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Abstract 

Denna uppsats handlar om ljudproduktion, teknik, framtiden och forskningen kring artificiell 

intelligens. Hur mycket betyder tekniken för dagens ljudproducenter och hur stor påverkan 

har den på deras arbete? Och hur kommer framtiden att se ut? Vad kan utvecklingen av 

artificiell intelligens bidra med, eller inte bidra med? 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa relationen mellan teknikens förändringar och dess 

inverkan på ljudproducenters arbetssätt och yrkesroll.  Med hjälp av kvalitativa 

forskningsintervjuer och Anthony Giddens modernitetsteori försöker jag svara på hur 

professionella ljud- och musikproducenter uppfattar att tidigare tekniska framsteg har 

förändrat deras yrke och yrkesroll samt hur de resonerar kring framtiden och den 

teknikutveckling vi ser framför oss. 

 

I tidigare forskningsavsnittet kan man se att ny teknik på många sätt har påverkat och 

förändrat hur ljud- och musikproducenters arbete sett ut. Resultatet visar på att 

teknikutvecklingens fördelar idag främst är effektivitet, att tillåta producenter att genomföra 

sina uppgifter snabbare och lättare. Det tekniska kunnandet som krävs för att hantera tekniken 

minskar också, vilket tillsammans med den minskade tidsåtgången låter producenterna att 

fokusera än mer på den kreativa biten i arbetet. 

 

De flesta informanterna har en positiv inställning till framtiden och tror att artificiell 

intelligens kan bli ett bra verktyg de kan använda i sitt arbete. Tyngdpunkten på vad de tror 

att framtidens teknik kan bidra med ligger fortfarande på smidighet och att genomföra 

uppgifter snabbare snarare än att lyfta resultatet på arbetet. 
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1. Inledning 

Teknikforskningen går fort framåt och nya produkter lanseras ständigt. Man kan genom 

historien se att en ljudproducents arbete och yrkesroll varit tätt sammanlänkad med teknikens 

utveckling och att ny teknik har öppnat nya dörrar för vad som är möjligt att genomföra i en 

studio. Under 2000-talet har teknikutvecklingen exploderat, hur kommer den nya tekniken att 

påverka ljudproducenters arbete? Forskningen kring artificiell intelligens finner jag särskilt 

intressant, vars syfte är att efterlikna människans beteende och som inom andra tekniktunga 

områden redan är en stor tillgång. Det som lyfter mitt intresse för den nya tekniken är hur den 

kan komma att påverka musikbranschen och morgondagens ljudproducenter och hur yrket 

ljudproducent kan förändras och/eller omdefinieras på grund av fortsatta framsteg i tekniken. 

Om denna teknik följer samma utvecklingskurva som mycket annat inom teknikforskningen 

kan man förvänta sig att fler liknande och mer utvecklade projekt kommer att genomföras 

och att tekniken blir mer tillgänglig för allmänheten under de kommande åren. Vad kan det 

betyda för ljudproducentens arbete i framtiden? 

 

1.1 Aktuell forskning på området 

Mycket forskning på området är s.k. industriforskning vilket gör den hemlig och ytterst svår 

att få tag på. Nedan följer ett par exempel på produkter skapade som ett resultat från 

forskningen. 

 

Sony’s Computer Science Laboratory har nyligen (hösten 2016) publicerat ett par låtar som 

är komponerade av så kallade “Flow machines”. Programmet analyserar en databas med 

musik skapad av människor och lär sig genom det olika musikstilar och konventioner inom 

genrerna för att sedan skapa unika kombinationer av konventionerna och genreöverskridande 

tekniker den lärt sig för att syntetisera ny musik och nya låtar inom samma genre. Forskarna 

kan till exempel använda tekniken för att låta datorerna skriva ny musik som liknar en redan 

befintlig artist, i låten “Daddy’s Car”  har datorn influerats av The Beatles. Datorerna har 1

dock inte fått helt fria händer i skapandet utan en kompositör vid namn Benoît Carré har 

1 Länk till låten “Daddy’s Car”: https://www.youtube.com/watch?v=LSHZ_b05W7o 
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arrangerat och producerat musiken och även skrivit texten till musiken. Tanken är att “Flow 

machines” ska släppa ett album under 2017.  2

 

År 2014 lanserades LANDR som är en tjänst som masterar musik med hjälp av artificiell 

intelligens. LANDR är ett adaptivt system som “lyssnar” och reagerar på musiken den hör 

och sedan gör förändringar på materialet den jobbar på för att få det att stämma mer överens 

med vad den hört tidigare.   3

 

Jukedeck är en tjänst som skapar originalmusik utifrån ett par parametrar som användaren 

ställer in. Parametrarna innefattar val av musikstil, känsla på låten samt hur lång låten ska 

vara. Jukedeck skapar sedan på ett nytt unikt verk som användaren sedan får möjligheten att 

köpa rättigheterna till om den vill. Användaren är därmed tillåten att använda låten på vilket 

sätt den vill, även släppa den under eget namn och tjäna pengar på försäljning av verket eller 

att använda den som musik till sin film, spel eller reklam.   4

 

Datorer kan därmed redan nu arbeta med delar av vad en musikproduktion innefattar på egen 

hand vilket både är fantastiskt och underlättar arbetet för många samtidigt som framtiden kan 

kännas skrämmande. Teknikforskare menar på att inom 20 år kommer ungefär hälften, 47%, 

av hela USAs arbetsmarknad kunna automatiseras med hjälp av artificiell intelligens.  Det 5

innebär dock inte att alla dem jobben kommer  att försvinna men att det är teknologiskt möjligt 

att automatisera dem.  Det bör också nämnas att i och med automatiseringen skapas andra, 6

nya, typer av jobb.  7

1.2 Syfte & Frågeställning 

Giddens modernitetsteori talar om ett allt mer sammanlänkat samhälle där tekniken blir en 

allt större del av vår vardag och påverkar vårt sätt att leva och agera på olika sätt. Syftet med 

denna uppsats är att belysa relationen mellan teknikens förändringar och dess inverkan på 

2
 Flow Machines hemsida: http://www.flow-machines.com 

3 Bouchard, G (2014) 
4
 Jukedecks hemsida: https://www.jukedeck.com/licensing 

5
 Utbildningsradion (i.d) 

6
 Utbildningsradion (i.d) 

7
 Utbildningsradion (i.d) 
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ljudproducenters arbetssätt och yrkesroll . Vad har teknikutvecklingen bidragit med? Vad har 

den inte bidragit med? Vilken roll kan den ta i framtiden?  

 

För att skapa förståelse för hur tekniken kan påverka en ljudproducents arbete har jag därmed 

formulerat följande forskningsfrågor: 

 

- Hur uppfattar professionella ljudproducenter att tidigare tekniska framsteg har 

förändrat deras yrke och yrkesroll? 

 

- Hur resonerar dagens ljudproducenter kring teknikutvecklingen och framtiden? 

 

- Hur tror dagens ljudproducenter att artificiell intelligens påverka deras arbete i 

framtiden?  

2. Modernitetsteorin  

För att analysera resultaten av forskningen kommer Anthony Giddens modernitetsteori att 

användas. Teorin har en tyngdpunkt på just teknologi och hur den påverkar samhället vilket 

gör den intressant för studien.  

2.1 Människans relationer i det moderna samhället 

Giddens bok Modernitetens följder  släpptes 1990, i vilken han talar om två typer av tillit som 

skiljer sig från varandra, grundläggande tillit och opersonlig tillit. Hos människan finns det 

ett starkt psykologiskt behov av att omge sig med andra att hysa tillit till, men i och med 

utvecklingen av abstrakta system är det ofrånkomligt för oss människor att behöva förlita oss 

på opersonliga principer och anonyma medmänniskor.  De opersonliga systemen blir en allt 8

större del av vår vardag men enligt Giddens inte  på bekostnad av våra personliga relationer. 

Han talar istället om en omvandling av vad som då kallades personligt, och att vad vi ansåg 

vara personliga relationer kommer att förändras. 

