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Abstract 

I denna uppsats undersöks musikproducentens interaktion med teknologi utifrån kvinnors 

erfarenheter av och inom musikstudion. Studien utgår ifrån att det finns en kunskapslucka att 

fylla inom ämnet ljud- och musikproduktion, som till följd av att den tidigare forskningen, i hög 

utsträckning, bestått av manliga informanter. Med en kvalitativ metod har semistrukturerade 

intervjuer genomförts med fem kvinnor verksamma inom ljud- och musikproduktion. Det som 

förenar informanterna, förutom att de alla arbetar som musikproducenter, är att de också har 

haft inflytande över tillkomsten av olika musikstudios. Med utgångspunkt i posthumanismens 

teoretiska ramverk betraktas musikstudion som en form av aktörsnätverk, inom vilket 

musikproducenten, och andra mänskliga och icke-mänskliga aktörer, är bidragande 

medproducenter i musikproduktionsprocessen.  

 

Studien skildrar fem olika musikstudios, alltifrån projektstudion till den kommersiella 

storstudion. Vidare förklaras musikstudions formgivning som en fortgående designprocess i 

vilket mänskliga och icke-mänskliga aktörer i nätverket läggs till, tas bort eller struktureras. 

Denna designprocess var signifikativ för samtliga producenters musikstudio, oavsett storlek 

eller typ, men kunde enligt resultatet variera i omfattning och komplexitet. Uppsatsen fastställer 

således att samtliga informanter borde betraktas som studiodesigners. Informanterna hade flera 

gemensamma föreställningar kring centrala aspekter för studions formgivning, bland annat 

vikten av en god akustik och lyssningsmiljö, samt att skapa kreativa och sociala miljöer för 

musikproducenten såväl som kunderna. Studien argumenterar slutligen för att den egna 

musikstudion kan erbjuda ett ökat inflytande i musikproduktionsprocessen.  

 

En av studiens slutsatser är att musikstudions designprocess, i detta sammanhang, kan tolkas 

som ett skeende där teknologiska verktyg formats av kvinnor för deras egen användning, vilket 

differentierar bilden av kvinnors relation till teknologi. Författaren liknar producenternas 

relation till musikstudion som en form av en mellanmänsklig ”musikmaskin”. Denna tankefigur 

belyser musikproduktionens symbios mellan teknologi och människa, oavsett kön. 

 

Keywords 
Musikstudio, kvinnliga musikproducenter, studiodesign, studiodesigners, musikproduktion, 

posthumanism, teknologi, musikproduktionsverktyg, teknik.  
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1. Inledning 
Det enda du vet är att du hör ljudet av musik. Du försöker se vad du har framför dig men allt 

tycks suddigt och diffust. Som ett osammanhängande virrvarr av saker och ting. Hjärna, DAW, 

ögon, skärm, ljudkort, röst, mikrofoner, monitorer, öron, synthar och händer. Vad är detta för 

konstig varelse? När ögonen äntligen har börjat att vänja sig kan du se att alla delar på något 

sätt verkar sammanlänkade. På samma sätt som kroppens organ tillsammans arbetar för 

människans levnad, är denna varelse en komplex sammansättning av delar, vilka alla på olika 

sätt samverkar och bidrar till varelsens yttersta funktion: att skapa musik. Skillnaden i detta fall 

är att musiken inte skapats av enbart mänskliga delar, utan även icke-mänskliga. Du inser 

plötsligt att det du har framför dig är en person som sitter och arbetar i sin musikstudio, omgiven 

av studioteknik. En musikproducent. Men med ett par annorlunda glasögon kan symbiosen 

mellan musikproducenten och hens teknologi ses från ett annat perspektiv. Fenomenet skulle 

också kunna beskrivas som en slags musikmaskin.  

 

Tekniken har en central roll i musikproducentens produktionsprocess, vilket gör musikstudion 

till ett intressant studieobjekt. Likt många andra ämnen inom fältet för ljud- och 

musikproduktion, har forskningen emellertid baserats på främst manliga musikproducenters 

erfarenheter. I inledningen av sin nyligen utgivna bok Women in The Studio kommenterar Paula 

Wolfe, doktor inom musikproduktion och genusvetenskap, den pågående diskursen om kvinnor 

inom musikproduktion: 

Although the nature of the recordist’s work has been clarified, the attention paid to the female 
recordist has often been limited to noting her under-representation. (…) It remains the case 
that, with some notable exceptions, few academic studies have offered a detailed analysis of 
the situation of women who produce their own or the music of others, nor have they 
considered the way in which the creativity that take place in the production process has been 
gendered. (Wolfe, 2019, s. 5) 

 
Jag som kvinna och student vid en högre utbildning inom ljud- och musikproduktion, där 

akademisk litteratur och forskning utgör en central del i min utbildning, får erfara avsaknaden 

av kvinnliga musikproducenters röster, både i teorin och praktiken. Exempelvis illustrerar 

kurslitteraturen Behind The Glass volym I och II denna företeelse genom att i sin omfattande 

samling av intervjuer med de mest inflytelserika musikproducenterna, endast innefatta 4 

kvinnor, av de sammanlagt 75 deltagarna (Massey, 2000, 2009). I slutorden av sin 

doktorsavhandling konstaterar även Jan-Olof Gullö att litteratur inom musikproduktion 
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genomgående refererar till män och oftast är författade av män (2010, s. 188). Gullö har även 

själv haft enbart manliga intervjupersoner i sin undersökning, och han understryker att den, i 

detta avseende, således har ett ensidigt perspektiv och saknar infallsvinklar eller perspektiv som 

hade kunnat tillkomma ifall kvinnliga musikproducenter blivit intervjuade (2010, s. 165). 

 

Detta ringar in en stor kunskapslucka inom det akademiska fältet för ljud- och musikproduktion, 

vilket jag med min forskning ämnar adressera. Emedan Wolfes studie belyser hur kvinnor inom 

musikproduktion påverkas av föreställningar kring genus, har denna uppsats mer fokus på hur 

kvinnliga musikproducenter påverkar och påverkas av teknologin. I denna studie har jag därför 

intervjuat fem kvinnliga musikproducenter som alla, om än åtskilda, varit delaktiga i 

formgivningen av olika musikstudios. Detta kommer senare i studien att kallas för studiodesign 

och definitionen av denna process och dess vida bemärkelse dryftas då mer ingående. I 

diskussioner med informanterna har vi berört allt ifrån studioutrustning, skapandet av studion 

till varandet i rummet självt. Likt inledningen antyder har jag vid undersökandet av denna 

relation försökt närma mig forskningsfrågorna ur ett posthumanistiskt perspektiv, då jag avser 

att bidra till en fördjupad förståelse och ge ytterligare förklaringsdimensioner. Min tankefigur 

”musikmaskinen”, som illustreras i inledningen, introducerar en bild av detta teoretiska 

förhållningssätt gällande samspelet mellan musikproducenten och teknologin. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna studie ämnar belysa kvinnliga musikproducenters musikstudios och deras upplevelser 

kring musikstudions formgivning och funktion. Detta med syfte till att bidra med ökad 

förståelse för kvinnors interaktion med teknologi samt vad den egna musikstudion har för 

betydelse för kvinnliga musikproducenters musikproduktionsprocess.  

 

Detta syfte har brutits ner i tre övergripande forskningsfrågor: 

 

1. I vilken utsträckning har musikproducenterna formgivit musikstudion och vad är 

signifikativt för denna designprocess? 

2. Vilka aspekter beskriver musikproducenterna som centrala för studions formgivning? 

3. Vad har den egna musikstudion för betydelse för musikproducenternas möjlighet till 

inflytande i musikproduktionsprocessen? 
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1.2 Metod 

Denna studie har bedrivits med en metodologisk utgångspunkt i den kvalitativa 

forskningstraditionen vars olika metoder lämpar sig för att fånga in nyanser och placera in 

normer och värderingar i ett sammanhang (Ahrne & Svensson, 2015, s. 14). För att tillgodose 

studien med kvalitativ data utfördes semi-strukturella intervjuer. En fördel med denna metod är 

att intervjutekniken tillåter forskaren att förbereda frågor men vid själva intervjutillfället kunna 

omformulera, komplettera och flytta dessa i följd (Ahrne och Svensson, 2015, s. 38). Detta ger 

flexibilitet att följa respondentens egna tankegångar och resonemang runt ämnet utefter hur 

intervjun utvecklar sig. Enligt Eriksson kan intervjun även ge möjlighet att tolka situationen, 

kroppsspråket och annat som ej kan fångas över telefon eller via enkät (Eriksson, 2018, s. 123). 

 

Att besöka informanternas musikstudiomiljöer hade en central betydelse för datainsamlingen 

och ger studien vissa etnografiska inslag. Det etnografiska närmandet har fördelen av att den 

förståelse man tar del av från att besöka de intervjuade i sin egen miljö, kan influera 

kunskapsproduktionen (Ahrne & Svensson, 2015, s. 93). Detta medförde att jag i vissa fall fick 

observera hur informanterna interagerade med teknologin i sina musikstudios under själva 

intervjutillfället, samt kunde få en bättre bild av musikstudion i sig. Vid slutet av varje intervju 

fotograferades studions design, utrustning och sammankoppling. Denna dokumentation ingick 

som kompletterande material till datainsamlingen och användes bl. a. som underlag för att 

kunna skapa presentationer över respektive producents musikstudios. 

 

Min studie är bygger på datainsamling från fem informanter, vilket har en viss inverkan på 

studiens representativitet. Ekegren och Hinnfors uppger att det vid intervjuer kan krävas upp 

emot tio personer för att uppnå teoretisk mättnad, dvs. att det inte längre uppkommer några 

svarsvariationer bland intervjupersonerna (2012, s. 84). Enligt Ahrne och Svensson kan antalet 

dock vara något färre, runt kanske sex till åtta individer, ifall de är del av samma grupp, vilket 

mina informanter i viss utsträckning är (2015, s. 44). Vid val av informanter har ett 

ändamålsenligt urval utförts, där jag valt ut personer att intervjua baserat på min uppfattning 

om deras erfarenhet och kunskap som musikproducenter och studiodesigners (Denscombe, 

2014, s. 54). Ett viktigt kriterium var därav att samtliga informanter skulle ha en position i vilket 

de haft inflytande i formgivningen av minst en musikstudio. Det kan tillstrykas hur begreppet 

studiodesigner i detta sammanhang tolkades i en vid bemärkelse och att jag strävade efter att få 

informanter som besatt olika musikstudiotyper för att representera studions olika variationer. 
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Huruvida informanterna arbetar som egenföretagare eller anställd utgjorde inget problem, 

förutsatt att de hade en tydlig och nära koppling till musikstudions formande och verksamhet. 

För att öka reliabiliteten i intervjuerna bör informanterna ha arbetat inom yrket under ett visst 

antal år och studion hålla en viss professionell nivå.  

 

Studien omfattar endast kvinnliga musikproducenter bosatta i Sverige. Av anonymitetsskäl har 

informanternas lokalisation ej specificerats i resultatets presentationer. Det kan dock tillstrykas 

att de informanter som valdes ut hade en viss geografisk spridning och utgick ifrån totalt tre 

olika landskap. Vad som framgår i presentationerna är huruvida deras studio och verksamhet är 

placerad i en storstad eller mindre kommun, då detta har betydelse i avseende till musikstudions 

kringmiljö. Vidare fanns det vid urvalsprocessen inga anspråk gällande informanternas ålder. 

Jag har valt att i resultatdelen precisera ungefärlig åldersgrupp i respektive presentation och 

sammanfattningsvis var två av informanterna i 40-årsålden, två informanter i 30-årsåldern och 

en informant i 20-års åldern. Då utveckling i samhälle, och inte minst teknologi, kan tänkas ha 

påverkat respektive informants upplevelser och erfarenheter, kan detta generera 

svarsvariationer mellan olika åldersgrupper. På liknande sätt är det möjligt att det kan 

förekomma avvikelser gällande exempelvis forskningsfråga 2, beroende på lokalisation i 

storstads eller småstadsmiljö. Dessa skillnader informanterna emellan har tillåtits vid urvalet 

utifrån motiveringen att det berikar studien med fler perspektiv. Kännedom om personer av 

intresse för undersökningen har nått mig främst genom hur de uppmärksammats inom sociala 

medier och plattformar relaterade till ljud- och musikproduktions, men även via eget kontaktnät 

samt tips från min utbildning på Högskolan Dalarna.  

1.2.1 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna utfördes i informanternas musikstudio men vi kom ibland att förflytta oss mellan 

olika rum under intervjuns gång. En av informanterna hade två musikstudios som den verkade 

inom, varvid intervjun utgick ifrån den som hon inte hade ett formgivande inflytande över, 

vilket avvek från resterande intervjuers genomförande. Som ett komplement ombads 

informanten att ta med sig av foton på sin ”projektstudio” som kunde diskuterades under 

intervjun. Vidare spelades intervjuerna in med hjälp av ett inspelningsprogram på en Ipad, 

förutom vid en intervju då informanten visade en mjukvaras nya transkriberingsfunktion och 

sessionen därav spelades in med hjälp av informantens egen studioutrustning. Intervjutillfällena 

varade ungefär i ca 2 timmar, varav ca 1 timme och 30 minuter fokuserades på intervjuguiden 

och resterande tid lades på fotografering och rundtur. Då normaltid för en intervju ligger på 
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mellan 45 min och en timme kan detta betraktas som en lång intervju vilket medför en längre 

transkriptionstid (Ahrne & Svensson, 2015, s. 43). Intervjuerna var planerade att vara kortare 

men de drogs ut på tiden på grund av att jag i den mån det var möjligt, inte ville styra eller 

avbryta informanternas resonemangsutveckling. Jag tog inga anteckningar under själva 

intervjun men skrev efter varje intervju ner övergripande iakttagelser från intervjutillfället och 

om jag upplevde att några störningsmoment uppstått eller liknande.  

 

Studiens intervjuguide har utformats utifrån metoder i Den Kvalitativa Forskningsintervjun där 

Kvale redogör för hur undersökningens tematiska forskningsfrågor kan brytas ned till olika 

intervjufrågor (1997, s. 120–132). Jag försökte här medvetet växla mellan olika typer av 

intervjufrågor för att få variationsrik data, där, bland annat, typer som inledande frågor, 

uppföljningsfrågor, indirekt frågor och sonderande frågor formulerats. Flera frågor kom aldrig 

att ställas vid intervjun då informanterna själva lyfte och besvarade många av dem på egen 

hand. Frågorna berörde tre huvudområden: frågor om deras bakgrund och musikproducerande, 

studions formgivning och designprocess samt deras interaktion med tekniken. Utifrån att 

forskningsfrågorna specificerades och avgränsades ytterligare efter intervjuernas utförande, 

kom vissa intervjufrågor i ett senare skede helt att sorteras bort.   

 

Vid intervjun med en av informanterna närvarade och deltog dessutom en annan person i 

intervjusituationen, även om huvudfokus uttalat låg på informantens upplevelser. Detta var 

inget planerat utan kom som en naturlig följd av att informantens studiomiljö delades med flera 

hyrande producenter. Den medverkande personens perspektiv kommer att ej att presenteras i 

resultatet då hon avvek från urvalsgruppen, men det bör nämnas att även hon svarade på vissa 

av frågorna och att diskussioner mellan dem båda uppstod. Samspelet mellan intervjupersonen 

och den andra medverkande personen kan därav ha influerat resultatet, precis som min eget 

deltagande i vissa avseenden, kan ha påverkat alla fem intervjusituationer. Intervjun som metod 

har några kritiska punkter där, exempelvis, det samspel som uppstår mellan intervjuaren och 

informanterna kan ha en snedvridande effekt på resultatet och ha, vad Eriksson kallar för, en 

intervjuareffekt (Eriksson, 2018, s. 124). Andra hinder Eriksson nämner är den konsensuskultur 

som finns, vilket gör att personer tenderar att undvika extremvärden i sina uttalanden för att 

undvika konflikt (ibid).  

 

Denna undersökning har gjorts i enlighet med de fyra grundläggande principerna för 

forskningsetik, vilket omfattas av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
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och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Inför intervjun fick informanterna information 

om alla dessa punkter, uppsatsens syfte och att intervjun spelades in. Informationen 

förmedlades till viss del skriftligen i samband med att de deltagande tackade ja till att medverka 

i undersökningen och kom även att upprepas muntligen i en introduktion när intervjun 

påbörjades. Informanterna tillfrågades i slutet av intervjun ifall de var nöjda över intervjun, 

ville tillägga något, ändra något eller ta bort något från intervjun.  

 

En fråga som svängt fram och tillbaka under intervjuernas genomförande berörde 

informanternas anonymitet, då en av mina intentioner har varit att bidra till synliggörandet av 

verksamma kvinnor inom fältet för ljud och musikproduktion. Detta var något som 

informanterna tillfrågades om vid intervjutillfället och även återkopplades till senare via mail. 

En av informanterna var inte bekväm med att delta med namn och en har ej givit sitt slutgiltiga 

medgivande, och jag har därav valt att anonymisera samtliga. Jag har ej fått någon motivering 

till om det finns någon bakomliggande problematik gällande detta, men har varit extra noggrann 

med att inte ”hänga ut” uppgifter som kan upplevas som känsligt eller skadligt för 

informanterna i deras yrke, då det finns en viss risk att de, som del av en underrepresenterad 

grupp, kan identifieras. De deltagande personerna i denna studie kommer att som grupp 

refereras till informanterna eller producenterna, och som individer benämnas som Informant 

A, B, C, D och E. En presentation av respektive informant och musikstudio kommer att 

redovisas i avsnittet Resultat och Analys.  

1.2.2 Transkribering och analysmetod 

För att bekanta mig med det inspelande materialet lyssnade jag igenom varje intervju minst en 

gång innan transkribering påbörjades. Ljudfilerna från intervjuerna transkriberades sedan till 

textform och i samband med detta utfördes en tidskodning av intervjufrågorna och svaren i 

inspelningsmaterialet. Nya tidskoder fördes även in mellan intervjufrågorna, i de fall som 

informanten på egen hand påbörjade ett nytt ämne. Transkriberingen utfördes i Word och skrevs 

in i en tabell där tidskod, intervjufråga och svar hade varsin kolumn. Majoriteten av materialet 

skrevs ordagrant ut, förutom ett fåtal delar som inte var av relevans för studiens 

forskningsfrågor. Dessa summerades istället kortfattat och markerades med Ej transkriberat. 

Eventuella störmoment utelämnades i skrifterna, förutom i något enstaka fall då, exempelvis, 

ett ihållande hundskall påtagligt färgade intervjusituationen. Vid användning av specifika citat 

i resultatet kom mindre justeringar att utföras för att framställa informanterna på ett rättvist sätt 

och göra språket mer läsvänligt. Vid analysen strävade jag efter att identifiera olika 
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återkommande ämnen och kategorier i det insamlade datamaterialet. Alla intervjuer lyssnades 

igenom flertalet gånger i samband med denna fas. Anteckningar rörande intervjuerna och de 

kategorier och ämnen som berördes, fördes i ytterligare en kolumn, vid sidan av 

transkriberingen. Signifikanta citat markerades löpande i transkriberingen. Slutligen 

grupperades olika ämnen och kategorier, relevanta för studiens forskningsfrågor och syfte, och 

analyserades därefter med hjälp av studiens teorier. 

1.3 Tidigare forskning om kvinnor och 

musikproduktion 

I avsnitt ett och två presenteras en bakgrund om kvinnor inom studion, i syfte att ge en inblick 

i hur historien utvecklats, och leder oss fram till hur förhållandet ser ut idag. Vidare följer en 

presentation av litteratur och forskning som fokuserar kring kvinnor inom ljud- och 

musikproduktion samt en redogörelse över några av de begrepp som härstammar från 

praktikens och fältets fackmässiga termer.  

1.3.1 Nya (studio)dörrar öppnas 

Musikproduktionen har under största delen av sin historia varit manligt dominerad och beskrivs 

av Wolfe som en “manlig verklighet som har tagit plats inom den kommersiella 

inspelningsstudions perceptuella ramverk, i vilket även de teknologiska verktygen har formats 

av män för deras egen användning” (2019, s. 120, min översättning). Med hänvisning till detta 

berättigar jag härmed en kort genomgång av musikproduktionens utveckling ur ett 

kvinnohistoriskt perspektiv för att synliggöra ett antal kvinnor som brutit mot denna norm och 

gjort ett bestående avtryck. Inspelningens historia har genomgått en teknologisk utveckling och 

kan delas upp i den akustiska, analoga och den digitala inspelningsepoken (Collins, Schedel & 

Wilson 2013, s. 139). Det är runt 1950-talet och den analoga inspelningens era som vi finner 

några av de första kvinnorna inom ljud- och musikproduktion. Ljud- och musikproduktion var 

vid den här tiden få förunnat, som en följd av musikutrustningens höga kostnad och storlek och 

var, till stor del, beroende av institutionellt stöd från offentliga och privata donationer (Collins, 

Schedel & Wilson, 2013, s. 45). En tjänst vid någon av de nationella radiostationernas 

musikstudios kunde dock ge tillgång till utrustning, faciliteter samt ekonomisk och tekniskt 

stöd. Dessa platser blev därför något av en inkubator för flera av musikproduktionens kvinnliga 

pionjärer. Exempel på kvinnliga pionjärer vid dessa radiostationer under 1940-, 50- och 60-
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talet, är Daphne Oram, Delia Derbyshire och Maddalena Fagandini vid Bristish Broadcast 

Corporation, Else Marie Pade vid Danmarks Radio i Köpenhamn, och Eleine Radigue som 

under en period studerade vid Radiodiffusion-Télévision Francise (RTF) i Frankrike (Rodgers, 

2010; Netherwood, 2018). Det kan emellertid fortfarande konstateras att dessa kvinnor rörde 

sig inom manligt dominerade rum och i många fall rubricerades kvinnorna som ”ovanliga” på 

grund av sitt yrkesval. Att det runt denna period öppnades upp nya dörrar för kvinnor, vilka 

tidigare ej ansetts lämpade för dessa tekniskt orienterade yrken, var en följd av den brist på 

arbetskraft som uppstod under andra världskriget, till följd av att många män gav sig ut i strid 

(Gaston-Bird, 2019, s. 15-16). I denna förändringens vind fanns det även andra bidragande 

faktorer, exempelvis begynnelsen av några av de kvinnorättsrörelser som kämpade för kvinnors 

rätt till högre utbildning och att antalet kvinnor med akademisk bakgrund började öka. Gaston-

Bird menar att kvinnor trots detta fortfarande anlitades till tjänster under deras utbildningsnivå 

(ibid).  

 

Det var även under 50-talet som några av de första privata musikstudiorna i världen etablerades, 

varav några upprättades av historiens första kvinnliga studioägare. På andra sidan atlanten 

finner vi således inspelningsteknikern Mary Howard som år 1940 började som sekreterare på 

NBC:s radiostation i New York på grund av att hon först nekades jobbet som tekniker, men 

som bara några år senare lyckades avancera till tjänsten som master recording engineer (Sutton, 

2018). Vid sidan om sitt halvtidsjobb vid NBC, startade Howard sedan sin egen kommersiella 

inspelningsstudio i New York. Studion ”Mary Howard Recordings” drevs mellan åren 1946–

1955 och växte till den grad att Howard inte bara blev studiochef med en stab under sig, utan 

även kunde starta skivbolagsetiketten MHR, från vilken hon släppte ett flertal 

musikproduktioner. I samma stad upprättades 1948 en privat studio av paret Bebe och Louis 

Barron, vilka menas ha varit de första i Amerika att äga en rullbandspelare. Tillsammans 

skapade de musiken till filmen Forbidden Planet, utgiven 1956, och som var det första helt 

elektroniska soundtracket till en kommersiell spelfilm (Wierzbicki, 2005). Fler kvinnliga 

amerikanska studiobyggare framkom, och i början av 60-talet startade, exempelvis, Pauline 

Oliveros, tillsammans med en grupp kompositörer, studion The San Fransisco Tape Center och 

Ruth White, som på egen hand, byggde sin första studio i södra Kalifornien. Den redan nämnda 

brittiska Daphné Oram är en annan studioägare värdig namnet utifrån, inte bara en, utan två 

aspekter: dels i egenskap av ljudtekniker och studiochef vid BBC:s Radiophonic Workshop, en 

enhet hon själv var med och startade 1958; och dels som ägare till sin egen studio i Tower 

Folley, Kent (Oram, 2016; Netherwood, 2018). Den egna studion upprättades 1959, strax efter 
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att hon sagt upp sig från sin tjänst som studiochef och anses som en av Englands första privata 

musikstudios. Med studion som sin utgångspunkt frilansade Oram som ljudläggare och 

kompositör av elektronisk musik och byggde även sin uppfinning, the oramics machine.  

 

Flera av de omnämna personerna utgör goda exempel på kvinnor som i hög grad haft stort 

inflytande över verksamheten och utformandet av sina musikstudios, både i egenskap som 

studiochef eller studioägare. Trots att kvinnorna givits liten plats i litteraturen bör relationen 

kvinna – musikstudio därför ej diskuteras som något nytt fenomen.  

1.3.2 Utvecklingen fram till idag 

Mycket har dock hänt sedan 1950-talet och stora framsteg gällande musikproduktion har skett 

både inom teknologi och samhällsutveckling. I den digitala inspelningseran, i vilken vi nu 

befinner oss, finns en helt annan tillgång till studioutrustning. Enligt Gullö är utvecklingen av 

musikproduktionsmjukvaror en viktig del i en ”demokratiseringsprocess” (2010, s. 172). Han 

menar att de virtuella verktygens ökade tillgänglighet, och deras många gånger mer avancerade 

nivå än fysiska verktyg, har gjort att musikproduktion har gått från att vara en exklusiv 

verksamhet till att bli mer tillgänglig för alla som vill producera musik (ibid). Det kan tänkas 

att denna demokratiseringsprocess har haft extra stor betydelse för kvinnor, då det sedan 1990-

talet blivit allt vanligare med kvinnor inom musikproduktion. Flera forskare påpekar hur denna 

ökning framförallt är noterbar bland kvinnor som producerar sin egen musik och som allt mer 

väljer att utgå från sin egen hemmastudio (Gullö, 2010; Reddington, 2018; Wolfe, 2019).  

 

Statistik belägger hur en ojämn könsfördelning fortfarande existerar idag inom såväl utbildning 

som arbetsliv, men också ger indicier på att andelen kvinnor i förhållande till män sakta men 

säkert tycks öka. I en rapport där man har analyserat låtarna på Billboard årliga topplista Hot 

100 mellan åren 2012–2017, konstaterar Smith att kvinnor i alla yrkeskategorier är starkt 

underrepresenterade inom populärmusiken och som minst förekommande bland 

musikproducenter (Smith, 2018). Av 300 låtar på 3 år (2012, 2015 och 2017) var förhållandet 

49 till 1, dvs. producerades endast 2% av de 300 låtarna av kvinnliga musikproducenter. Vidare 

belyser forskningsartikeln Women in Audio, på liknande sätt, dagsläget för kvinnor inom ljud 

och musikproduktion (Matteo, Grossman & Andreopoulou, 2016). Med hänvisning till statistik 

från den professionella organisationen Audio Engineering Society (AES), konstaterar författarna 

att antalet kvinnliga medlemmar under åren 2006–2015 utgör mindre än 10% av 

organisationens medlemmar världen över, men att man under de senaste 10 åren haft en lätt 
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ökning (ibid.). För att jämföra med siffror från Sverige kan vi bland annat titta på siffror från 

Spotify, som redovisar statistik över de 50 mest spelade låtarna från 2018, där 90% av 269 

låtskrivare var män. Utifrån totalt 112 stycken producenter var endast en kvinna (Ahlström, 

2019; Azarmi, 2019). Även bland högre utbildningar inom ljud- och musikproduktion är 

avsaknaden av kvinnor ytterst märkbar. Hallqvist presenterar i sin kandidatuppsats en statistisk 

jämförelse av könsfördelningen på fem ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige och 

påvisar att det under läsåren 2013–2016 antogs sammanlagt 385 personer varav 86% var män 

och 14% var kvinnor (2016, s. 18–19). Hallqvist konstaterar att könsfördelningen är väldigt 

ojämn, men att det över tid skett en mindre ökning av antalet kvinnliga studenter på två av dessa 

fem högskoleprogram.  

 

Vi kan samtidigt synliggöra litteratur som nyanserar bilden av kvinnors representation inom 

fältet. Ett betydande bidrag till forskningsvärlden gav Gaston-Bird i den nyligen utgivna 

akademiska boken Women in Audio (2019. Gaston-Bird presenterar en ansenlig kartläggning 

över kvinnor inom musikproduktion, som omfattar upp emot hundra kvinnor, verksamma inom 

bland annat musikinspelning, radio, ljud för film och tv, liveljud, tv-spel samt mjuk- och 

hårdvarudesign. I bokens förord kommenterar Gaston-Bird könsfördelningen enligt följande: 

“although the numbers of women are depressingly low when compared to men working in the 

industry, there are nonetheless thousands of women working in audio” (2019, s. xiv). Även 

boken Pink Noises bidrar till fältet och innehåller djupgående intervjuer med 24 kvinnor inom 

olika områden inom musikproduktion (Rodgers, 2010). Rodgers utmanar föreställningar om 

relationen mellan ljud, genus och teknologi och fokuserar intervjuerna kring personernas 

bakgrunder och kreativa metoder, samt belyser hur frågor kopplat till genus, påverkar deras 

arbete.  

 

Den tidigare kartläggningen över kvinnliga musikproducenter i Sverige är, enligt mig, 

inadekvat. Beror detta på att svenska kvinnliga musikproducenters existens tidigare har 

försummats inom forskningen eller är det till följd av att mansdominansen inom 

musiketablissemanget, historiskt sett, varit total? Oavsett har detta bidragit till att denna 

information har varit svår att tillgå. Det är inte förrän på 1990-talet som jag finner någon 

dokumentation om verksamma kvinnliga musikproducenter. Gullö nämner att flera kvinnor har 

haft en viktig ställning som mastringstekniker vid den legendariska skivstudion Polar i 

Stockholm under en period på 90-talet (2010, s. 189). En av dessa är Åsa Winzell som står som 

mastringstekniker för flertalet nationella och internationella artister, som bland annat Five, 
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Lutricia McNeal, Markoolio, Andreas Johnson, Eva Dahlgren och John Holm (Johansson, 

2000). Pernilla Andersson uppges som den första kvinnan i Sverige att producera en annan artist 

på ett majorbolag, i och med att hon, i sin nybyggda studio, år 2000 producerade Svante 

Turessons grammy-nominerade album Nya Kickar (Musikproddpodden, 2017). Andra exempel 

som är värda att nämna är kvinnor och transpersoner som vunnit Grammis för Årets Producent. 

Vinnare under 00-talet var Laleh Pourkarim (2006) och Karin Dreijer (2007, tillsammans med 

Olof Dreijer); och under 10-talet, Jenny Wilsson (2014), Laleh (2017) och Karin Dreijer, Paula 

Temple, Nídia, Deena Abdelwahed, Tami T (2018, tillsammans med Peder Mannerfelt, 

Johannes Berglund). Sedan priset instiftades år 1989 bör det dock noteras att Årets Producent 

endast fem gånger har tilldelats personer eller konstellationer bestående av kvinnor och 

transpersoner. 

 

I sammanhanget bör det, vid sidan av den teknologiska utvecklingen, noteras att en stor 

förändring skett i samhällsutvecklingen. I Sverige kan vi under bara de senaste 10 åren se hur 

en mängd initiativ dykt upp, som på olika sätt ämnar till att bryta destruktiva normer samt öka 

kvinnors och transpersoners representation inom fältet. Några exempel på detta är det 

separatistiska producentnätverket Upfront Network som startade 2015 och år 2018 var uppe i 

100 medlemmar (Valsinger, 2018). Det separatistiska producentprogrammet Vem Kan Bli 

Producent, som drivs i Riksorganisationen Popkollos regi har, sedan att första programmet 

startades 2016, utbildat över 100 studenter och spridit sin verksamhet från Stockholm, Malmö 

och Göteborg (Vem Kan Bli Producent, i.d). Andra initiativ är EQ Loves Festival, Equalizer 

Project, Teklafestivalen, Synthjuntan, Oda Studios, Rec Collective, Studio XX, Femtastic, m.fl. 

En lista Liz Dobson sammanställde 2018 tar upp 65 organisationer världen över som verkar för 

”girls and women in audio” och belyser på liknande sätt engagemanget för frågan ur 

internationellt perspektiv (Gaston-Bird, 2019, s. 299–306). Dessa föresatser visar sig inom 

såväl den ideella sektorn som inom företag och organisationer och indikerar ett ökat intresse 

för att skapa förändring. Mängden initiativ och antalet delaktiga personer i dessa sammanhang 

kan även peka på att det i Sverige finns fler kvinnor, aktiva inom musikproduktion, än vad som 

enbart kan tolkas utifrån, exempelvis, den redan nämnda statistiken från Spotifys mest spelade 

låtar. 

1.3.3 Musikproducenter och deras verktyg 

I den nyligen utgivna boken Women in the Studio, som är en reviderad version av Wolfes 

doktorsavhandling, undersöks frågor om kontroll, kreativitet och kön inom musikproduktion 
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(2019). Datainsamlingen bygger bland annat på intervjuer med kvinnliga musikproducenter och 

artister som producerar sig själva, s.k. artistproducenter, samt sekundärdata. Wolfe belyser 

behovet att skilja på kvinnliga musikproducenternas faktiska arbete i studion och de 

könsuppfattningar som omgärdar dem (Wolfe, 2019, s. 85). Samtliga informanterna förefaller 

medvetna om rådande föreställningar och exemplifierar situationer då dessa tankesätt på olika 

sätt påverkar deras vardagliga arbete. Wolfe framhäver dock att den utmärkande aspekten för 

kvinnornas diskussioner om det faktiska arbetet var professionalism, användning av tekniskt 

fackspråk och uppskattning av yrkets tekniska aspekter (2019, s. 84). Intervjupersonernas 

utsagor gav inga tecken på ”teknikrädsla” eller ”bristande engagemang med teknologi” som 

föreslagen förklaring till kvinnors frånvaro i yrket (2019, s. 83). Wolfe drar slutsatsen att 

underrepresentationen av kvinnliga producenter och tekniker snarare bestäms utifrån sociala 

faktorer, än teknologiska (2019, s. 83). Wolfe undersöker även ”den egna studion” och 

självproduktion, där dessa menas kunna erbjuda kvinnliga artist-producenter en temporär flykt 

från begränsande och påtvingande föreställningar (Wolfe, 2019, s. 121).  

 

Gullö, disputerade år 2010 med sin doktorsavhandling Musikproduktion med föränderliga 

verktyg. I studiens slutsatser konstaterar Gullö att musikproducenter använder sig av en mängd 

olika verktyg, vilka han benämner som musikproduktionsverktyg (2010, s. 172). Begreppet 

musikproduktionsverktyg omfattar, enligt Gullö, både fysiska och virtuella verktyg: där den 

första kategorin kan exemplifieras utifrån apparater, t.ex., musikinstrument, datorer och 

mikrofoner; och den andra utifrån musikproduktions-mjukvaror såsom olika effekter, 

simuleringar och program (ibid). Inom begreppet omfattar Gullö även de tankeverktyg eller 

strategier som olika metoder eller principer för hur musikproduktionen genomförs (ibid). I 

studien lyfts bland annat tekniska kunskaper och färdigheter som viktiga för musikproducenter 

inom musikproduktion (Gullö, 2010, s. 161). Han menar även att denna avancerade teknik kan 

få musikproducenterna att överskrida sina naturligt medfödda förutsättningar och 

begränsningar för att skapa musik eftersom det i verktygen finns kunskaper och erfarenheter 

lagrade i, exempelvis, presets eller hjälpfiler med instruktioner (ibid). En annan av 

musikproduktionsverktygens funktioner är att den, enligt Gullö, kan ge musikproducenter ”en 

möjlighet att skapa genuin mening genom att själva som aktörer drivas av sina egna intentioner 

och gestalta musik.” (ibid). Ett problem som studien belyser kring musikproducenters 

användande av teknik är att man ibland, medvetet eller omedvetet, anpassar musiken efter 

tekniken och på så sätt begränsar det musikaliska uttrycket (Gullö, 2010, s. 162.). 
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Studiodesign är ett vanligt förekommande begrepp inom både praktikens handböcker och 

akademisk litteratur inom ljud- och musikproduktion, och vi kan utifrån begreppets användning 

förstå att det syftar till musikstudions formgivning (Huber & Runstein, 2014; Owsinski & 

Moody, 2011). På samma sätt framkommer beteckningar såsom studiodesigner och 

studiobuilder på formgivare av studions design. Någon vidare precisering av ovan nämnda 

begreppens innebörd har däremot inte funnits, annat än att det kan särskiljas från exempelvis 

acoustic designer eller studio arkitect, vilket oftare tycks innefatta en yrkestitel. I denna 

undersökning har jag valt att använda begreppen, studiodesign och studiodesigner, utifrån 

svensk översättning och i en vid bemärkelse. Fortsättningsvis, för att få en grundläggande 

kunskap om studiobyggande och förståelse för praktikens begrepp fanns olika böcker att tillgå. 

Owsinski och Moodys bok The Studio Builders Handbook kom att bli aktuell då den behandlade 

studiobyggande av olika typer av studios och berörde en mäng åtgärder som kunde vara viktiga 

att beakta i designprocessen där fokus ligger, exempelvis, på akustikbehandling, 

lyssningsposition, isolering, val av utrustning m.m. Modern Recording Techinques är en annan 

handbok inom ljud- och musikproduktion i vilken musikstudion lyfts som ämne (Huber & 

Runstein, 2014). Författarna beskriver att den kommersiella musikstudion består av en eller 

flera akustiska utrymmen, speciellt designade för ändamålet att fånga bästa möjliga ljud på ett 

inspelningsmedium (ibid, s. 3). Andra närliggande begrepp är projektstudion, även kallad 

privatstudion eller hemmastudion. Denna är vanligen byggd för personlig användning och 

omfattar ofta en DAW, elektroniska mjuk- och hårdvaruinstrument, effekter, monitorer, etc. 

(ibid, s. 11). Det finns även den portabla studion, vilken karaktäriseras av sin flexibilitet och 

består ofta av endast en laptop, DAW, mjukvara, mikrofon och hörlurar. I musikstudion 

beskrivs även rumstyper med olika funktioner. Inspelningsrummet (ibland kallat även 

inspelningsstudion) är designat för att optimera ljudinspelning och inom vilket musikerna ofta 

befinner sig. Detta kan ibland inkludera, eller vara begränsat till endast, ett mindre 

inspelningsrum. Kontrollrummet: ett rum innehållandes studions kontrollbord och ofta större 

delen av studions effektrelaterade, inspelnings- och kontrollutrustning. Kontrollrummet är ofta 

akustiskt isolerat från ljud producerade i studion och ha en optimerad lyssningsmiljö. 

1.4 Teoretiskt ramverk 

Studiens syfte avgränsar till forskningsfälten ljud- och musikproduktion, genusvetenskap och 

Science and Technology Studies (STS). Denna tvärvetenskapliga bredd skapar många 

spännande skärpunkter, men kräver även en viss avgränsning för att göras hanterbar. Vid val 
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av teorier har jag därför valt att låta det genusvetenskapliga träda i bakgrunden till förmån för 

förklaringsmodeller med kopplingar till STS, då dessa bidrar till att lyfta forskningsfrågornas 

teknologiska aspekter i fokus. I följande avsnitt presenteras två teoretiska ramverk inom STS: 

technofeminism och posthumanism, med tyngdpunkt på den sistnämnda, vars begrepp används 

vid analysen. Avsnittet inleder med att ge läsaren en historisk bakgrund till hur forskning om 

kvinnor och teknologi tidigare har studerats utifrån ett internationellt perspektiv och belyser hur 

diskursen skiftat över tid.  

1.4.1 Technofeminism 

Wajcman har i flertalet akademiska böcker och artiklar diskuterat vilken roll genus spelar inom 

teknologin. I boken Technofeminism ger Wajcman en summering av hur ämnet har utvecklats 

ur ett historiskt perspektiv och belyser olika betydelsefulla studier inom området (2004). 

Wajcman anser att tidiga feministiska studier, till stor del, fokuserar på att förklara hur tekniken 

genom historien dominerats av män, med kvinnors underrepresentation som följd, och att 

teknologi i dessa sammanhang ofta diskuteras i termer av att vara ”a key source of mens’ 

power” och ”a defining feature of masculinity” (2004, s. 6). Wajcman medger att dessa studier 

varit bidragande och influerande för forskningsdiskursens utveckling, men menar kritiskt att 

detta samtidigt genererar ett pessimistiskt synsätt kring teknologi, där tekniken framställs som 

styrande över kvinnors öden och maktmedel för män att kontrollera kvinnors kroppar (2004, s. 

23). I förlängningen, menar Wajcman, att analyser likt detta förstorar teknologins roll för 

reproduktion av den könsdelade arbetsfördelningen (2004, s. 6). Wajcman argumenterar istället 

för att vi skall närma oss detta fält utifrån ett ”technofeministiskt” ramverk, i vilket relationen 

mellan genus och teknologi skall förstås som ”a mutaly shaping relationship” och där teknologi 

är ”both a source and a consecuence of gender relations” (2004, s. 7). Det kan utifrån detta 

beaktas hur teknik kan begränsa kvinnor, men likväl, hur teknik kan användas som ett medel 

för kvinnor att nå förändring och ökad makt. Wajcman lyfter exempel på studier som lyckats 

med detta och ringar särskilt in ”the cyborg solution”, inspirerad av Haraways arbete.  

1.4.2 Posthumanism  

Haraway introducerar, i Manifesto for Cyborgs, den kvinnliga cyborgen som tankefigur, vilken 

sedan dess har adopterats och utvecklats flitigt inom olika genusvetenskapliga och STS-studier 

(2004). Utifrån posthumanistiska tankar beskriver Haraway cyborgen som en hybridvarelse där 

organiska och teknologiska beståndsdelar fusioneras och där dessa sammansmältningar och 

överskridanden, på olika sätt, skapar nya möjligheter. Cyborgen diskuteras, inte bara i egenskap 
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av ett fiktivt väsen, utan även som en företeelse i vår verkliga vardag, där dagens teknologi 

skapar kroppsmateralistiska fusioner i form av, exempelvis, medicinska inplantat och 

hjälpmedel, p-piller och bioteknik. Människans intensifierade interaktion med våra verktyg får 

Haraway att ifrågasätta gränsdragningen för vad som utgör våra kroppar: “why should our 

bodys end at the skin?” (2004, s. 36). Haraway menar att cyborg-bilden kan hjälpa oss att på 

olika sätt frångå den västerländska dualismen, med vilken vi använt för att förklara våra kroppar 

och verktyg (2004, s. 39). Problemfyllda polariteter såsom self/other, mind/body, 

culture/nature, male/female, whole/part, agent/resorce, maker/made, passive/active utmanas 

av högteknologin och suddar ut gränsen mellan vem som skapar och vem som blir skapad i 

relationen mellan människa och maskin (Haraway, 2004, s. 35).  

 

Bruno Latour är en annan central person inom posthumanismen. I Tinget Återställt introducerar 

han Actor Network Theory (ANT) vilket erbjuder teoretiska, såväl som metodologiska verktyg 

för hur vi på ett annat sätt än det konventionella kan studera samhället och det ”sociala” (Latour, 

2005). Latour lyfter vikten av att inom samhällsvetenskap, fråga om vem och vad som deltar i 

handlingar, och i detta utforskande se mänskliga och icke-mänskliga kroppar, föremål och 

platser, som delaktiga och bidragande medskapare och medproducenter. Detta synsätt bryter på 

så sätt emot humanismens antropocentism, i vilket människan placeras i intressets centrum, och 

höjer istället materians betydelse som likvärdig (Göransson, 2017, s. 346). Inom ANT beskrivs 

samhället med hjälp av begrepp som nätverk, aktörer och aktanter. Ett av syftena med ANT är 

att skapa förståelse för samspelet mellan aktören och aktanten i nätverket. Latour menar att 

”varje ting som faktiskt förändrar ett tillstånd genom att göra skillnad är en aktör, eller om den 

ej har någon gestalt än, en aktant” (2005, s. 90). Även språk och diskurs ges betydelse och kan 

ses som aktörer, vars kraft och påverkan gör dem delaktiga i nätverken, men i likvärdig 

positionering med mänsklig och ickemänsklig materia. Samtliga aktörer kopplar ihop sig i 

nätverk, och skapas och omskapas i sina relationer till varandra.  

 

Andra centrala begrepp inom posthumanismen är agens och översättningar. Agens används 

inom ANT för att beskriva den kraft som får någonting att hända mellan aktörerna i dess 

nätverk. Agens bör ej ses som en egenskap eller attribut som enskilda aktörer besitter i sig 

själva, utan som ett ”görande/varande” som uppstår när en aktör möter en annan aktör och 

kopplar ihop sig (Åsberg, Hultman & Lee, 2012, s. 85). Denna agens kan ses som en form av 

makt, vilket aktören överlåtit till den andra aktören, och som ger denne behörighet agera och 

påverka interaktionen inom aktörsnätverket. I denna process medföljer en förmedling av 
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budskap från en medproducent till en annan, vilket benämns som översättningar. Latour menar 

”… att varje översättning i en kedja av översättningar tillför eller fråntar objektet något” (ibid, 

s. 13). En tolkning av det som förmedlats medför, utifrån detta, alltid en förskjutning av 

budskapet gentemot avsändarens intentioner. Göransson förklarar att vi, utifrån det 

posthumanistiska synsättet, ej kan använda makt som förklaringsgrund, utan att makt skapas 

kontinuerligt genom att förbindelser upprättas och stabiliseras (2017, s. 349). Förmågan att 

knyta samman och skära bort oönskade element är viktig och medför att vissa aktörer kan bli 

starkare och växa i storlek. 

 

I denna studie har jag influerats av posthumanistiska tankegångar och använt mig av ANT:s 

begrepp som verktyg för teoretisering, vilket framgår i studiens resultat och analysdel. Med 

dessa som utgångspunkt kan musikstudion ses som en form av aktörsnätverk inom vilket 

musikproducenten och andra mänskliga och icke-mänskliga aktörer är bidragande 

medproducenter i musikproduktionsprocessen. Utifrån detta tolkar jag även informanternas 

skapande av musikstudion som en akt av att designa ett nätverk. Jag föreslår att vi benämner 

detta nätverk för ett musikproduktionsnätverk, då detta är dess ändamål. Denna förståelse har 

även påverkat min datainsamling då jag, i den mån det är möjligt, försökt forma en 

intervjusituation och intervjufrågor som ”synliggör” de materiella tingens deltagande och 

betydelse. Det bör dock tillstrykas att jag är medveten om att jag flera avseenden avviker från 

Latours avsikter med ANT. Latour är exempelvis tydlig med att teori och metod hör ihop och 

kritiserar starkt samhällsvetenskapliga förklaringar av de sociala (2005, s. 123). I och med 

studiens forskningsfrågor och mitt metodval av en kvalitativ datainsamling prövas därmed ANT 

på ett kan hända okonventionellt sätt. Vad detta får för konsekvenser för studiens resultat 

kommer reflekteras kring i diskussionsdelen.  

 

Kritik har lyfts mot Bruno Latour, bland annat utifrån att ANT och studier som tillämpat teorin, 

anklagats för att visa på ”könsblindhet” och att metodologi menas marginalisera betydelsen av 

genus (Wajcman, 2014; Sturman, 2006; Lagesen, 2012). Wajcmans tankar om technofeminism 

och Haraways tankefigur har givit mig inspiration till hur jag kan låta studien influeras av actor-

network teorier, men att samtidigt inte ignorera aspekter kopplat till musikproducenternas 

könstillhörighet.  Som en viktig del för att uppnå studiens syfte kommer studien därför avslutas 

genom att i diskussionsdelen låta resultatet samtala mot tidigare forskning kring kvinnors 

interaktion med teknologi, för att på så sätt återkoppla och tolka resultatets innebörd ur denna 

kontext.   
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2. Resultat och analys  
I avsnitt ett återfinns presentationer om informanterna, med syfte att beskriva respektive 

producents bakgrund och musikstudio. Denna deskriptiva del kompletterar resultatet för 

forskningsfråga 1. Under de tre påföljande avsnitten redogörs forskningsfråga 1, 2 och 3, i vilket 

resultat och analys även integreras.  

2.1 Presentation av producenter och studios 

I detta avsnitt ges en kort presentation av informanterna och deras musikstudios. 

Beskrivningarna bör ej läsas som någon komplett redogörelse utan syftar till att ge en bild av 

producenternas bakgrund och arbetsmiljöer. I vissa fall är informanterna verksamma inom fler 

än en musikstudio, jag har i dessa fall valt att främst lyfta fram den studio musikproducenten 

själv har inflytande över.  

2.1.1 Informant A i den medelstora studion  

Informant A är i 40-årsåldern bosatt i en storstad och arbetar bland annat som musikproducent 

samt inspelnings-, mixnings- och mastringstekniker. Vidare är hon även verksam som dj, 

låtskrivare samt högskolelärare inom ljud- och musikproduktion. Informant A har en kandidat 

i ljud- och musikproduktion och har producerat musik professionellt i över tjugo år. Sedan 

nitton år tillbaka driver Informant A sin egen studio. Studion ligger belägen i en renoverad 

gammal fabrikslokal som hon arrenderar. Musikstudion ligger i anknytning till andra 

producenters studiolokaler, med vilka informanten delar de gemensamma faciliteterna, såsom 

kök och toalett. Informant A har på egen hand byggt och renoverat studion och arbetar i denna 

med sin ”studiohund” som sällskap. Studion består av två rum; ett mindre 

inspelningsrum/sångbås och ett större rum som används främst som kontrollrum, men även 

kontrollrummet kan användas som inspelningsrum. I studion finns en stor mängd analog och 

digital utrustning och intill kontrollbordet finns bland annat ett rack med ett Apollo-ljudkort 

och diverse effektenheter och processorer. Rummet har en hörna dedikerat för umgänge och 

jamsessioner, där ett flertal instrument finns till befogande, som exempelvis några elgitarrer, en 

cello och en elbas. Vidare finns det även ett antal förstärkare, dj-kontrollers och ett stort 

gammalt inspelningsbord från 80-talet.  
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2.1.2 Informant B i missionshus-studion på landet 

Informant B är i 40-årsåldern och bosatt i en mindre kommun på landet. Informant B har en 

lång erfarenhet inom musikbranschen och släppte sitt första album som artist 2003. Hon har 

sedan dess arbetat professionellt som artist, låtskrivare, musikproducent och musiker. Arbetet i 

studion fokuserar främst kring hennes egna artistprojekt och bandkonstellationer, men även 

andra projekt kan förekomma. Informant B och hennes man, tillika kollega, har sedan ca fem 

år tillbaka bott i ett gammalt missionshus ute på landet som de renoverat och byggt om till en 

studio. Studion kan ur en viss aspekt ses som en ”hemmastudio”, då den är integrerad med deras 

bostad, men kan utifrån sin storlek och utrustning klassas som en musikstudio av hög 

professionell nivå. Studions inspelningsrum, som återfinns i den stora gamla kyrksalen, har 

högt i tak och många glasfönster. En våning upp, blickandes ner mot inspelningsrummet genom 

ett stort fönster, återfinns kontrollrummet. Studion har kapacitet för både större och mindre 

inspelningsprojekt och har bland annat utnyttjats för att spela in fullband, stråkkvartett och hela 

körer. Inspelning förs i stora inspelningsrummet men även uppe i kontrollrummet, av, 

exempelvis, sång, synthar och gitarr. Studion är utrustad med en stor mängd analog och digital 

utrustning och rummen är fyllda med en mängd olika förstärkare och instrument. Exempelvis 

är samlingen av pianon, orglar, analoga och digitala synthar omfattande och uppgår till över 

tjugo enheter. Däribland återfinns exempelvis en Korg MS20, Melotron, Juno-106 och ARP 

Odyssey.   

2.1.3 Informant C i den kommersiella storstudion 

Informant C är i 30-årsåldern och bor i en storstad. Informanten har en kandidat i ljud- och 

musikproduktion och har jobbat som inspelningstekniker, mixare, musikproducent, 

ljudtekniker, servicetekniker och gitarrtekniker. Sedan nio år tillbaka har informanten varit 

anställd som studiochef på en av Sveriges största kommersiella musikstudios. Förutom att driva 

studion har hon även haft högsta ansvaret för projektledningen av studions uppbyggnad och 

utformning, samt ansvarar för den löpande skötseln av studion. Flera aktörer har dock varit 

involverade i studions formgivande, bland annat ägaren samt både professionella akustiker och 

arkitekter. Musikstudion ligger vackert beläget nära vatten och är byggd i ett renoverat gammalt 

magasin från 1800-talet, där lokalen fått behålla sin ursprungskaraktär. Studion är av ansenlig 

storlek och har bland annat, s.k., ”flytande golv”, många fönster samt öppna ytor. Förutom 

facilitetsrum, där man exempelvis kan umgås och äta, består studion av ett stort kontrollrum, 

en stor inspelningsstudio samt fyra mindre inspelningsrum. Studion är gediget utrustad med de 
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mest välrenommerade av mikrofoner, förstärkare och instrument, där exempelvis en flygel står 

i inspelningsstudion. Vid mixplats står ett Neve 8068-mixerbord, flertalet förstklassiga 

monitorer samt tillgång till klassiska analoga förförstärkare, effekter och processorer. Studion 

spelar in akter av många olika genrer och har kapacitet att göra inspelningssessioner med över 

fyrtio musiker samtidigt. Med sig i studion har hon även en studioassistent och en ”studiohund”.  

2.1.4 Informant D i projektstudion 

Informant D är i 30-årsåldern och bosatt i en storstad. Informanten har en bakgrund som sångare 

och låtskrivare och har sedan 2014 varit verksam inom musikproduktion. 2018 tog hon en 

kandidat inom ljud- och musikproduktion och jobbar idag via eget företag och som anställd på 

ett stort produktionsbolag inom radioreklam, som ljuddesigner och tekniker. Informanten är 

således verksam i två olika musikstudios. På produktionsbolaget jobbar informant D i en 

välutrustad och professionell dialogstudio med fokus på ljuddesign och inspelning av röst. Som 

frilansande musikproducent, mixnings- och mastringstekniker utgår hon dock främst från sin 

egen projektstudio i hemmet. Denna studio har hon skapat tillsammans med sin partner, tillika 

kollega, och de håller precis på att sätta upp studion igen efter en flytt. Studion är placerad i ett 

mindre rum och består av en typisk ”projektstudio” setup: dator med två skärmar, ett Apollo 

Twin-ljudkort, Genelec-monitorer, Outboard (MagEq), några mikrofoner och ett par Audio 

Technica-hörlurar. I en fåtölj ligger en ”studio-hund” och myser och i rummet finns några 

grafiska planscher, växter och en ljusslinga. Bland instrumenten finns ett Nord Electro och en 

MiniMoog. En stor del av hennes verktyg är mjukvarupluggar och -program ’in-the-box’, dvs. 

i datorn, där hon växlar mellan Pro Tools och Logic Pro. Ibland har Informant D även 

inspelningsjobb på annan plats och tar då med sig sin portabla inspelningsutrustning.  

2.1.5 Informant E i det separatistiska studiokollektivet 

Informant E är i 20-årsåldern och bosatt i en storstad och är ljudläggare, musikproducent, 

låtskrivare och artistproducent, dvs., hon producerar sitt eget artistprojekt. Hon har tidigare gått 

olika eftergymnasiala utbildningar inom låtskrivande, ljuddesign och musikproduktion, 

exempelvis Popkollos program Vem- kan-bli-producent (VKBP). Informanten har sedan ca tre 

år tillbaka jobbat professionellt inom branschen och är idag själv lärare på VKBP. Informanten 

är en av två grundare till ett separatistiskt studiokollektiv för kvinnor och transpersoner som 

startades 2017. Studion drivs idag som en förening med ca 19 hyrande inom ljud- och 

musikproduktion där alla hyrande, även är engagerade i olika aktiviteter som kollektivet driver. 

Lokalen består av fyra studiolokaler samt ett stort rum som fungerar både som kök och social 
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mötesplats, men figurerar även som evenemangssal. Varje studiolokal är uppdelade mellan 3-4 

personer, vilka också tillsammans själva designar och utrustar rummen. Det går även att hyra 

en, s.k., ”proddplats” i det stora rummet. Ett av studiorummen fanns redan när kollektivet 

flyttade in, men utöver det har de verksamma producenterna själva fått bygga upp allting. 

Informant E:s studiolokal är ett mindre rum med liknande upplägg som informants D:s 

projektstudio, och har en personlig känsla med lite foton på väggarna och mysbelysning. 

Förutom studioplatsen finns det även en liten hörna med en soffa, samt diverse lådor och 

hängare för kablage och utrustning. I rummet står även några instrument framme, bl.a. ett 

akustiskt piano, en Juno-2, ett Roland-elpiano och en gitarr och en elbas.  

2.2 Musikstudions designprocess 

Forskningsfråga 1 avhandlar i vilken utsträckning musikproducenterna har formgivit 

musikstudion och vad som är signifikativt för denna designprocess. Det framkom av studien att 

samtliga informanter i stor utsträckning är skapare eller medskapare av sina musikstudios, något 

som, i de flesta fall, även innefattar någon form av ägandeskap, egenmäktigt eller tillsammans 

med andra. Samtliga informanter gav exempel på hur de med viss befogenhet strukturerade, tog 

bort eller lade till vissa beståndsdelar i musikstudion, och hur de på sådant sätt ändrade dess 

formgivning. Huvuddelen av informanterna behandlade dessutom nyligen gjorda förändringar 

eller uppgav sig ha planer för framtida utvecklingsprojekt. Detta kunde kopplas till såväl mindre 

aspekter, exempelvis inköp av nya plug-ins eller reparation av utrustning, eller större aspekter, 

som planer på utbyggnad av ett antal extra rum eller omfattande akustikbehandling. I denna 

data framträder hur studions utformning är ett fortlöpande projekt, där informanternas 

inflytande över sina studiomiljöer ej kan begränsas till enbart studions uppstartsfas. Detta var 

framförallt tydligt gällande Informant D, som, vid intervjuns utförande, precis var i en fas av 

att återuppbygga sin projektstudio efter en flytt.  

 

Producenternas musikstudios varierade även stort i storlek och typ. Vid grundandet av en stor 

inspelningsstudio blir den ansenliga mängden val som mest framträdande, vilket Informant C 

illustrerar på ett slående sätt:  

Informant C: Ja, alltså det fanns ingenting här. Alltså det är värt att säga. Det var ett par 

fallfärdiga tegelväggar och stampat jordgolv. Hela insidan har gjorts om så allt är nybyggt. 

Men det gör också att man måste besluta om mycket. Hur du ska lägga kablarna i golvet, hur 

stora alla rum ska va, vart ska alla väggarna vara? Det var i och för sig XX som ritade det 
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rent akustiskt, så själva planlösningen var ju klar. Men när nu du ska lägga ner massa mic-

tielines i golvet - hur många kanaler ska du ha i varje mic-box? Vilken typ av kablar är bäst? 

Vilket märke ska man satsa på? Vad ska det vara för material i kabeln? Vad har bäst 

ledningsförmåga? Eh, behöver du något mer än balanserade mic-liner? Ska vi lägga ner 

stärkarkablar? Kan det vara najs att ha en topp i kontrollrummet och en låda i studion? Kan 

det vara najs att spela gitarr inne i kontrollrummet och ha både lådan och toppen i studion? 

Du vet det är så mycket sånt där. Hur lägger du upp en patch-bay på bästa sätt? Hur ska du 

sätta in kompressorerna i racken - i vilken ordning? Vad ska du ha för system? Vart ska du 

lägga dina mickar när du inte använder dem? Vart ska du hänga kablarna? Alltså det är allt.  

 
Informant C lyfter, med sin beskrivning av studions formande, fram de mängder av objekt som 

tillsammans är sammanlänkade för att studion skall fungera optimalt. Informantens reflektioner 

underströk även hur, såväl stora som små, detaljer kan ha betydelse. I förhållande till detta, 

inbegriper projektstudion vanligtvis färre rum eller en mindre mängd utrustning, men bör för 

den delen inte reduceras. Likt Informant D exemplifierade innebar designprocessen likväl en 

mängd val, såsom val av instrument, mikrofoner och mjukvara, etc. I en jämförelse mellan 

dessa olika musikstudios framkom därav att studions designprocess kunde variera i omfattning 

och komplexitet, något som utvecklas och exemplifieras under forskningsfråga 2. 

 

Då samtliga informanter i stor utsträckning varit delaktiga i studions formgivning kan de tolkas 

som studiodesigners. Utifrån en posthumanistisk synvinkel kan denna designprocess förstås 

som den akt i vilket den eller de som utformar studion strukturerar, tar bort och lägger till, 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer i sitt nätverk (Latour, 2005). Med andra ord kan 

designandet av musikstudion beskrivas som utformandet av ett aktörsnätverk för 

musikproduktion. Med hjälp av de beskrivningar som framkom under intervjuerna kunde några 

av nätverkets aktörer urskiljas, detta med hänseende till hur objekten på olika sätt beskrevs som 

att de ”förändrar ett tillstånd genom att göra skillnad”, vilket enligt Latour karaktäriserar en 

aktör (2005, s. 90). Bland dessa nämnda objekt kunde en hel del icke-mänskliga aktörer 

synliggöras och exemplifieras, såsom akustikbehandling, rummet, eller fysiska- och virtuella 

verktyg (Gullö, 2010). Nätverkets mänskliga aktörer utgjordes av producenterna själva och 

andra människor som eventuellt medverkade i musikproduktionsprocessen eller delade 

musikstudion som arbetsplats. Även djur förekom, som exempelvis informanternas 

”studiohundar”. Det kan tilläggas att formgivandet av Informant E:s separatistiska 

studiokollektiv även synliggjorde hur musikstudions designprocess kan innefattas, inte bara 

selektering av icke-mänskliga aktörer utan även, av mänskliga aktörer.  
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2.3 Centrala aspekter vid studions formgivning  

I studiens andra forskningsfråga efterfrågas de aspekter som musikproducenterna beskriver som 

centrala för studions formgivning. Under intervjuerna tillfrågades således producenterna både 

om hur studion skapats och vilka aspekter de upplevde som viktigast vid utformningen av 

respektive studio. Responsen på frågeställningen var omfattande och samtliga informanter 

delade engagerat med sig av betydande beskrivningar av respektive studios uppbyggnad och 

deras egna reflektioner kring denna process. Några intervjufrågor behandlade erfarenheter av 

andra studios, vilket i flera fall genererade indirekta svar kring ämnet. Upplevelser av positiva 

eller negativa egenskaper i en annan musikstudio kan därigenom bidra till förståelsen av 

designvalen i den egna studion.  

 

Ett viktigt resultat är att det finns en mängd olika uppfattningar om vad som utgör viktiga 

aspekter för musikstudions formgivning. Samtliga informanter redogjorde för hur de, genom 

att ta hänsyn till flera av dessa aspekter i designprocessen, kunde förbättra eller skapade 

grundförutsättningar för den musikproduktionsprocess som äger rum i musikstudion. Vidare 

framkom flera återkommande uppfattningar där informanterna visade sig ha gemensamma 

föreställningar kring vilka faktorer som var centrala för studions design. En av dessa åsikter är 

att studions akustisk och lyssningsmiljö är viktig. Alla informanter uppgav även olika åtgärder 

de utfört eller som de kände sig benägna att utföra för att dessa aspekter skulle förbättras. När 

jag ber Informant A att berätta om sin egen studio börjar hon genast behandla ämnet:  
 

Informant A: Allt är väldigt hemmagjort. Jag har typ målat om hela studion själv och satt 

upp diffusorer, reflektorer, absorbenter och gjort uppmätningar (…) Ja, man kan mäta 

frekvenserna i rummet. Vad som resonerar och inte. Hur rummet låter, så att säga.  

När jag senare i intervjun frågar vilka aspekter hon tyckt varit viktiga när hon skapade rummet 

så återkommer Informant A återigen till samma ämne:   

 

Informant A: Jag har testat väldigt många olika ställen för lyssning. Så jag har möblerat om 

väldigt mycket och testat vad som är bästa stället att ha högtalarna på. Var hittar jag the sweet 

spot? Hur hör jag bäst? Jag har kommit fram till någonting som jag tror passar bra ändå.  

 
Med hjälp av teoretisk kunskap och praktikens metoder kunde hon förbättra studions fysiska 

förutsättningar för musikproduktion och fastställa den mest optimala placering för sig själv i 
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rummet. Informant A menade att hon delvis lärt sig tack vare sin högskoleutbildning och lyfte 

även hur hon upplevde förmågan att kunna göra detta på egen hand som något väldigt positivt. 

Behovet av att ha bra lyssning utvecklar Informant D i samband med beskrivandet av sitt 

studiorum på produktionsbolaget. Hon berättar hur hon nyligen fått nya högtalare som 

kalibrerats för rummet så att ”i princip inga utsläckningar skapas i rummet” och att de har en 

”väldigt rak frekvenskurva”. Vetskapen om att hennes lyssningsmöjligheter är av högsta klass 

gör att hon vid mixning ”litar på” det hon ger ut, något som hon upplever som extra viktigt då 

det hon producerar sedan direkt ges ut i tv och radio. Intressant nog motsäger Informant D sig 

själv senare under intervjun vid diskussioner kring hemmastudion, något hon själv 

uppmärksammar mig som intervjuare på:  
 

Informant D: Men just det som jag pratat om med lyssningen och hur viktig den är här (läs: 

produktionsbolagets studio). Jag är lite motsägelsefull för att hemma är det i princip så att 

jag har lyssnat in mig... Jag använder liksom Audio Technica-lurar, vilket många säkert 

skulle säga inte är optimalt för de är färgande i sig. Men jag har ju också lärt mig dom väldigt 

bra så att jag vet vad jag ska kompensera. Sen har jag ganska mycket ”in-the-box”. Jag har 

exempelvis en iZotope plug-in så att jag kan se hur jag ska förhålla mig rent frekvensmässigt. 

Så att inte basen sticker iväg och sånt... Så i hemmastudion jobbar jag mycket mer in-the-

box i lyssnings-sammanhang och ibland ref-lyssnar jag sen här.  

 
Informanten menade att de kanske skulle kunna tänkas göra några åtgärder gällande rummets 

akustiska förhållande i framtiden, men att det samtidigt vore knasigt att försöka göra studion 

till ”ett mixrum”, då det, utifrån hemmastudions begränsade möjligheter, aldrig kommer kunna 

bli ett mixrum ändå. Denna diskussion illustrerar hur rummets utformning, i synnerhet i 

hemmastudion, kan ge producenten mer eller mindre begränsade grundpremisser. