hög kvalité likasom 

telefonsamtalet som spelades in via en app i telefonen. 

 

I transkriberingen lade jag in ljudspåren till intervjuerna i ett Pro Tools-projekt som gav mig 

mer möjligheter att stanna, spela upp, loopa och markera olika delar. Jag transkriberade sedan 

hela intervjuerna med frågor och svar från början till slut av det som var relevant till ämnet 

med ett undantag av den sista intervjun som jag på grund av tidsbrist bara transkriberade 

svaren på. Det kan vara svårt att hitta en bra balans i huruvida jag som författare ska justera 

citaten för att göra texten dels mer läsvänlig och dels rättvist representerande för 

respondenterna (a.a.). I detta fall har jag valt att göra väldigt lätta justeringar som att t.ex. ta 

bort ”Eh”, ”Ah” och ”Öh”-läten, byta ut talspråksord till skriftspråksord och även ta bort 

meningar som jag anser inte leder någonstans. För att behålla respondenternas anonymitet har 

jag bytt ut personnamn med bokstaven X och bandnamn med bokstaven Z. 

Urval 

Inför urvalet till intervjuerna var det viktigt att välja ut personer som är verksamma inom 

musikproduktion, framförallt ljudtekniker och producenter. Anledningen till det är för att 

informationen jag söker bäst kan formuleras utifrån erfarenhet. Det var dock inte nödvändigt 

för alla respondenter att ha erfarenhet av kollaborationssamarbeten på distans då en mer 

nyanserad bild kan skapas om olika synsätt får komma till tals. Det kan också vara av intresse 

att höra vad musikproduktionstekniker som inte är lika erfarna inom RMC har att säga om 

arbetssättet.  

Respondenterna till denna uppsats består av fyra personer som alla är knutna till någon form 

av distanssamarbete inom musikproduktion. 

Respondent 1 är en verksam ljudtekniker, producent och musiker som främst arbetar för band 

och artister men också i sitt egna band. 

Respondent 2 är en ljudtekniker, producent och musiker som mellan åren 2009-2011 skapat 

ett band med tre andra personer som han gjorde tre album med utan att ha fysiskt träffat dem. 

Respondent 3 är en verksam ljudtekniker, producent och musiker som är aktiv i ett band där 

han spelar trummor och gör orkestreringar i MIDI. Han arbetar också för ett företag där han 
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tar emot beställningsjobb för att komponera musikstycken som kan betalas för att användas i 

andra medieformer som YouTube-filmer. 

Respondent 4 är en ljudtekniker, producent och musiker som bor i USA. Han arbetar främst 

med utbildningsmaterial genom sin hemsida men producerar också egen samt andras musik. 

Forskningsetiska överväganden  

Arbetet med denna uppsats har följt de forskningsetiska principerna satta av Vetenskapsrådet 

enligt de fyra principerna gällande Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitets-

kravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer uppsatsens ämne delas upp i fem delområden som framkommit från 

intervjuerna.   

Geografisk placering och metoder 

I intervjuerna fick de fyra musikproducenterna frågan om hur de förhåller sig till den 

geografiska aspekten av musikinspelningsprojekt och hur de ser på att resa runt mot att arbeta 

hemma vilket visade på en övervägande favorisering för att resa mindre och arbeta hemifrån 

eller inom en begränsad yta som exempelvis en stad. Hos samtliga respondenter är arbetet 

övervägande eller helt knutet till staden de bor i. 

Ja, jag gillar ju inte att resa runt […] jag har ju egentligen bara jobbat i Skåne faktiskt, eller rättare 

sagt bara Malmö… när det gäller att vara med på produktioner. För rent geografiskt så har det ju bara 

varit i närheten av där jag bor (Respondent 2). 

Men jag jobbar bara hemifrån, har liksom allt jag behöver där och byggt upp en väldigt tilltalande 

och bra studio liksom (Respondent 3). 

Respondenterna fick sedan frågan om vilka metoder de använder när de samarbetar på 

distans. 

[…]vi använder Dropbox eller We Transfer eller liknande. Jag använder mycket Dropbox själv. Och 

jag skulle säga oftast så skickar man ut exporterade filer som man sen flyttar in i sitt egna projekt. 

Det är inte så ofta man flyttar hela Logic-projekt eller Pro Tools-projekt eftersom alla sitter med olika 

plugins och sådär, så det kommer iallafall inte gå att öppna dem. Men i vissa enstaka fall så har jag 

kanske skickat ett Logic-projekt med MIDI-filer som man kan importera och säg om man vill ändra 

ljuden till exempel som är bouncade. Eller att man bouncar ner spåren i sitt befintliga projekt och sen 

skickar projektet om man vet att den personen sitter i samma DAW. Det är också en variant. Men 

oftast rena filer (Respondent 1). 