 

8
 Giddens (1990) 
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Vidare talar Giddens om att man inte kan jämföra de   abstrakta systemens opersonlighet mot 

det personliga livets intimitet ,  vilket många sociologiska analyser gör. På en personlig nivå 

bygger tillit på att både individen och dess motpart ömsesidigt öppnar sig för varandra, det 

blir därmed en process som utvecklar parternas relation med tiden. Där kan tilliten inte 

kontrolleras med hjälp av fasta värden och normativa koder som i ett abstrakt system, utan 

den måste istället arbetas fram med hjälp av värme och öppenhet.  9

2.2 Identitet i moderniteten 

Som en konsekvens av den opersonliga relationerna talar Giddens om modernitetens 

reflexivitet, där självutforskning och finnandet av jaget är en stor del. Det innebär att 

individen måste finna sin identitet bland alla opersonliga relationer och alternativ som de 

abstrakta systemen erbjuder. Han talar också om framtidens självförverkligande som enligt 

honom allt mer kommer handla om att finna grundläggande tillit, då vi inte kommer att kunna 

finna den i vårt vardagliga liv.  10

 

Giddens definierar begreppet självidentitet som att det är hur självet reflexivt uppfattas av 

individen utifrån individens egen biografi.  Att självidentiteten beskrivs som ett 11

självreflexivt projekt betyder att människan blivit medveten om att det finns flera olika 

identiteter att välja mellan och att ett ställningstagande till dessa alltid måste göras i syfte att 

skapa en trovärdig helhetsbild av sig själv.  Självreflexiviteten beskrivs även som temporär 12

då det alltid finns en risk/chans att en ny, bättre identitet upptäcks som kan ersätta den 

tidigare.  

 

 

En central del av moderniteten är individens egna val där individens handlingar hela tiden 

vägs mot hur väl den passar in i dennes identitet. Vidare talar Giddens om valet av livsstilar 

som enligt honom skapar en s.k. ontologisk trygghet, som innebär en grundläggande trygghet 

i livet och i sin egen existens som person , eftersom den blir som någon form av mall att 13

9
 Giddens (1990) 

10
 Giddens (1990) 

11
 Giddens (1990) 

12
 Giddens (1990) 

13
 Psykologiguiden (i.d) 
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bygga sin identitet utifrån. Om individen följer mallen kan denne därmed veta att den gjort 

“rätt” och “passar in” och på så sätt känna en trygghet i sin egen existens och vidare även 

kunna göra ett aktivt val  att bryta mallen, och därmed vara medveten om det. I det fallet är 

det då medvetenheten som skapar en trygghet.   14

2.3 Giddens Juggernaut 

I dagens samhälle förlitar vi oss till stor del på det Giddens kallar abstrakta system, tekniska 

lösningar som underlättar vår vardag utan att vi behöver tänka på hur det fungerar.  15

Kollektivtrafiken går enligt fasta tider, experter berättar för oss vilken vinst det skulle vara 

för samhället om vi bygger ut infrastrukturen, våra korttransaktioner fungerar som de ska osv. 

Ibland blir det dock fel, tågen blir inställda eller försenade och experterna hade fel. Det är 

dock praktiskt omöjligt att var och en ska bygga sitt eget tunnelbanesystem eller räkna på 

samhällsvinster i olika projekt utan det enda vi kan göra är att sätta vår tilltro till de abstrakta 

systemen, trots att vi vet att det inte alltid stämmer. 

 

Vår medvetenhet om att vi måste förlita oss till de abstrakta systemen utan chans att kunna 

påverka dem ligger till grund för en oro kring det moderna samhällets utveckling som vidare 

beskrivs som en skenande värld med förändringar som sker allt snabbare och i större 

omfattning,  fenomenet kallar Anthony Giddens för en “juggernaut”, det vill säga som en 16

motor med enorm kraft som är omöjlig att stoppa. Juggernauten kan dock i någon 

utsträckning kan styras samtidigt som den riskerar att helt spinna ur vår kontroll. Giddens 

menar att moderniteten har skapat en tydlig riskprofil och i och med att vår värld är allt mer 

sammankopplad blir riskerna av global intensitet och i och med expansionen av eventuella 

händelser som kan påverka ett stort antal människor runt om i världen kan följderna bli 

katastrofala.   Vår medvetenhet om dessa risker ger oss känslan av osäkerhet vilket antyds i 17 18

begreppet juggernaut.  19

 

14
 Giddens (1990) 

15
 Giddens (1990) 

16
 Goodman, D. J. & Ritzer, G (2003) 

17
 Giddens (1990) 

18
 Utbildningsradion 

19
 Goodman, D. J. & Ritzer, G (2003) 

7 

 

 

 



Ett av modernitetens karaktärsdrag är hur tid och rum flyter samman. Man talar om hur 

tekniken har utökat människans sociala umgänge till att täcka ett större geografiskt område än 

tidigare. Dels genom transporter men även genom utveckling av telefoni och internet. 

Världen blir även allt mer homogen och kulturella skillnader suddas ut genom teknikens 

framsteg. Du kan inom timmar befinna dig på andra sidan jordklotet och när du är där kan du 

troligtvis kommunicera med befolkningen och du möts av liknande miljöer som du känner 

igen hemifrån med samma teknik, affärer, restauranger osv. Det geografiska område vi 

känner oss hemma i blir allt större.  Tiden att ta sig någonstans förkortas och “någonstans” 20

blir mer och mer likt hemma. 

 

Teknikutvecklingen sker exponentiellt och forskare menar på att ett av de största problemen 

med den mänskliga hjärnan är att den inte kan förstå exponentialitet  vilket i sig blir 21

ytterligare en källa till osäkerhet. Problemet, oron och de potentiella konsekvenserna av vår 

påtvingade tillit till de abstrakta systemen intensifieras i och med att vi nu börjar överlämna 

ansvaret för de abstrakta systemen till datorer.  

2.4 Människans förhållningssätt till det moderna 

Johan Fornäs talar om hur man kan analysera modernismen utifrån olika nivåer och olika 

attityder till det moderna. De är uppdelade i två triader varav den första är den som är 

intressant för detta arbete och består av konventionalism, neokonservatism och “seeking 

movements”. Konventionalisterna hanterar modernismen genom att fortsätta som de alltid har 

gjort och inte låtsas om någon förändring. De neokonservativa vill motverka förändringarna 

och vill ha det som det var förr medan “seeking movements” accepterar delar av 

moderniteten och försöker finna vilka möjligheter som finns inom den. Den andra triaden av 

attityder innefattar subjektivering vilken innebär att vissa individer reagerar mot samhällets 

kyla genom att söka mening i sitt inre, finnandet av det “sanna jaget”. Som en motsats till 

subjektiveringen finner vi objektivering som innebär att individen söker mening i den yttre 

verkligheten så som inom socio-biologi eller religion. En tredje grupp individer undviker 

tomheten genom att sträva efter intensitet.  22

20
 Giddens (1990) 

21
 Utbildningsradion 

22
 Fornäs (1995) 
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Vidare talar Giddens om 4 anpassningsreaktioner på modernitetens riskprofil, det 

pragmatiska accepterandet, den bibehållna optimismen, den cyniska pessimismen och det 

radikala engagemanget. Det pragmatiska accepterandet  handlar om en “koncentration på att 

överleva”. Det handlar inte om att dra sig tillbaka från resten av världen utan mer ett 

accepterande av att det som pågår i världen och att det är bortom all kontroll så att det enda 

man kan fokusera på är temporära vinster i vardagslivets uppgifter och problem. Giddens 

hänvisar till en studie som Dorothy Rowes har gjort om risken för ett kärnvapenkrig, och hur 

vår medvetenhet om risken påverkar vardagslivet.  

 
Det enda ärliga svaret jag kan ge på frågan hur jag klarar av att leva med denna möjlighet  

är att jag inte tänker på det. Att göra det är nämligen skrämmande. Det fungerar naturligtvis 

inte alltid, utan jag har ofta förfärande visioner av hur det skulle vara om vapnen användes.  23

 

Nästa anpassningsreaktion kallas bibehållen optimism  som är ett förhållningssätt som dröjt 

sig kvar sen upplysningen och innebär en fortsatt tro på det mänskliga förnuftet, farorna till 

trots. Synsättet omfattas exempelvis av de som menar på att kärnvapen har fungerat 

avskräckande hittills och kommer att fortsätta göra det framöver. Den tredje 

anpassningsreaktionen kallas den cyniska pessimismen  som är sammankopplat med den 

ängslan som framkallas av faror med ödesdigra följder. Cynikerna möter oron och ängslan 

mot en sådan utveckling med humor eller världströtthet. Avslutningsvis talar Giddens om det 

radikala engagemanget  som kännetecknas av praktisk protest mot vad som kan vara orsaken 

till faran och utvecklar att detta är ett optimistiskt synsätt men som är förknippat med kamp 

snarare än diskussion och analys. 

3. Begrepp 

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i avsnittet tidigare forskning krävs en viss förståelse 

för begrepp som används. Nedan följer en lista med aktuella begrepp att lägga på minnet. 

 

23
 Giddens (1990) 
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Artificiell Intelligens syftar till den intelligens man kan tillskriva ett datorsystem, samt 

forskningsområdet med samma namn som studerar konstruktion av datorsystem med 

intelligent beteende. Syftet med forskningen är att försöka efterlikna den mänskliga hjärnans 

förmåga att dra slutsatser, planera, lösa problem, förstå naturligt språk, lära osv.  24

 

Determinism  används i mängd olika sammanhang. Inom forskningen kring artificiell 

intelligens  avser determinism att det är möjligt att exakt räkna ut nästa tillstånd i ett 

dynamiskt system om alla värden som beskriver systemets nuvarande tillstånd är kända. 

Ingenting sker därmed av ren slump utan allt har en orsak och är möjligt att förutse.  252627

 

Digitala Automater gör enligt automatteorin  automatiska beräkningar på data baserat på en 

matematisk modell. Automaterna förses med en viss indata , beroende på informationen i 

indatan  genomgår sedan automaten en serie tillståndsförändringar  enligt ett förutbestämt 

program, eller mönster. När beräkningarna är klara redovisas sedan utdata för en utomstående 

observatör.  Ett exempel på en digital automat är en dator.  28 29

 

Dynamiska system är system som ändrar tillstånd  om en eller flera av dess variabler ändras. 

Variablerna i dynamiska system påverkar varandra vilket gör att hela systemets tillstånd 

förändras om även om man bara ändrar en av variablerna. Vidare är dynamiska system 

deterministiska  eftersom att det är möjligt att räkna ut systemets kommande tillstånd  om man 

har tillgång till alla variabler i systemets nuvarande tillstånd.  30

 

Kaosforskning är den vetenskap där kaotiska system studeras. Kaotiska system  är en variant 

av dynamiska system  och är därmed deterministiska i den mening att det är principiellt 

möjligt att räkna ut systemets nästa tillstånd. Men då variablerna i kaotiska system  är så 

många och små förändringar hos variablerna kan orsaka stora förändringar i systemets nästa 

tillstånd är det väldigt svårt att praktiskt förutse hur systemet kommer att utvecklas. 

24
 Gärdenfors, P & Balkenius, C (i.d) 

25 Prawitz, D (i.d) 
26 Nationalencyklopedin (i.d) Determinism. 
27

 Nationalencyklopedin (i.d) Naturdeterminism. 
28

 Westerståhl, D (i.d) 
29

 Marsden, A (2013) 
30

 Carleson, L (i.d) 
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Fenomenet benämns som fjärilseffekten och syftar till att oförutsägbara skillnader kan uppstå 

även om systemet styrs av deterministiska lagar.  31

 

Turingtestet  är test framtaget av Alan Turing på 50-talet då han ställde sig frågan “Om en 

maskin kan tänka, hur skulle vi veta det?”. Syftet med testet är att kunna avgöra huruvida en 

dator uppvisar intelligent beteende . Det bör dock inte förväxlas med om en dator är 

intelligent  och därmed kan tänka . Praktiskt genomförs testet genom att en testperson 

kommunicerar med både en dator och en riktig människa genom en terminal. Om 

testpersonen inte kan avgöra vem av respondenterna som är människa respektive dator anser 

Turing att datorn uppvisar intelligent beteende  och har därmed klarat testet.   32 33

 

  

31
 Lundqvist, S (i.d) 

32
 Skeppstedt, J (i.d) 

33
 Turing, A. M. (1950) 
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4. Tidigare forskning 

Tekniska framsteg har genom historien förändrat hur musiker och producenter arbetar för att 

skapa ljud och musik. Detta avsnitt inleds med en genomgång av hur olika tekniska 

innovationer påverkat producenters arbete och yrkesroll genom historien för att sedan 

behandla musikproducentens roll i dagens skivproduktioner och avslutas sedan med ett 

avsnitt om hur tekniken i framtiden kan komma att påverka människan och ljudproducenten. 

4.1 Teknikens utveckling och ljudproducentens förändrade yrkesroll 

genom tiden 

I boken Repeated takes - a short history of recording and it’s effect on music  beskriver 

Michael Chanan ljudinspelningens utveckling genom historien med start i slutet av 1800-talet 

då Thomas Edisons fonograf möjliggjorde ljudinspelning för första gången.  Till en början 34

användes inspelningstekniken endast för att dokumentera ett framträdande av ett verk och det 

behövdes endast en ljudtekniker för att sköta tekniken och se till så att den fungerade som den 

skulle. I och med framväxten av den magnetiska bandspelaren som möjliggjorde 

flerkanalsinspelning skapades ytterligare möjligheter av vad man kunde åstadkomma i en 

musikstudio än tidigare. Tekniker som editering och annan manipulation av det inspelade 

ljudet började växa fram i större utsträckning.  Tekniken kunde då börja användas mer och 35

mer kreativt vilket medförde att även inspelningsteknikern blev en del av soundet på musiken 

som spelades in. Det kreativa låg inte längre bara i låtskrivandet och framförandet utan även i 

själva inspelningen. Det gav därmed utrymme för en ny yrkesroll vid en skivproduktion, vid 

sidan av ljudteknikern  som skötte den avancerade tekniken fanns det även utrymme för en 

musikproducent  som agerade som en kreativ länk mellan musikerna och tekniken. The 

Beatles var ett band som på 60-talet började experimentera mycket med tekniken i studion 

och hur man kunde låta den vara en del av soundet på inspelningarna, vilket ledde till flertalet 

uppmärksammade album. Där deras producent, George Martin, kom att kallas för “The Fifth 

Beatle” för sitt arbete med bandet och sin påverkan på deras sound.   36

34
 Chanan (1995) 

35
 Daniel, Mee & Clark (1998) 

36
 Womack (2016) 
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Under 80-talet växte den digitala tekniken med stormsteg och datorn hittade tillslut in i 

musikstudion. Introduktionen av datorer i musikstudios blev starten på en kraftig framväxt av 

Digital Audio Workstations (DAW) där möjligheterna att manipulera det inspelade ljudet 

vidgades ytterligare och lät musikproducenten att ha en ännu större påverkan på soundet. När 

Auto-Tune lanserades år 1997 startade en vild debatt. Demonstrationer mot Auto-Tune ägde 

rum på Grammisgalan då man argumenterade för att den nya teknologin förstör musiken.  37

Många stora teknologiska genombrott i musikbranschen har mött liknande motstånd vid 

lansering, allt från flerkanalsinspelning, synthar och trummaskiner. Vissa trodde att 

inspelning av musik i sig skulle innebära döden för livemusiken.  38

 

Under 2000-talet har tekniken utvecklats vidare samtidigt som prisnivån sjunkit och gjort 

tekniken mer lättillgänglig för gemene man. Ljud- och musikproducenter är därmed inte 

längre beroende av stora, dyra studios eller professionella tekniker eftersom man har alla 

verktyg man behöver för att på egen hand skapa och sprida musik på sin laptop. 

Ljudproducenter på alla nivåer kan alltså med hjälp av enbart en dator kan utföra alla 

nödvändiga steg i en produktion själva, till ett mycket billigare pris än innan. För de stora 

kommersiella studiorna har detta medfört en stor förändring i arbetssättet där de som är 

fortfarande är framgångsrika har anpassat sig efter förutsättningarna genom att fokusera på 

vad som går att göra bättre i en stor och påkostad studio jämfört med från en liten 

projektstudio snarare än att hopplöst försöka konkurrera med hem- eller projektstudion.  Det 39

blir mer och mer sällsynt att hela produktioner görs i en och samma studio, utan varje del i 

produktionskedjan görs allt oftare på olika ställen som är bäst lämpade för just den uppgiften.

 40

 

Vidare utvecklar Bill Gibson i sin bok Engineering and Producing  att det numera är 

kunskapen som är begränsningen till att göra välljudande musik snarare än tekniken. Han 

visar på ett exempel om man skulle be en riktigt erfaren musikproducent göra en produktion 

med minimal utrustningsbudget och den teknik som återfinns i den genomsnittliga 

37
 The Guardian (i.d) 

38
 Savage (2012) 

39
 Gibson (2012) 

40
 Gibson (2012) 
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“sovrumsstudion” skulle det, budgeten till trots, förmodligen låta riktigt bra. Anledningen till 

det är för att den erfarna producenten vet vad som krävs för att skapa ett konkurrenskraftigt 

sound och, ännu viktigare, den vet och förstår hur en professionell inspelning låter. Gibson 

menar på att när en producent vet hur något är möjligt att låta kommer denna sedermera göra 

vad som krävs för att försöka nå dit oavsett vilken utrustning som används.  41

 

Man kan genom den tidigare forskningen urskilja en tidslinje för musikproducentens 

yrkesroll genom historien och hur den har förändrats över tid. Till en början fanns enbart 

ljudteknikern,  vars enda uppgift var att sköta tekniken och se till att allt fungerade.   Allt 

eftersom tekniken utvecklades växte en ny yrkesroll fram, musikproducenten,  som behövdes 

för att komplettera ljudteknikern i den kreativa processen i studion .  Efter vidare 

teknikutveckling har yrkesrollerna sammanvävts allt mer och musikproducenten  har kunnat ta 

över mer och mer av ljudteknikerns arbetsuppgifter. Man kan även i Gibsons bok se att 

musikproducentens  och musikerns  roll har börjat sammanvävas. Dvs att den allt lättare 

tekniken låter musikern  att genomföra allt fler av musikproducentens  och ljudteknikerns 

arbetsuppgifter.¨ 

 

Källorna i detta kapitel har olika “nivå”. Det vill säga att vissa är vetenskaplig forskning 

medan andra är mer likt handböcker, exempelvis Gibson. Syftet med kapitlet är främst på att 

visa att det har skett en utveckling och att den påverkar ljud- och musikproducenter, exakt hur 

den gör det och eller i vilken utsträckning är inte helt relevant för min studie. 

4.2 Musikproducentens roll idag 

Michael Howlett beskriver musikproducentens roll som ett nav, en länk, mellan musikern och 

tekniken i studion samt skivbolagets kommersiella intresse. Länken är dock inte transparent 

utan en stor del musikproducentens jobb är att skapa ljuden som artisten tänker i sitt huvud. 

Musikproducenten är med och väljer vilken studio man ska spela in i, vilken mikrofon som 

används och var den ska placeras. Alla dessa val påverkar hur slutprodukten kommer att låta. 

Musikproducenten har även till uppgift att vara med och påverka en musikers uttryck och 

performance vid inspelning, där varje detalj utvärderas kritiskt. Vidare är musikproducentens 

41
 Gibson (2012) 
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roll att ha insikt i balansen mellan olika element i mixen samt ansvar över tids- och 

resursfördelningen i projektet. Sammanfattningsvis är musikproducentens roll att skapa ett 

tillfredsställande resultat.  Vidare sammanställer Howlett 6 punkter som enligt honom kan 42

beskriva en musikproducent och dess roll vid en skivproduktion: 

 

- Arranger/Interpreter/Visualiser  

- Engineer 

- Creative director/Performance Director  

- Logistical Facilitator/Project Manager   

- Psychologist/Counsellor 

- Mediator - between the objectives and aspirations of the record company and the 

artist 

 

En musikproducent behöver dock inte nödvändigtvis bära alla dessa i roller i varje projekt 

utan rollen anpassas efter vad projektet behöver.  43

4.3 Ljudproduktion, AI och framtiden 

Det slutgiltiga målet för forskningen kring musikskapande och AI är enligt Alan Minsky att 

få datorer att bete sig likt skickliga musiker. Skickliga musiker ska vara kapabla till att utföra 

högt specialiserade uppgifter så som komponering, analys och improvisation av musik, spela 

instrument osv., men även andra närliggande aktiviteter så som att läsa en konsertrecension i 

tidningen och prata med sina medmusiker. I ett sådant fall skulle en dator behöva en 

grundläggande förståelse för mänskliga problem och känslor, så som glädje och sorg.  44

 

Huruvida musiker tror på att det skulle vara möjligt att i framtiden skapa en maskin som kan 

arbeta med musik på samma sätt som oss människor råder det enligt Balaban delade 

meningar om.  Enligt honom kommer musiker alltid fortsätta omdefiniera vad musikalitet är 45

bort från automatik av samma anledningar som vetenskapsmän fortsätter att omdefiniera 

42
 Howlett (2012) 

43
 Howlett (2012) 

44
 Minsky (1985)  

45
 Balaban (1992) 

15 

 

 

 



ordet intelligens.  Datorer och människor är i nuläget bra på att lösa olika typer av problem. 46

Människor är till exempel bättre att hitta matematiska bevis då de använder sig av mer 

intuitiva metoder än datorer medan datorer ofta kan gå mycket längre och djupare i sina 

beräkningar.  Oavsett vad utfallet av forskningen blir kommer AI att kunna hjälpa musiker 47

att lättare hantera den tillgängliga tekniken för musikskapande och formulera nya teorier om 

musik och musikskapande.  Till exempel kan AI användas för att analysera problem musiker 48

har i sitt utövande och sedan hjälpa till med att rätta till dem. Datorbaserad 

specialistutbildning kan göras möjlig, särskilt på platser eller organisationer där mänsklig 

specialistkompetens inte är tillgänglig. I ett annat sammanhang kan datorer tillåtas att 

interagera med mänskliga artister och därmed hjälpa till förbättra deras förmåga och därmed 

vidga vyerna kring vad som är musikaliskt möjligt.  49

4.4 Vad är det möjligt för datorer att klara av? 

Alan Marsden diskuterar en version av ett Turing test   där det som kommuniceras mellan 

testperson och respondenter är musik. Den ena respondenten är en dator medan den andra är 

en kompositör. Man kan i ett sådant test också tänka sig kommunikation även åt det motsatta 

hållet så att datorn och kompositören kan ta del av feedback på det dem gör, så som applåder 

eller möjligtvis andra musikaliska stycken att reagera på. I ett sådant utformat test menar 

Marsden på att det kan vara möjligt för en dator att klara testet i praktiken men att det finns 

argument för att den aldrig kan klara testet principiellt.   50

 

Det är ofta argumenterat för att originalitet är en viktig beståndsdel i musikskapande  och 51

eftersom datorer är digitala automater så kommer deras beteende alltid vara principiellt 

förutsägbart och kan därför inte vara originella. Det finns dock motargument till detta som 

syftar på att kaotiska system kan vara deterministiska i bemärkelsen att deras framtida 

tillstånd är helt bestämt av deras nuvarande tillstånd, men att de fortfarande kan vara 

oförutsägbara.   Sann originalitet förutsätter att dynamiska system arbetar med rationella 52 53

46
 Balaban (1992) 

47
 Wiggins och Smaill (i.d) 

48
 Balaban (1992) 

49
 Wiggins och Smaill (i.d) 

50
 Marsden, A (2013) 

51
 Kunst (1978) 

52
 Marsden, A (2013) 
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nummer i en oändlig domän, datorer kan dock enbart simulera detta i en ändlig domän med 

väldigt många element. Därmed kvarstår argumentet principiellt medan man i praktiken kan 

tänka sig att datorerna kan hantera en sådan stor domän att den av människan uppfattas som 

oändlig och därmed kan skapa musik som kan ge intrycket av originalitet.  54

5. Metod 

För att få svar på mina frågor använder jag djupintervju av semistrukturerad karaktär som 

metod. Med hjälp av en kvalitativ forskningsintervju kan man ställa enkla och öppna frågor 

och få innehållsrika och komplexa svar  samt att skapa en mer fördjupad förståelse för vilka 55

känslor och sätt att tänka som förorsakar handlingar och beslutsfattande hos människor . När 56

man som forskare använder intervju som metod i sin forskning befinner man sig själv i den 

sociala verklighet som studeras  , samtidigt som man genomför datainsamling och även 57 58

tolkar materialet under tiden.  

 

Då jag i min studie eftersöker producenters åsikter och upplevelse av en specifik situation är 

en kvalitativ metod lämplig att använda då den möjliggör en analys på lågt strukturerad data 

och att på djupet studera forskningsfrågorna.   59

 

Genom att låta intervjuerna vara semistrukturerade ges forskaren möjlighet att anpassa 

frågorna och ordningen på dem efter situationen och därmed kan en mer detaljrik och 

flerdimensionell bild skapas.  Att förbereda ett antal standardiserade frågor kan dock vara av 60

fördel då det underlättar jämförelse mellan olika informanters svar när man som forskare i 

efterhand analyserar resultatet . 61

 

53
 Lundqvist, S (i.d) 

54
 Marsden, A (2013) 

55
 Trost (2010) 

56
 Trost (2010) 

57
 Kvale & Brinkmann (2014) 

58
 Trost (2010) 

59
 Trost (2010) 

60
 Ahrne & Svensson (2015) 

61
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Den kvalitativa forskningen har ett par utmärkande drag som man kan använda för att 

definiera vad kvalitativ forskning egentligen är och innebär.  Till att börja med kan man med 62

kvalitativa metoder “studera den mening som kan tillskrivas människors liv under verkliga 

förhållanden” . Vidare kan man återge åsikter och synsätt som informanterna i studien har 63

och täcka in de sammanhang och omständigheter människor lever i.  Man kan även i den 64

kvalitativa studien visa på insikter om nutida eller framväxande begrepp som kan förklara hur 

människor fungerar i ett socialt sammanhang.  

5.1 Metodkritik 

Utöver svaren på sina frågor tillåts forskaren i en intervju att ta del av informantens 

detaljerade upplevelse kring en viss situation, samt även informantens språkbruk, normer och 

emotioner.  Eftersom att intervjun görs i fält och är begränsat i tid är det viktigt att snabbt 65

transkribera och analysera sitt material för att kunna rikta in sitt fortsatta arbete på det som 

var särskilt intressant.   66

 

Då en av forskningsintervjuns styrkor är detaljrikedomen som kan uppnås  är det dock 67

viktigt att reflektera över att det är en detaljerad bild av en enskild upplevelse och kan därför 

inte ge något generaliserbart resultat. Man bör därför komplettera med fler källor eller med 

fler metoder för att stärka sin forskning.    68 69

 

Då intervjumetoden är en praktik som kan övas och förbättras påverkas utfallet av en intervju 

av forskarens praktiska kunnande samt så drar den fördel av att forskaren besitter erfarenhet i 

metoden. En forskare kan med andra ord vara mer eller mindre bra på att genomföra 

intervjuer och resultatet av den påverkas av intervjuarens skicklighet.  Eftersom intervjun 70

handlar om att forskaren tolkar informantens berättande bör man därför som forskare fundera 

62
 Yin (2011) 

63
 Yin (2011) 

64
 Yin (2011) 

65
 Arhne & Svensson (2015) 

66
 Arhne & Svensson (2015) 

67
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68
 Yin (2011) 
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70
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över om svaren verkligen betyder det forskaren tror eller om det finns andra möjliga 

tolkningar av materialet.  71

5.2 Urval 

För att bestämma urvalet och vilka informanter som var lämpliga att delta i studien bestämdes 

ett antal kriterier för att styra urvalet: 

 

- Arbeta med musik eller ljudproduktion professionellt. 

 

- Olika typer av producenter för att behandla så många områden inom ljud- och 

musikproduktion som möjligt. 

 

För att finna mina informanter sökte jag på internet efter sökord som överensstämde med de 

tjänster jag ville att mina informanter skulle erbjuda. Exempelvis “mastering”. Jag valde 

främst svenska aktörer eftersom kommunikationen därmed blev lättare och intervjuerna inte 

skulle färgas av begränsning i språket. 

5.3 Etiska överväganden 

Genom arbetet med intervjuer och skrivande av forskningsrapport har följande 
forskningsetiska principer tagits i beaktning: 
 

- Informanterna blev informerade om att intervjun var helt frivillig och att de när som 

helst kan välja att avbryta den utan vidare konsekvenser.  72

 

- De informerades om deras rätt till anonymitet och att fingerade namn i så fall kommer 

att användas i uppsatsen.  73

 

- Ingångsvinkeln i forskningen och syftet med arbetet förklarades för informanten . 74

 

71
 Arhne & Svensson (2015) 

72
 Vetenskapsrådet (2002) 

73
 Vetenskapsrådet (2002) 

74
 Vetenskapsrådet (2002) 
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- Som forskare bör man visa hänsyn till ovana intervjuobjekt och försäkra sig om att de 

är medvetna om de möjliga följderna av intervjun. Barn och människor som är 

berusade eller i chocktillstånd kan säga saker de inte inser följderna av.  75

 

- Informanternas personuppgifter får inte avslöjas eller användas på något sätt.  76

 

Vidare har Vetenskapsrådets rekommendationer tagits i beaktning enligt följande: 

 

- Informanterna kommer att få ta del av det jag skrivit för att få en chans att granska det 

jag skrivit så att de känner att de blivit tolkade och citerade på ett korrekt sätt.  
77

 

  

75
 Häger (2007) 

76
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77
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6. Resultat 

6.1 Presentation av informanter 

Då det är av intresse för studien vilken bakgrund informanterna har presenteras dem nedan. 

Notera att alla informanter är tillgivna fingerade namn. 

 

- Anders arbetar som Sound Designer till TV, film, reklam och spel. Han har en 

kandidatexamen inom ljud- och musikproduktion från Högskolan Dalarna. 

- Bosse arbetar som producent samt mix och masteringstekniker för musik. Har en 

masterexamen inom ljudteknik. 

- Cecilia arbetar som kompositör och musikproducent för TV, film, reklam och spel. 

Hon gör allt i en produktion, från komposition till master. Utbildad vid Kungliga 

Musikhögskolan. 

- David arbetar främst som mix/masteringstekniker men producerar även ibland. 

Utbildad på ljudteknikprogrammet vid Luleå Universitets filial i Piteå. 

- Erik driver ett skivbolag och en studio. Arbetar mycket “på golvet” också dvs med 

produktion, mix och master. Utbildad vid Musicians Institute i Los Angeles. 

- Mats arbetar som masteringstekniker. Tidigare utbildad på ljudteknikprogrammet vid 

Luleå Universitets filial i Piteå. 

- Johan är musikproducent och artist. Utbildad på ljud- och 

musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

6.2 Hur har tidigare tekniska framsteg påverkat dagens 

ljudproducenter? 

Det finns enligt informanterna många fördelar med tidigare tekniska landvinningar, de stora 

fördelarna som lyfts fram är tidseffektivitet och smidighet, vilket också gör den 

kostnadseffektiv för deras kunder. Påverkan på resultatet av deras arbete verkar inte vara så 

påtaglig, endast ett exempel på en teknisk lösning som gjort att resultatet låter bättre lyfts 

fram. Den smidigare och mer lätthanterliga tekniken tillåter informanterna att fokusera mer 
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på det konstnärliga och kreativa i arbetet. De använder uteslutande den teknik där de når sitt 

resultat snabbast och vissa fall kan detta vara med äldre teknik. 

Övergången från det analoga till det digitala var ett paradigmskifte som betytt mycket för 

ljudproduktionsvärlden. Erik beskriver att han trivs väldigt bra i den digitala världen och 

säger att fick han välja skulle de köra digitalt genom hela arbetsprocessen men berättar att de 

fortfarande har en del analog teknik i studion eftersom det finns en efterfrågan på det från 

deras kunder. Även Mats har nästan uteslutande gått över helt till det digitala. Han har dock 

kvar sina analoga processorer som han fortfarande använder i vissa speciella fall. Enligt 

honom har den digitala tekniken blivit så bra att det sällan finns någon anledning för honom 

att använda sin analoga teknik. Många informanter har nämnt att en av de stora fördelarna 

med den nya tekniken är att det går fortare att nå sitt resultat men så är dock inte fallet för 

Mats. Eftersom hans arbete som masteringstekniker mestadels går ut på att lyssna så spelar 

det inte så stor roll vilken teknik han använder, det är lyssnandet som tar tid. Fördelarna med 

det digitala är att om han vill ha samma ljudprocessor på flera projekt eller låtar behövde han 

först “printa” sitt arbete innan han kunde gå vidare, i den digitala världen kan han använda 

samma plug-in på flera låtar, i flera projekt utan att behöva tänka sig för. 

 

Enligt David  är en stor fördel med det digitala att man kan köpa en plugin och använda den 

på alla sina kanaler om man vill, till skillnad från tidigare då man köpte en analog 

ljudprocessor och bara kunde ha den på en kanal i hela mixen. Men  berättar också att han 

fortfarande använder en del analoga ljudprocessorer ganska mycket, främst vid mastering. 

Anledningen är att han kan uppnå det resultat han vill snabbare med sin analoga teknik 

jämfört med om han skulle försöka imitera det i datorn. Men poängterar också att det är olika 

i olika projekt och att det ibland inte passar alls.  

 

Vidare radar Erik upp ett par tekniska lösningar som underlättat otroligt mycket för honom, 

han nämner virtuella instrument och samplingsbibliotek av olika slag som en stor framgång.  

 
Det tycker jag är guld, alltså alla grejer som är snabba midi grejer, även bibliotek av kontakt  

eller vad du vill typ. Det underlättar väldigt mycket.  78

 

78
 Informant: Erik 
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Angående trummor berättar Erik att det är vanligt att dem programmerar trummor, helst att 

trummisen själv gör det och sedan skickar över MIDI-filerna till studion för fortsatt arbete. 

Programmerade trummor brukar främst användas på artisten eller bandets första EP eller 

album eftersom att det går fort och är kostnadseffektivt vilket medför att det blir mycket 

billigare för banden jämfört med att spela in riktiga trummor. 

 

Han nämner också gitarrförstärkarsimulatorer som en betydande teknisk lösning i hans 

arbete, specifikt emulatorn Axe-FX som han använder väldigt mycket. Fördelarna med 

tekniken är att den är smidig och tidseffektiv, och i dagsläget kan du enligt honom få det att 

låta väldigt likt en riktig förstärkare om man är duktig och vet hur man hanterar den. Om han 

själv fick bestämma skulle han använda den nästan uteslutande på grund av att det är så 

smidigt och lättjobbat men de erbjuder fortfarande alternativet med riktig förstärkare till sina 

kunder då vissa efterfrågar det, samt så är det i vissa fall smidigare att spela in en riktig 

förstärkare: 
 

Men vissa band, typ bluesrockband brukar ha sina 10 pedaler liksom. Det skulle ta så jäkla  

lång tid att hålla på och efterlikna det sound som de hållit på med i 10 år typ. Så då kör man 

stärkaren rakt av så köttar man på det.  79

 

Enda skillnaden i ljudet mellan Axe-FX och en riktig förstärkare är enligt Erik att man kan 

höra att Axe-FX inte pressar någon luft, skillnaden är dock så liten och fördelarna med 

Axe-FX väger upp för det, i vissa fall är det till och med det soundet de är ute efter. 

 

Många informanter, främst de som jobbar med mixning och mastering på olika sätt, lyfter 

företaget Izotope och deras produktserie RX  som något som verkligen har påverkat deras 80

arbete på ett positivt sätt och har lyft kvaliteten på deras arbete. Tekniken verkar ha fyllt ett 

område som tidigare inte fanns då många informanter beskriver att innan RX fanns fick de 

släppa igenom problem i deras produkter som de egentligen inte vill ha där eftersom att det 

inte fanns något smidigt sätt att ta bort dem. Mats poängterar dock att om man inte är 

försiktig med användandet av tekniken är det lätt att det låter för sterilt och “artificiellt” vilket 

79
 Informant: Erik 

80
 Izotope RX är ett editeringsverktyg specialiserat på att ta bort olika typer av missljud eller problem i 

ljudinspelningar så som klick, brus, distorsion med mera.  
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han inte tycker låter så bra.  Vidare nämner  David att han tidigare använt Waves Restoration 

paket med X-click, X-Crackle, osv. men menar på att RX-serien är en helt ny nivå på 

tekniken. Skillnaden ligger i hur bra resultatet blir och hur lite tekniken förstör ljudet i övrigt. 

Izotope har även utvecklat ytterligare funktioner så som DeVerb som tillåter ljudproducenten 

att minska efterklang i inspelningar vilket David  tycker är väldigt användbart. Men han lyfter 

också ett problem med RX-serien, hög latency, vilket medför att det för honom fortfarande 

finns plats för Waves paketet i situationer där de gör jobbet bra, annars tvingas han använda 

RX-serien offline för att slippa latency problemen.  

 

David har även bytt DAW ganska nyligen, från Soundscape till Reaper. Anledning till bytet 

var att SSL, företaget bakom Soundscape, la ner utvecklingen och hindrade därmed honom 

från att hänga med i teknikutvecklingen eftersom det slutade komma uppdateringar och stöd 

för ny teknik osv.   Reaper är enligt honom ganska framåttänkande och går bort från 

konventionerna om hur ett musikprogram ska fungera. En av de största fördelarna med 

programmet är att man kan anpassa programmet efter hur man själv vill arbeta, han kunde 

först anpassa programmet efter hur han var van att göra från tidigare och sedan även utveckla 

sitt workflow för att kunna arbeta ännu snabbare och smidigare. 

 

Erik lyfter en ny teknisk lösning som finns till musikprogrammet Cubase, VST Connect, som 

tillåter honom att spela in en musiker live över internet. Han kan därmed höra av sig till 

vilken musiker som helst, som befinner sig var som helst på jorden och spela in den på 

distans. Musikern behöver inte ens ha tillgång till ett DAW utan behöver enbart ha tillgång 

till ljudkort, mikrofoner och sedan ladda ner VST Connect gratis från internet sedan sköter 

Erik resten från sin studio. 

 

Vidare beskriver Erik att han är eftertänksam gällande ny teknik och hellre satsar på kvalitet 

än kvantitet, men att han väldigt gärna vill följa med i framtidens teknik. Han satsar på det 

som funkar bäst, låter bra och ligger rätt i tiden.  

 

Bosse menar på att i hans arbete har det inte lanserats någon revolutionerande teknik de 

senaste åren utan att tekniken har utvecklats allt eftersom och hela tiden blivit lite bättre med 

tiden. 
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Erik menar även att den allt billigare och mer lättillgängliga tekniken har medfört att otroligt 

mycket dålig musik görs och sprids bara för att folk kan och har råd med det.  

6.3 Hur resonerar dagens ljudproducenter kring framtidens teknik och 

hur den komma att påverka på deras arbete? 

Ett par informanter tror att AI kan bli ett bra verktyg de kan använda i sitt arbete samtidigt 

som de flesta informanter är tveksamma till att artificiell intelligens kommer att kunna ta 

musikaliska beslut på egen hand inom en rimlig framtid. Det informanterna vill ha hjälp med 

av framtida teknik är filhantering och även editering av olika slag. De flesta vill även på olika 

sätt att AI eller annan teknik ytterligare ska hjälpa dem ytterligare med den tekniska biten så 

att de kan fokusera än mer på det kreativa i arbetet. 

 

Erik är positivt inställd till framtiden och tror det egentligen handlar om att hänga med och se 

möjligheter i att tekniken ändras. Han tror att datoriseringen kommer att leda till att dem som 

är duktiga, “dem som fattar grejen”, kommer att kunna utveckla det ännu mer och bli ännu 

lite bättre på musikproduktion. Men att lägga hela ansvaret på en dator är han tveksam till 

eftersom han tror att kvaliteten kommer att bli lidande. Även Mats har en positiv inställning 

till framtiden och tror att artificiell intelligens överlag kan bli ett fantastiskt verktyg inom 

ljudproduktion, som en form av assistent som kan ge förslag på vad som behöver göras och 

hur man kan göra det men menar på att det behövs en människa som tar besluten. Vidare 

trycker han på att musik är något konstnärligt och att teknik bara är verktyg för att genomföra 

det. Tekniken kommer enligt honom aldrig att kunna ersätta det konstnärliga.  

 

Både Bosse och David  uttrycker att utvecklandet av artificiell intelligens är intressant och 

spännande men att de flesta produkter som lanseras idag inte riktar sig till de som arbetar med 

ljud- och musik professionellt utan mer åt de “glada amatörerna”. Det finns dock önskemål 

om uppgifter informanterna önskar att den tekniska utveckling ska kunna hjälpa dem med i 

framtiden. Cecilia beskriver ett problem hon möter i sitt dagliga arbete, eftersom hon jobbar 

med musik till bild på olika sätt kan det bli problematiskt om något ändras i bild efter att 

musiken är gjord, t.ex om något klipps om eller förkortas/förlängs. Musiken behöver då också 
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i många fall ändras för att passa till det nya bildmaterialet. Istället för att behöva spela om allt 

igen önskar hon då kunna redigera sitt redan inspelade material på ett sätt som liknar 

MIDI-hantering i DAWs, att på ett smidigt sätt kunna byta tempo eller tonart utan artefakter i 

ljudet. Ytterligare två informanter skulle vilja att teknik för editering utvecklades ytterligare i 

framtiden, att man med hjälp av artificiell intelligens kan editera saker tighta och att den 

förstår när och var den ska klippa själv, hur långa fade:s det ska vara på varje klipp osv. Beat 

Detective och liknande teknik känns enligt dem lite för oprecis. 

 

Flera informanter berättar även att de saknar ett smidigt sätt att sköta filhantering på. Anders 

skulle vilja att filerna automatiskt får rätt namn och sorteras på rätt plats. Han utvecklar och 

menar på att det är sådana saker han tror att teknik och AI kan hjälpa honom med i arbetet, 

det kreativa tror han inte en dator kan genomföra. 

 

David lyfter även att han är trött på att så många plug-in tillverkare emulerar teknik som 

redan finns. Det behövs enligt honom inte en till 1176:a i plugin format, han vill ha mer 

innovation där man verkligen utnyttjar fördelarna med det digitala istället för att göra samma 

produkter som redan finns i den analoga världen. 

 

Vidare beskriver han att Fabfilter är ett företag som har varit “wow-grejen” på senare år. 

Enligt honom låter deras produkter väldigt bra men den stora fördelen är att de är väldigt lätta 

att använda och även ger visuell respons på vad som händer hela tiden. 

 

Mats berättar även att han utvecklar egna plug-ins som han saknar i sitt arbete. Anledningen 

till utvecklandet var att han inte har funnit någon liknande på marknaden i dagsläget.  

6.3.1 LANDR 

Många informanter menar på att datorer inte kan ta musikaliska beslut och det alltid, eller i 

alla fall för lång tid framöver, kommer att krävas en människa för att ta de besluten, t.ex om 

en refräng är för svag eller längden på en fade. Endast en av informanterna kan tänka sig att 

tekniken faktiskt fungerar tillräckligt bra för att vara konkurrenskraftig på riktigt inom en 

rimlig framtid. Med tillräckligt bra menar han på att kvaliteten på arbetet i samband med de 
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låga kostnaden för tjänsten kan bli tillräckligt bra för att konkurrera med sina mänskliga 

motsvarigheter på riktigt. 

 

David menar på att LANDR kan ha en nisch och ett syfte där som tekniken kan fylla, t.ex för 

en demo, för låtskrivare som ska presentera en låt för ett management eller kanske ljud och 

musik till reklam eller liknande. Men menar på att folk som är beredda att lägga ett par 

tusenlappar på en mastering inte är målgruppen för LANDR heller. Han menar på att det är 

en algoritm och folk som har spenderat mycket tid på att skapa sin musik inte vill lämna ifrån 

sig det till en formel i sista skedet, men tycker att tekniken är jättebra att det finns för dem 

som behöver det. Mats drar en parallell till att när man använde analoga kameror var det svårt 

att ta en bra bild med rätt vitbalans och exponering osv. medan man i dagsläget kan man gå ut 

med sin iPhone och ta en bra bild med rätt inställningar. Men tekniken har enligt honom inte 

ersatt en professionell fotograf. Han menar på att musikvärlden fungerar likadant, den 

“riktiga” musiken kommer alltid att göras av människor. Men att LANDR kan fungera som 

ett instagramfilter fast för musik. Vidare tror han att tekniken kommer att pusha musiken 

framåt. (Faktum är dock att framstegen för mobilkamerorna påverkar arbetet för 

professionella fotografer och att antalet jobbmöjligheter minskar på grund av det.  ) 81 82

 

 

 

Cecilia uttrycker en oro för att originaliteten kan bli lidande då LANDR enbart lyssnar på och 

härmar annan musik.  

 
Det känns ju inte så nyskapande om den bara härmar andra låtar, men såklart om  

man har en tight budget kan det ju vara användbart 

6.3.2 Flow Machines 

Flow Machines är ännu bara ett experiment men jag har genomfört intervjuerna med 

utgångspunkt av att tekniken utvecklas och blir tillgänglig för allmänheten i framtiden. 

 

81
 https://www.theguardian.com/artanddesign/2013/dec/13/death-of-photography-camera-phones 

82
 http://www.svt.se/kultur/expressen-avskedar-samtliga-fotografer 
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Cecilia, som är kompositör till Film- och TV produktioner tycker att konceptet med Flow 

Machines känns ganska tråkigt eftersom att det roliga med arbetet är att få skriva musiken 

själv och beskriver att tekniken känns lite som en variant på Epidemic Sound. Epidemic 

Sound är en musikbibliotek där man som film- eller TV producent kan köpa redan färdig 

musik till sina produktioner och därmed byta ut specialskriven musik av en kompositör mot 

redan färdig musik. Liknelsen ligger i att Flow Machines också skulle kunna bli en tjänst som 

fungerar på samma sätt men då det är en artificiell kompositör som skapar musiken. Hon 

upplever ibland att när hon erbjudit sina tjänster till produktionsbolag har hon fått svaret “Nej 

vi använder Epidemic Sound istället, det fungerar jättebra”.  

 

David, som arbetar som ljudläggare och sound-designer till film och TV berättar också om att 

många produktioner använder sig just av olika musikbibliotek för att ljudlägga sina 

produktioner. Vidare beskriver han att ett problem med tjänster likt Epidemic Sound är att 

samma musik används om och om igen, t.ex kan en reklamfilm på TV ha samma musik som 

TV-showen som sedan sänds efter reklamen. Men det är också där skillnaden mellan 

Epidemic Sound och Flow Machines ligger, man slipper problemet med samma musik i flera 

olika produktioner. 

 

Cecilia ser för tillfället inget användningsområde för tekniken i sitt eget arbete men menar på 

att det i framtiden kanske kommer ett läge där det kan vara användbart. 

 

 

Erik uttrycker en känsla av det blir lite för mycket med AI funktioner på teknik: 
 

/.../det kan bli för mycket med att det ska kännas av och det ska vara AI funktionerna på allting.  

Jag tror att det kan balla ur typ /.../att kunna generera hitlåtar utan att det behövs en producent 

överhuvudtaget. 

 

Johan menar på att det känns opersonligt när en dator producerar en låt och drar liknelsen till 

annat hantverk, till exempel en vas eller en stol. Att förr i tiden när man fick sin nya vas från 

traktens glasblåsare eller sin stol från snickaren kändes den unik och exklusiv och den 

tilldelades ett mer känslomässigt värde. Idag har vi IKEA som massproducerar allting i stor 
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skala, vilket medför att den personliga känslan för objektet försvagas. Men det behöver inte 

vara fel, IKEA möblerna fungerar jättebra och alla köper dem enligt Johan. Om det finns 

intresse för en handgjord stol eller vas finns dock det alternativet kvar idag, men dess status 

har förändrats från vardagligt bruksföremål till något mer exklusivt. 

 
Men det är ju inte som om någon bryr sig om att det är borta idag, nu sitter ju alla med sina  

IKEA-vaser och är helt fine med det. 

 

Motsättningar har funnits kring många större tekniska framgångar inom ljudproduktion, allt 

från inspelning i sig, synthar och autotune, med argumentet att det ska ta bort det mänskliga 

ur musiken. Men det har enligt Johan inte hänt och menar på att man fortfarande, som 

lyssnare, tycker det är mänskligt trots att även den bästa sångaren eller bästa gitarristen är 

tillfixad med auto-tune och annan editering. 

 
/.../det ju ändå så jävla fake allting. /.../Det är ju aldrig helt på riktigt liksom. 

 

Vidare menar Johan på att han redan nu kan uppleva radio som ganska opersonligt och menar 

på att det säkert redan nu går att spela musik som Flow Machines gör på radio, på ett café 

eller liknande. 

 
90% av befolkningen som lyssnar på musik kommer ju inte röra en min. De kommer bara  

säga “ja dem spelar radio här också”. 

 

Enligt Johan kommer skapandeprocessen kanske att skilja sig åt medan konsumtionen 

kommer att se likadan ut. Samtidigt så är enligt honom en del av charmen att som producent 

kunna höra en sak i sitt huvud och sedan kunna återskapa det. Flow Machines skapar något 

utifrån en kategori, eller någon annans verk och som producent vill han skapa något helt eget, 

precis som han själv vill ha det.  

 

En parallell dras också till konserter och hur teknikutvecklingen påverkat upplevelsen av dem 

och varför människor går på konserter. Enligt Johan är det ofta argumenterat för att man går 

på konserter för att se artisten eller bandet men att det nu finns konserter där folk står i 
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tillsammans i en lokal och kollar på en livesändning av konserten på en skärm. Då blir det 

enligt honom mer att besökarna står och känner samhörighet med varandra istället. Han 

frågar sig vad det egentligen är som skulle betyda att bara för att du tar bort mänskligheten 

bakom bandet så skulle man inte kunna känna av samhörigheten i musiken och kunna finna 

glädje i den? 

7. Analys 

I detta avsnitt länkas empiri och teori ihop. För att genomföra analysen kommer främst Johan 

Fornäs olika attityder till det moderna samt Giddens 4 anpassningsreaktioner till 

moderniteten att användas.  

 

De producenter som har deltagit i denna studie hamnar alla i facket som Johan Fornäs 

beskriver som “seeking movements” då de alla på olika vis intresserar sig för det moderna 

och har en vilja att förändra och förbättra vad dem gör. I vissa avseenden skulle man kunna 

urskilja en viss konventionalism då ett par informanter hävdar att “jag gör så för att det har 

alltid fungerat bra för mig” och har därmed inget intresse av att förändra det i nuläget. De är 

dock medvetna om förändringen och vilka alternativ som finns, det är inte heller av motvilja 

till förändring de gör som de alltid har gjort utan av helt andra praktiska skäl. Exempelvis att 

alternativen inte är tillräckligt bra och gynnsamma för att ta tiden att sätta sig in i dem eller 

att tidspress tvingar dem till att göra på ett sätt de vet exakt hur resultatet blir, de har i dessa 

fall inte råd att riskera resultatet till förmån för ett test av ett nytt arbetssätt. I båda dessa fall 

kommer förmodligen deras arbetssätt ändras om ett tillräckligt bra alternativ presenteras för 

dem vilket ytterligare stödjer att de tillhör “seeking movements” gruppen av individer. En 

krock som uppstår mellan olika typer av individer är tydlig när en av informanterna berättar 

att de har äldre teknik i studion eftersom hans kunder efterfrågar det. Kunderna kan i detta 

avseende placeras i facket konventionalister. 

 

Angående Giddens fyra anpassningsreaktioner visar resultatet på en optimistisk syn på 

framtiden hos informanterna i de flesta avseenden, man kan dock se spår av de andra 

synsätten i vissa sammanhang. Till exempel när Cecilia får frågan om utvecklingen av Flow 

Machines i relation till Epidemic Sound reagerar hon på ett skämtsamt sätt genom att nämna 
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att likheterna mellan de två tjänsterna är att hon blir av med sitt jobb i båda fallen. En sådan 

reaktion är typisk för den cyniska pessimismen  där oron för framtiden möts med en 

humoristisk touch. På ett liknande sätt reagerar Bosse kring sin uppfattning om att han tror att 

LANDR kan fungera i framtiden. Den tidigare forskningen som visar på att många stora 

tekniska framsteg inom musiken har mötts med motstånd och i vissa fall demonstrationer 

tyder på ett radikalt engagemang  hos kritikerna mot teknologin. Erik som menar på att han är 

eftertänksam gällande ny teknik och nämner att han tycker det kan bli lite för mycket med AI 

funktioner på allt och uttrycker att han tror en del experiment med AI i musik tenderar att 

“balla ur” men inte riktigt vet hur han ska ställa sig till det, ett sådant ställningstagande kan 

man tänka sig tillhöra gruppen det pragmatiska accepterandet,  då han accepterar vad som 

händer i utvecklingen men anser att det är utom hans kontroll att styra. Trots att 

informanterna överlag är positiva inför framtiden lägger de flesta till, i sammanhanget med 

huruvida datorer kommer att kunna ta musikaliska beslut på egen hand eller inte, frasen “det 

kommer inte att hända, inte under vår livstid i alla fall”. Varpå konstaterandet att det inte 

kommer att hända inom en rimlig framtid visar på någon form av tro att det är möjligt att det 

kan fungera i en mer avlägsen framtid.  

 

Ny teknik har mötts med en viss skepticism flertalet gånger genom historien. Anledningen 

kan ha att göra med Giddens teorier om identitet och människans egna val. Där byggandet av 

individens identitet utgår från vilken livsstil den valt, livsstilen kan sedan utvecklas, ändras 

eller brytas utifrån det egna valet. Detta skapar en ontologisk trygghet hos individen. När en 

förändring sedan blir påtvingad, i enlighet med vad Giddens kallar modernitetens juggernaut, 

kan denna trygghet rubbas och en osäkerhet infinna sig.  

 

Ett av modernitetens karaktärsdrag är hur tid och rum flyter samman vilket man tydligt kan se 

när en av informanterna tar upp VST Connect, och hur hen numera kan sköta inspelning av 

musiker var som helst över hela världen från sin studio. Vidare talar Giddens på 90-talet om 

hur människans relationer kommer att omvandlas men att våra nya opersonliga relationer inte 

kommer att infinna sig på bekostnad av våra personliga. Utan endast att våra personliga 

relationer kommer att ändras i hur de ser ut. Ett tydligt exempel är diskussionen kring 

live-streamade konserter där konsertproduktionen i sig har ändrats avsevärt men att 

människans relationer och upplevelse av den fortfarande på många sätt liknar hur det var 
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innan. Fenomenet syns även i tekniken VST Connect (samt tjänster så som Skype osv.), där 

man istället för att ta sig till samma geografiska punkt för att samarbeta nu istället befinner 

sig på samma teknologiska plattform men i helt olika delar av världen. En stor del av det som 

sker runt samarbetet har därmed förändrats men samarbetet i sig skiljer sig inte i någon större 

utsträckning. 

8. Diskussion 
 

Syftet med studien  att belysa relationen  mellan teknikens förändringar och dess inverkan på 

ljudproducenters arbetssätt och yrkesroll . Forskningsfrågorna behandlade hur relationen 

mellan dem har sett ut tidigare och hur den har förändrats fram till idag, samt hur dagens 

ljudproducenter resonerar om framtiden. Relationen genom tiden besvarades mycket i 

avsnittet tidigare forskning där ny teknik på många sätt förändrat vad som är möjligt att 

genomföra i en musikstudio och därmed förändrat hur en ljudproducents yrke sett ut. 

Tekniken har bidragit med att på olika sätt höja resultatet på produkten genom att möjliggöra 

olika typer av editering och nya sätt att skapa ljud och musik på. Att tekniken blivit lättare 

hantera har även bidragit med skiftat fokus från att hantera tekniken till att vara kreativ och 

skapa.  

 

I dagens läge verkar de nya teknikens huvudsakliga roll vara att underlätta arbetet för 

producenter och i små steg ytterligare flytta fokuset närmare skapandet, bort från 

teknikhantering. Mängden ny teknik som påverkar resultatet i form av ljudkvalitet eller 

musikalitet är inte så stor. Detta ligger även i linje med vad de flesta av dagens producenter 

önskar sig av framtiden, ett smidigare och snabbare arbetsflöde. Angående artificiell 

intelligens och dess försök att slå sig in i branschen visar sig en viss cynism och skepticism 

hos informanterna, “det kommer inte att fungera” och “tekniken är inte avsedd för oss” är 

vanliga åsikter. Inställningen ligger i linje med de motreaktioner många andra tidigare 

tekniska landvinningar mött, som trots motreaktionerna nu används flitigt och hyllas som 

väldigt bra av många av dagens producenter. Hur framtiden faktiskt kommer att se ut är dock 

omöjligt att svara på utan man kan enbart spekulera utifrån dåtiden och nutiden samt hur 

förändringen genom tid har sett ut.  
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Sett till historien verkar det vara så att en ljudproducents yrkesroll överlag rört sig från ett 

yrke där det krävs stora tekniska kunskaper mot ett yrke där kreativiteten och skapandet ökar 

i fokus och de tekniska kunskaperna blir allt mindre nödvändiga. Om AI kommer att fortsätta 

ta oss i den riktningen eller kanske kommer att introducera oss för något helt annat återstår att 

se. Enligt dokumentärfilmen “Den automatiserade framtiden” från Utbildningsradion 

kommer  f ramtidens jobb kommer att finnas inom de områden som är svårast att få en dator 

att klara av, vilket teknikforskare i nuläget förutspår kommer att vara områdena 

naturvetenskap och teknikutveckling samt inom humaniora och skapande. Genom att titta på 

de senaste 20 åren kan forskare se att vissa yrkeskategorier minskar medan andra växer. De 

som har vuxit mest är dem som kräver sociala färdigheter så som inom coachning, kreativitet 

och entreprenörskap.  Resultatet av denna studie visar på att de som jobbar inom 83

ljudproduktion har samma uppfattning om framtiden, det kreativa kan bli svårt för en dator 

att klara av.  

 

Ingången i studien och den bild Giddens teori målar upp om framtiden kan verka 

skrämmande men resultatet visar på att denna domedagsbild av framtiden kanske inte är vad 

vi har att vänta oss, resultatet visar på en mer återhållsam inställning till och förväntan på 

tekniken. Studien och resultatet kan användas som ett förslag på hur fortsatt teknikutveckling 

bör ske för att underlätta de problem dagens ljudproducenter möter och vad de önskar av 

framtiden. Eftersom denna studie enbart speglar enskilda informanters uppfattning kan 

resultatet inte appliceras generellt. Fortsatt forskning kan genomföras på samma område men 

med olika vinklar, andra typer av ljudproducenter eller enbart fler informanter överlag för att 

vidare styrka resultatet och göra det mer generaliserbart.  

 

8.1 Uppsatsens giltighet 

Med uppsatsens validitet menar man på huruvida uppsatsen mäter det som den avser att mäta. 

Syftet med uppsatsen var att belysa relationen mellan teknikens förändringar och dess 

inverkan på ljudproducenters arbetssätt och yrkesroll.  Vilket jag anser att uppsatsen 

uppfyller. Reliabiliteten i uppsatsen påverkas av att jag som intervjuare är mycket ovan och 
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inte har någon nämnvärd erfarenhet av det alls sedan tidigare. Jag kände även framsteg i mitt 

intervjuande allt eftersom fler intervjuer gjordes vilket kan tyda på att jag kan ha missat 

intressanta vägar i de tidigare intervjuerna jämfört med de senare och därmed fått ett skevt 

resultat. Man kan också fundera på hur min utveckling som intervjuare hade fortsatt om jag 

gjort ännu fler intervjuer, och om jag efter mer erfarenhet hade gjort samma intervjuer igen 

hade fått ett annorlunda resultat. Personligen tror jag inte att resultatet i sig hade förändrats 

men att mer djupgående svar och ett större område hade kunnat täckas i vissa fall. En annan 

faktor som kan påverka reliabiliteten är att en av informanterna inte var svenskspråkig och 

precis som jag inte heller hade engelska som modersmål. Vi båda kan i det avseendet varit 

något begränsade på grund av språket. I det övriga arbetet med uppsatsen anser jag 

reliabiliteten vara stark då jag hela tiden har förhållit mig till de regler och konventioner som 

gäller vid forskningsarbete. 

 

Wibeck beskriver Linells olika typer av transkriptionsnivåer och hävdar att det är det lämpligt 

att göra en första transkribering någonstans mellan nivå 2 och 3,  vilken jag följt i min 84

transkribering. Ordet “dom” skrevs om till “de” eller “dem”, “å” skrevs om till “och” eller 

“att” och pauser i talet och oavslutade meningar togs i beaktning men längden på pausen 

framgår inte i transkriberingen. 
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