 […] det var ju bara att spela in, mixa ner och skicka filen. För rent tekniskt så handlade det väl mer 

om att man var tvungen att fixa sig en server som man kunde lägga upp filerna på för att då kollegor 

kunde ladda ner filerna där ifrån, för att skicka med såna här Sprend… vad heter de… vissa tjänster... 

det tyckte inte jag funkade alls, det var för långsamt till exempel. Så, så den tekniska biten var man ju 

viktigt, var det ju viktigt att man kunde, det här med server och hantera FTP och sånt […] 

(Respondent 2). 
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Ja, vi arbetar alla i samma DAW. Ah, det blev lite annorlunda när vi tog in X som producent, för han 

kör Pro Tools. Men det är ju för att det är mest lämpat för liksom audio-inspelning så. Alltså när vi 

gör alla pre-proddar och sånt där, då är det ju MIDI-trummor och det är bara allting i MIDI liksom 

förutom sången typ och gitarrerna, basen är ju programmerad liksom för att… I bandet jobbar vi alla i 

samma DAW i Cubase då […] (Respondent 3). 

Respondent 4 använder precis som Respondent 1 Dropbox och menar att processen består av 

att skicka ljudfiler som ska fungera som guide för musikerna att följa. 

I’ve almost always been a Dropbox guy. I’m sure there are better solutions, but it just works well for 

me […] That’s what I use, sometimes it will be like a shared folder, sometimes I just create the 

folders and just send them links and they just go to Dropbox and download it but I’ve not gotten into 

things like Gobbler which I hear is great, I just… Once you got a system that works I don’t tend to 

want to migrate and move everything over to something else. […] In those situations usually they’re 

just sending me a mix mp3 of something and usually it’s… has been recorded to some sort of a 

metronome so can line it up in my system and then usually I just record mine, export what I record 

and send it back and then they kind of import it back into whatever system they’re using and go about 

their merry way (Respondent 4). 

Metoderna som producenterna främst använder i distanssamarbeten består av att skicka rena 

ljudfiler till varandra och inte projekt då de oftast använder olika musikprogram och plugins. 

Undantaget för detta sker för Respondent 3 som arbetar med MIDI-komponering med 

mjukvaror som också används av de andra kollegorna i bandet. Men i de flesta fallen som de 

andra respondenterna beskriver initieras oftast projekten av någon form av ledare som 

bestämmer BPM och gör guidespår som de andra kan följa. Ledaren skickar sedan spåren till 

kollegorna som spelar in sina delar som de sedan skickar tillbaka till ledaren för att 

sammanställa, redigera och mixa. Onlinetjänsterna som används för att skicka filerna består 

främst av Dropbox, WeTransfer och Sprend men för Respondent 3 ansågs de vara för 

långsamma vilket gjorde att de istället valde att sätta upp en egen server för filöverföringen.  

 

Utifrån Beckers (2008) teori om konst och hantverk hamnar dessa respondenter i alla högsta 

grad i mitten av begreppen. Rollen som ljudtekniker är hantverksmässigt tung och kräver 

erfarenhet och tekniskt kunnande för att få det resultat som är önskvärt för projektet. Men 

producenterna måste samtidigt ha ett starkt sinne för konst då musikproduktion är ett så pass 

kreativt yrke, framförallt om personen som i dessa fallen är en ledare och därmed producent 

för produktionerna. Eftersom att musikproducenternas arbete är så pass tekniskt krävande 

faller producenterna ganska tydligt under Beckers teorier om Editing (samanställning) från 

utomstående parter som leverantörerna av mjukvarorna och hårdvarorna som producenternas 
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arbete mer eller mindre helt förlitar sig på. Detta ger leverantörerna avsevärt mycket kontroll 

över konsten då de kan ta beslut om att släppa eller ta bort funktioner som producenterna 

behöver för sina arbeten.  

Att arbeta ensam versus med andra 

Jag ställde senare frågor om hur respondenterna ser på fördelarna och nackdelarna med att 

arbeta ensam med sin arbetsfördelning mot att göra det tillsammans med andra i samma miljö 

eller med direktuppkoppling. Respondent 1 ser både fördelar och nackdelar med distans-

samarbeten. 

[…] Sen är det vissa grejer som man måste få göra själv och ibland kan jag bli stressad över att folk 

sitter... saker och ting ska ofta gå fort tycker folk, och är det någon som kanske inte är så erfaren av 

att producera så har man kanske inte riktigt den förståelsen för att det tar tid att hitta liksom ett… det 

perfekta basljudet, det kanske tar en halv dag innan man har hittat det, men det ska gärna gå på fem 

minuter och då kan man bli lite sådär ”Men vad sjutton jag hinner ju aldrig liksom…” om jag får göra 

det här på mitt sätt så kommer det bli bättre på två timmar men visst vi kan göra såhär just nu och det 

blir ok. Och då kan man bli frustrerad över att man inte kan få sätta sig och fortsätta jobba på […] en 

längre lösning men som blir bättre i slutändan. Det kan vara en följd med att jobba själv tycker jag. 

[…] Men alltid när jag sitter i samma rum som någon annan så inser jag varenda gång hur värdefullt 

det är. Men det är väldigt bekvämt att sitta själv. (Respondent 1). 

Respondent 2 hade liknande tankar om fördelarna som Respondent 1 utan några direkta 

negativa synpunkter om det. 

Om man ser det ur min roll som producent då så är det ju rätt så bra för då kan jag ju lyssna på det när 

jag vill, när jag vill på dygnet, jag kan redigera filen i efterhand, göra alltså justeringar i efterhand 

hemma, det de skickar till mig då. Sen är det att man jobbar i ett behagligt tempo faktiskt, du har ju 

liksom ingen som ropar ”Bandet går” bakom ett fönster liksom, utan du spelar in tills du är nöjd själv 

och så skickar du iväg filen. Då tänker jag ur deras, mina kollegors perspektiv. Att de sitter och gör 

sina tagningar tills de är nöjda, ibland skickar de alternativa tagningar. […] Var det någonting som 

jag upplevde med att jobba distans, om man tar Z som exempel så var det just att stressfaktorn var 

väldigt låg, det var ju perfekt. Dessutom så var det ju faktiskt så att alla kunde jobba samtidigt, alla 

satt ju och spelade in samtidigt och skickade sen till mig. Trummisen behövde inte vänta på att 

basisten var klar till exempel utan han kunde köra när han hade tid […] (Respondent 2).  

Respondent 3 gick mer in på arbetet ur en musikers perspektiv snarare än producents.  

Alltså när det har varit att orkestrera för vårt album som vi har jobbat på väldigt, väldigt länge, då har 

jag gjort allt själv hemma som jag brukar göra […]vi är inte alltid tillsammans liksom när det gäller 
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sådana grejer, alltså vi… Jag vill ju vara själv när jag spelar in trummor, det ska vara jag och 

producenten och kanske någon till liksom, för att då kan jag koppla av mest [...] (Respondent 3). 

Respondent 4 pekade på effektivitetsfaktorn som kommer av att kunna arbeta på egen tid och 

plats, men såg inga egentliga kreativa fördelar med att arbeta ensam. 

Creative advantages maybe or maybe not, I mean there’s the element of letting that person do… do 

their thing. And you know, sometimes occasionally they’re just… some people would like to just 

work alone and being their mad scientist laboratory and make things happen. And a lot of times it’s 

a… there’s an efficiency factor involves. Sometimes, you know, if I work on a demo today for a 

client and my buddy X is gonna be home alone tonight and could record them but I can’t make it, it’s 

nice to be able to just pop them in Dropbox and say “Hey lay down some drums when you get a 

chance.” and you know, I get up the next morning and I’ve got drums waiting for me to bring into my 

session. It’s not as fun that way and I don’t get to give as much creative input during the process, but 

if it’s a more straight forward song where I give them a couple ideas of “Hey, I’m looking for this 

kind of vibe. Play more toms on the bridge, go half time on the last chorus or something.” And then, 

you know if it’s a person I trust, which it usually is, it works pretty well. I prefer to be there in person 

but obviously that can’t always happen (Respondent 4). 

Bland respondenterna märktes det att det fanns en tydlig uppskattning för att kunna arbeta 

ensam i vissa situationer. Många pekade på stressminimering då producenten eller musikern 

inte behöver ta hänsyn till andra personer. Inom distanssamarbeten kan alla arbeta när det 

passar dem själva och fokusera på små detaljer så länge de vill. När de inte heller måste dela 

på en lokal och en begränsad utrustning så behövs det heller inte väntas på att andra måste bli 

klar med sin del vilket kan snabba upp processen och hålla fler personer upptagna med arbete 

samtidigt. Respondent 1 menar dock att det fortfarande finns fördelar med att samarbeta i 

samma miljö vilket inte blev helt formulerat men kan handla om kommunikationen i form av 

verbal respons och kroppsspråk.  

 

När det kommer till huruvida distanssamarbeten ska ses som Gemeinchaft eller Gesellchaft 

(Portnoff, 2008) så blir det något otydligt. Även om musikproduktion är ett yrke tillhörande 

musikbranschen med vinstintressen så finns det ingen tvekan om att många arbetar med det 

enbart för nöjets skull utan varken behov eller krav av att tjäna pengar vilket tydligast kan 

appliceras på Respondent 2 och 3. Detta talar starkt för att distanssamarbetet ibland kan 

handla om ren Gemeinchaft. Dock så används också distanssamarbeten mycket i 

musikproduktion i vinstdrivande syften som starkast kan ses hos Respondent 1 och 4 vilket 

mer talar för Gesellchaft. Vidare så är varken Respondent 1 eller 4 helt bundna till Gesellchaft 

då de själva är artister som gör musik utan större vinstintresse precis som Respondent 2 och 3 
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inte helt är bundna till att inte tjäna pengar på sin ”fritidsverksamhet”. Detta förstärker 

Portnoffs teori om att Gemeinchaft och Gesellchaft beror på åskådarens perspektiv likt en 

kaninanka (Portnoff, 2008). 

Ledarrollen 

Respondenterna fick frågan om hur viktig ledarrollen är i distanssamarbeten och hur ledaren i 

så fall ska agera. Respondent 1 spelar i ett band som inte har en uttalad ledare, men där alla 

istället har en delad vision.  

Ja, det behöver inte vara en ledare skulle jag säga, ska nog säga att det kan vara flera. Men… som 

alltid när det är många, ju fler kockar desto sämre soppa brukar man ju säga och jag tycker nog att det 

faktiskt stämmer i de flesta fallen ändå, men ett par tre personer som driver en produktion, det kan 

säkert funka om man har samma vision, så brukar det vara. Så brukar det vara i det här fallet, i mitt 

eget band är vi tre i bandet så det är ganska lätt att komma överens […] (Respondent 1). 

Ja, alltså för min del handlade det ju om att vara väldigt… det ska vara konstruktiv kritik, det finns 

ingen annan kritik. Jag upplevde det… Jag tyckte det var viktigt att uppmuntra och peppa om… för 

det var ju så att det kunde ju till exempel hända att sologitarristen fastnade i någonting och det kunde 

ju ta honom… ja du, kanske en femton-tjugo alternativ innan jag var nöjd, som han fick göra om och 

skicka och göra om och skicka och det slutade med att han tillslut skickade tio åt gången. Men det 

handlar liksom att som projektledare i sådana projekt måste man vara uppmuntrande och positiv […] 

Och om jag då ska ge kritik så måste jag ju vara extra noga eftersom allt sådant skedde oftast via e-

mail och då gällde det ju att vara… lägga upp det på ett konstruktivt sätt, för det behövde aldrig vara 

att man strök medhårs eller att man körde med onödigt fjäsk eller inlindningar och sådant utan det var 

rakt på sak men konstruktivt och proffsigt, det var min linje (Respondent 2). 

I bandet som Respondent 3 spelar i finns det som i Respondents 1 fall ingen uttalad ledare 

som tar de sista besluten. Respondent 3 menar dock att det leder till långa beslutsmoment då 

alla ska säga sitt och komma överens. 

Det är ju jättemycket problem när man är åtta stycken i bandet liksom. Och jag skulle säga att det 

alltid behövs någon, oavsett hur stort projektet är, någon som kan ta det här sista beslutet att “Ok nu 

har alla sagt sitt” och alla är öppna för… det spelar inte jättestor roll vad det blir för beslut och ingen 

kan bestämma sig. Det måste alltid finnas någon som bara “Ok, men då säger jag såhär, då tar vi 

alternativ nummer B, eller nummer Bokstav B” liksom. Så att det… Det är ju verkligen jättemycket 

problem i Z, vi kan ju aldrig bestämma oss liksom och alla ska säga sitt och blablabla. Så det är ju… 

Jag tror det är jätte, jätteviktigt (Respondent 3). 
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Respondent 4 gav ett exempel på hur viktig ledarrollen är genom att ta upp ett exempel med 
ett samtal med en kollega som spelar in trummor för beställare. 
 

It’s really important, […] He said there are so many producers, for some reason especially in 

Nashville who will say... they’ll give him a song and he’ll say “Ok what do you want?” and they’ll 

say “I don’t know, you’re the drummer.” And, you know, they think they’re deferring to the talent 

and letting their expertise pick. They’re kind of abdicating any responsibility of it’s your job to direct 

this thing, […] You’re the leader of this project so lead me, musicians want to be led, you know. And 

sometimes the song itself can lead you but you know, as you know, you listen to a guitar and a vocal, 

you can do a lot... you can go in a lot of directions and if you just lead that open ended, it could turn 

out fine but a lot of times it’s worth the work, it’s hard work but to put the thought into what you 

want then communicate that well makes a big difference. […] So I think leadership is huge 

(Respondent 4). 

Bland alla respondenter blev det väldigt tydligt att distanssamarbeten fungerar bäst när det 

finns en tydlig vision för resultatet. Om det kräver en eller flera personer fanns det lite delade 

åsikter om, men det var tydligt från Respondent 3 att bristen av tydligt beslutsfattande leder 

till stort lidande i form av osäkerhet och tidskrävande moment i projekten. Respondent 1 anser 

att ledarskap är viktigt men inte behöver skötas av en person så länge visionen delas av alla. 

Respondent 2 visade på störst engagemang till ledarrollen då alla slutgiltiga beslut blev tagna 

av denne. Respondent 2 betonade dock vikten på att vara uppmuntrande och positiv för att 

behålla motivationen och glädjen i gruppen. Respondent 4 anser också att ledarrollen i ett 

distansprojekt är mycket viktigt då musiker inte bara behöver men oftast vill bli ledda då det 

finns många olika riktningar en musiker kan spela i vilket kan gå emot den ursprungliga 

visionen. Detta blir också extra viktigt i ett distanssamarbete då producenten och musikerna 

oftast inte har direktkontakt med varandra och behöver vara extra specifik i 

kommunikationen.  

 

Utifrån Gullös teori om producenttyper så hamnar Respondent 1 ganska tydligt under 

Supporting, Active och Production. Supporting eftersom att arbetsprocessen ofta är delad 

vilket gör att Respondenten själv inte har en egen vision som de andra måste följa, utan att det 

mer handlar om ett lagarbete. Active eftersom att respondenten är med och tar beslut trots att 

de inte alltid måste följas. Production eftersom att det handlar om popproduktioner som inte 

behöver låta ”naturligt”.  

Respondent 2 Följer ganska tydligt Directing, Active och Production. Directing och Active 

eftersom att produktionerna egentligen helt handlar om respondentens vision och kräver att 
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respondenten är aktiv i sin roll som ledare. Production eftersom att respondenten arbetar inom 

genren hårdrock vilket har starka konventioner men inte behöver låta naturligt.  

Respondent 3 är helt klart svårast att kategorisera som producent och det kan argumenteras att 

respondenten inte ens kan kategoriseras som producent när det gäller produktionerna bandet. 

Respondent 4 är väldigt lik Respondent 1, Supporting och Active eftersom att dennes projekt 

också är väldigt demokratiserat i form av att låta alla komma med förslag och egna bidrag, 

men att samtidigt vara tydlig med ens intentioner när det initieras av en själv. Production 

eftersom att respondenten oftast arbetar inom musikgenrer som inte har krav om att låta 

naturliga. 

Kontrollbehov 

I intervjuerna fick respondenterna frågan om hur de ser på att lämna över inspelningsuppgifter 

till andra personer där de inte längre har kontrollen över utrustningen och metoderna.  

Ja, jag har också kontrollbehov och det är lite jobbigt men också väldigt skönt när man gör det för att 

det… det är också en sådan där klyscha att saker man gör mår alltid bra att få någon annans öron, det 

är ju väldigt ofta sant. Så att det… Jag tycker att det känns bra, även om det kanske känns lite sådär 

“Ah, jag vill ha… jag vill veta hur det här kommer bli” […] (Respondent 1). 

Respondent 2 väljer att låta sina bandmedlemmar spela in alla signaler torrt så att det senare 

ska gå att ändra alla ljud själv. Respondenten menar dock sedan att det inte handlar om 

kontrollbehov utan ett intresse för att ”skruva till ljud”. 

Den kontrollen behöll jag på så sätt att jag krävde att de spelade in allting torrt, d.v.s. helt oprocessat 

[…] allting som sändes till mig skulle vara torra signaler. Så att till exempel sologitarristen, han 

skickade ju filer till mig där endast hans gitarrsignal helt oprocessat lagrades […] Och då vad det ju 

så att för att jag hade en bild hur jag ville att det skulle låta, därför så ville jag inte att de skickade 

processade filer. Jag ville själv till exempel slänga på en kompressor i efterhand och jag ville själv 

välja dist osv. Det gäller även kompgitarristen och även basisten. Så att på så sätt hade jag ju full 

kontroll faktiskt [Respondent 2].  

Jag har jättesvårt för det, jag har verkligen kontrollbehov och vilket jag i vissa fall inte borde ha för 

att vissa fall så vet jag att X är ju mycket bättre på det här än mig liksom. Men jag vet inte, det är 

någonting med liksom min studio och liksom det jag… där jag sitter och liksom… det är någonting 

som får mig att bara såhär “Ok jag fixar det här liksom, jag behöver inte någon annan” och jag vill ju 

bevisa för mig själv också, ganska egoistiskt får jag väl lov att säga […] (Respondent 3). 
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Respondent 4 anser sig själv dock inte ha kontrollbehov utan tar istället upp en frustration 

som kommer av att inte veta om instruktionerna för hur det ska genomföras når fram. 

You know, as an audio engineer it’s more the frustration comes… can come as a producer if I’ve got 

one vision and he just hear… he’s just a different person with different creative inputs and he hears it 

a different way, then it can be a little frustrating but part of that is working with people who know 

you and have worked with you before and probably have an idea of what you want. So it can be 

frustrating there, I don’t really get too frustrated about the technique and… cause like for example X 

is the main guy I use for drums and his… that’s all he ever does is record drums in his space so I 

defer to him cause he knows his space and gets the sounds that he wants, so the recording setup, I 

don’t touch it. We’ll talk about maybe swapping out a snare drum for a different sound, that type of 

thing, but I usually just leave the rest alone because he does it well. And he obsesses over it so I don’t 

have to, which is nice (Respondent 4). 

Det blev tydligt i intervjuerna att det finns en varierad grad av kontrollbehov bland 

respondenterna som ter sig på olika sätt. Respondent 1 anser sig själv ha kontrollbehov och 

har en känner en viss svårighet över att lämna ifrån sig en arbetsuppgift till någon annan, men 

medger samtidigt att det i slutändan är för det bättre och tjänar projektet.  

Respondent 2 säger sig själv inte ha särskilt stort kontrollbehov trots att det tydligt visas i 

intervjun att respondentens arbetssätt tveklöst innehåller störst kontroll av alla de intervjuade 

producenterna. Själv anser respondenten att det mer handlar om intresset för att ”skruva till” 

ljuden och inte en misstro till kollegornas förmågor.  

Respondent 3 anser sig själv ha kontrollbehov, men eftersom att det bara sträcker sig till 

respondentens egna arbetsuppgifter inom orkestrering och trummor så skiljer det sig en del 

från de andras situationer.  

Respondent 4 menar att det finns svårigheter med att inte vara med på inspelningen men att 

det inte handlar om det produktionstekniska utan mer hur instrumenten ska spelas.  

 

Utifrån Beckers (2008) teori om konst och hantverk blir denna aspekt intressant då frågan om 

en hantverkare hade haft samma inställning till kontrollbehov i sitt arbete där det inte råder 

samma press av att ständigt vara originell och nyskapande som i konstvärlden. Det är mycket 

möjligt att t.ex. en snickare har en grad av ”yrkesstolthet” som kan göra det svårare att 

samarbeta, men förmodligen inte lika mycket som i konstvärlden. Beckers teori om Editing 

blir också här relevanta då han menar att konstverk aldrig endast påverkas av den enskilda 

konstnären utan är en samanställning av material, miljö, dag och andra människor. Den 

intressanta frågan blir då vad det är som producenterna känner att de behöver kontrollera eller 
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vara med på när de ändå inte kan ha full kontroll. Precis som Respondent 2 påpekade handlar 

det nog inte så mycket om misstro till andra utan snarare ett starkt intresse för 

arbetsprocessen. Efter intervjuerna med de fyra musikproducenterna märkte jag att det sällan 

refererades till några former av konventioner inom musikproduktionssamarbeten, så det är 

mycket möjligt att det är just bristen på konventioner som skapar osäkerheten bland många 

musikproducenter. Det finns inga oskrivna regler om hur samarbeten ska genomföras utan är 

någonting som varje individ måste upptäcka själv. 

Inställning till Cloud-tjänster 

Respondenterna fick frågan om hur de ser på musikprogrammens cloud-tjänster där flera 

personer kan arbeta i samma projekt i realtid från varsin dator. 

Ja i vissa fall, jag tror inte att jag skulle ersätta det, eller ersätta mitt nuvarande arbetssätt helt med det 

för att ibland så, jag menar folk har olika, man jobbar på olika tider, klockan är olika mycket i olika 

delar av världen så att det passar inte alltid att man är uppkopplad direkt. Men i vissa sammanhang 

definitivt och ett typiskt sådant exempel det är ju när man till exempel sitter och gör en “Ok nu ska vi 

spela in sång på den här låten, vi kan inte göra i den staden där ni sitter utan vi måste göra det i den 

här staden” och det är ju också ett sånt här exempel på att man… den här direkta feedbacken, man, 

man kan ge feedback direkt på någonting efter att man har hört det sekunden efter. Den skulle ju 

kunna vara väldigt värdefull i vissa sammanhang att man skulle kunna koppla upp sig, de sitter i en 

annan studio, vi sitter här och man kan direkt ge feedback på varandra att “Prova det här istället, det 

här blir nog bra” och så gör man det och så får man liksom en, kommer direkt fram till det där som 

kanske hade tagit flera dagar eller man inte kommer fram till alls. I sådana sammanhang tänker jag att 

det vore jättesmidigt, men jag tänker en, en skapandeprocess behöver inte bli smidigare för att man 

sitter uppkopplad live utan det… det finns det både fördelar och ibland så är det helt nödvändig att 

det sker vid olika tidpunkter (Respondent 1). 

Nej precis, vi jobbade inte i realtid, det gjorde vi inte. Men det är ju inget nytt för mig, det här med 

cloud… alltså är du bekant med musikprogrammet Reaper? […] Mm, det har jag ju använt hur länge 

som helst för dom har ju liksom en sådan funktion som man arbetar i realtid... Jag har aldrig använt 

den, men det är inget nytt för mig, men jag tror inte att… Jag vet inte riktigt, jag har faktiskt aldrig 

testat det. Jag vet inte vad det skulle vara för fördelar riktigt (Respondent 2). 

Ja det är ju… absolut inte, det vill jag inte hålla på med, det… det skulle nog vara otroligt rörigt, 

alltså nu har jag fördomar, om man skulle gå in på det så kanske det säkert skulle vara bra. Men 

liksom spontan magkänsla så är det bara nej, nej, nej liksom. Jag tänker ju när man har skrivit uppsats 

tillsammans i ett Google-dokument liksom. Det är ju hemskt liksom. Så det… Nej det skulle inte 

funka. Jag vill helst inte testa det alls […] (Respondent 3). 
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You know, if it really worked I could see it being interesting. I think… I have a hard time seeing it 

work in real life where I’ve got a certain set of plugins on mine computer, on an operating system 

with a certain version of the software, and it seems to me like that those would have to be exactly the 

same for it be a smooth experience. So I don’t know… You know that kind of thing, I’ve got this one 

synth that plays this one cool part but he doesn’t own that synth so he can’t hear what I did unless we 

have the exact same thing, that’s why I guess I still just use the raw audio files. […]And I could see 

that being really interesting for collaboration “Hey, here’s a guitar riff.” and then somebody builds up 

a drum loop and then somebody else builds in a keyboard part and they’re almost writing the song as 

they go (Respondent 4) 

Respondenterna svar visade tydligt att cloud-tjänsterna inom musikprogrammen inte alls 

tilltalar dem särskilt mycket, mycket beror på det faktum att ett cloud-samarbete kräver att 

producenterna och musikerna arbetar i samma DAW, vilket som beskrivits av respondenterna 

inte är vanligt att de gör i distanssamarbeten. Att börja arbeta cloud-baserat skulle också kräva 

en relativt stor ändring i fastställda arbetsmetoder vilket kan vara både tidskrävande och 

kostsamt vilket inte heller garanterar en förbättring.  

 

Precis som Koszolkos (2015) forskning visar misstänker också några av respondenterna att ett 

realtidssamarbete i samma projekt lätt kan bli stökigt och tappa fokus. Det kan också bli svårt 

att hitta gemensamma tider för alla att arbeta samtidigt, framförallt om personerna befinner 

sig på olika platser med andra tidszoner.  

 

Enligt Beckers (2008) teorier så sker det ständigt förändringar i konst och hantverksvärlden 

när de yngre kommer in och stör sig på de konventioner som är satta. De hittar då istället nya 

sätt att arbeta på som senare tar över och blir de nya konventionerna. I dagsläget styrs 

musikbranschen fortfarande till största delen av personer över trettio år som bevisligen har 

tagit till sig av distanssamarbeten över internet som är relativt nytt, men inte de senaste 

tekniska lösningarna. Många av respondenterna påpekade just det att cloud-samarbeten främst 

kan vara någonting för de yngre som inte vant sig vid det gamla arbetssättet så det är mycket 

möjligt att vi i framtiden kommer se mycket mer av det. Men det finns också mycket som 

talar för att fördelarna med distanssamarbeten är just den aspekten att det inte sker i realtid 

och kräver samma interaktion som ett samarbete i realtid i samma rum. 
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Sammanfattning 

Dagens musikproducenter arbetar oftast hemifrån där de är bekanta med utrustningen. För 

distanssamarbeten använder sig av onlinetjänster som Dropbox, We Transfer och Sprend för 

att skicka över ljudfiler till varandra. De skickar inte över hela projekt då alla inte använder 

samma DAWs och plugins. 

Musikproducenterna ser en klar fördel med att kunna arbeta ensamma då de kan välja tider, 

platser och metoder utan att behöva ta hänsyn till de andra samarbetsparterna. De anser att det 

i längden sparar tid samtidigt som de också ser fördelar med att kunna formulera åsikter 

skriftligt efter en stunds betänketid. De medger dock att det finns positiva aspekter med att 

arbeta i samma miljö som personerna de samarbetar med då det minskar risken för 

missförstånd när de kan göra sig hörda i realtid. 

Alla av de tillfrågade producenterna anser att ledarrollen i musikproduktioner är enormt 

viktig, men de har olika uppfattningar om vad ledarrollen innebär. Några anser att ledaren ska 

ha det absolut sista ordet medan andra ser ledarrollen som någonting som kan delas om 

visionen också gör det. Andra hamnar mellan dessa positioner. 

Producenterna har en viss svårighet med att lämna över arbetsuppgifter till andra när de inte är 

säkra på hur resultatet kommer bli. Många av producenterna refererade det själv som ett 

kontrollbehov medan andra mer ser det som ett sätt att utföra så mycket som möjligt som de 

anser är roligt att göra. 

Samtliga producenter har en negativ syn inför många av musikprogrammens cloud-funktioner 

som tillåter realtidssamarbete i samma projekt. Några menade att det skulle bli rörigt och 

kontraproduktivt då många av fördelarna med att arbeta själv inte längre uppfylls. Det fanns 

dock två producenter som inte helt motsatte sig idén att prova det i framtiden. 
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Diskussion 

Resultatet av min undersökning visar på att dagens musikproducenter ofta arbetar hemifrån 

eller inom ett begränsat antal platser där de har utrustning och programvaror som de är 

bekanta med. I distanssamarbeten där de själva är projektledare brukar de oftast skicka iväg 

ljudfiler till andra i form av guidespår som oftast har ett satt BPM. Detta kan t.ex. bestå av en 

akustisk gitarr och sång, men även också ett helt MIDI-arrangemang som de andra mer eller 

mindre helt ska imitera. De andra skickar sedan sina ljudfiler tillbaka till projektledaren via 

olika online-fildelningstjänster som Dropbox, We Transfer eller Sprend, men i visa fall även 

egna servrar. Det är ytterst ovanligt för projektteam att skicka över hela projekt till varandra, 

dels för att de sällan arbetar i samma DAW och äger samma tredjehands plug-ins men också 

för att de inte nödvändigt behöver ha alla ljudfiler för att utföra sitt jobb.  

 

Enligt Beckers (2008) teorier om konst och hantverk blir det ganska otydligt huruvida 

musikproducenter ska ses som konstnärer eller hantverkare. På grund av den tekniska 

kompetens som en musikproducent måste ha för att utföra sitt arbete inom Desktop Music 

Production (Gullö, 2010) är det ganska säkert att se producenterna som en typ av hantverkare. 

Moyland (2015) menar också musikinspelning i allra högsta grad är att betrakta som konst när 

den ändrar substansen av ljud och musik vilket producenterna i min undersökning i allra 

högsta grad gör. Det som möjligtvis hade avkvalificerat producenterna som konstnärer skulle 

vara ifall de enligt Gullös (2009) modell tagit en mer dokumenterande och stödjande 

inställning till arbetet där det bara handlar om att tillfredsställa beställaren utan att de själva 

tar konstnärliga beslut för produktionerna. Detta hade då gjort det enklare att urskilja deras 

arbete som hantverk. 

 

Musikproducenterna ser oftast inte några större problem med att arbeta ensam då de oftast ser 

det som en stressminimering att inte behöva jäkta sig igenom en uppgift för att andra annars 

hade blivit otåliga av att vänta. De medger dock att det finns positiva aspekter med att 

samarbeta i samma miljö där mycket av det just handlar om den direkta verbala 

kommunikationen och även kroppsspråk. Precis som Wikström (2009) beskriver kan 

producenter arbeta hemifrån utan att behöva kompromissa kvaliteten på musiken. Respondent 

1 förklarar också att det är vanligt att få beställningar utomlands som t.ex. LA, vilket 
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nödvändigtvis inte motbevisar Wikströms beskrivning av att det är viktigt att bo i dessa 

storstäder men det är ett tydligt exempel på att det inte är ett måste för att kunna försörja sig 

på musikproduktion. Utifrån respondenternas svar verkar det finnas en stark preferens för att 

arbeta hemma där personerna är bekant med sin utrustning och kan känna sig bekväm vilket 

bekräftar Gullös forskning om Desktop Music Production som kräver många olika färdigheter 

(Gullö, 2010).  

 

Ledarrollen upplevs som mycket viktig i ett distanssamarbete dock så finns det olika 

uppfattningar om vad det innebär att leda ett sådant projekt. Utifrån Gullös (2010) 

producenttyps-modell hamnar alla producenter i denna undersökning som aktiva. 

Producenterna har också inställningen till att skapa en produktion till skillnad från 

dokumentation. Det som kraftigt kan variera är producenternas inställning till att vara 

stöttande eller regisserande. Några anser att ledarrollen kan delas om visionen också gör det, 

men för andra blir det lätt överväldigande att inte ha en person som har det sista ordet. Det går 

också att ge sig själv full kontroll och stå för varje beslut i ett distanssamarbete där ens 

samarbetspartner mest får fungera som yrkesmusiker i en orkester likt den modell som Phil 

Spector arbetade efter (Gullö, 2009).  

 

Musikproducenterna har ibland svårt för att lämna ifrån sig arbetsuppgifter till andra av olika 

anledningar. Några pekar på ett kontrollbehov som gör att de gärna vill veta hur och vad som 

görs i projekten när de inte är inblandade, samtidigt är de medvetna om fördelarna med att ta 

in en annan person som kan ta beslut som de själva inte hade tagit och därmed tjäna projektet 

i slutändan. Det är svårt att placera distanssamarbeten utefter Portnoffs (2008) forskning om 

Gemeinchaft och Gesellchaft då begreppen går att applicera på olika sätt. Men om det ses 

utifrån ett perspektiv av vinstdrivande affärssyften mot konstnärliga fritidsaktiviteter blir det 

något tydligare.  

 

Musikproducenternas syn på cloud-samarbeten i realtid var blandade från stark skepticism till 

nyfikenhet över arbetssättens potential. Det var dock ingen av de intervjuade producenterna 

som provat på det och det fanns inga planer för det då producenterna är relativt nöjda med 

arbetsmetoderna de redan har. Mycket har att göra med det som Koszolkos (2015) forskning 

visat på att arbetssättet riskerar att bli stökigt och förvirrande att navigera i när fler arbetar i 

samma projekt samtidigt på olika platser. Samtidigt fanns dock ett svagt intresse från 

Respondent 1 och 4 att prova på det i framtiden när tekniken utvecklats och blivit vanligare. 
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Beckers (2008) teori om att konventioner inom konstvärlden ständigt förändras med nya 

generationer och teknisk utveckling appliceras även väl in på cloud-tjänster som kan komma 

att bli vanligare i framtiden när den yngre generationen tar över den gamla. Det är också 

tydligt med tanke på att allt fler musikproduktionsutbildningar börjat satsa mer och mer på att 

lära ut dessa verktyg för den kommande generationen (Lorwerth, Paterson & Sheridan, 2013). 

Avslutningsvis  

I den här uppsatsen har jag försökt fördjupa mig i hur dagens musikproducenter praktiskt 

arbetar med distanssamarbeten med andra musiker och producenter och vad de själva har för 

tankar kring detta. Eftersom att jag själv börjat röra mig i dessa kretsar allt mer i min egen 

utbildning och yrkesliv och sett en stadig ökning inom distansprojekt så såg jag denna uppsats 

som ett gott tillfälle att fördjupa min egen kunskap och samtidigt bidra till ljud och 

musikområdet. Jag hade från början en tes om att samarbete i samma miljö alltid är det bästa 

alternativet vilket jag har fått omvärdera efter undersökningen. 

 

Min arbetsprocess har varit relativt oproblematisk, mycket på grund utav att jag har varit noga 

med att följa en röd tråd och inte tappa siktet över vad jag faktiskt undersöker. Detta har jag 

främst tagit med mig från min B-uppsats som hade mycket av det problemet vilket gjorde det 

mycket svårt att skapa någonting konkret. Min största utmaning i denna uppsats har varit att 

hitta passande kandidater att intervjua, det var väldigt nära att bara bli tre respondenter men 

lyckligtvis fick jag ihop en fjärde vid slutet av analysprocessen.  

 

Jag är medveten om att kvalitativ datainsamling med fyra intervjuer inte är tillräckligt för att 

dra någon större generaliseringar (Ahrne & Svensson 2011) vilket gjort att jag försökt 

presentera resultatet så pass försiktigt som möjligt med stöd av tidigare forskning och teori. 

För framtida studier i området kan det vara intressant att ta reda på hur de nya konventionerna 

utvecklas inom distansproduktion då arbetsmetoderna i dagsläget är relativt nya. 
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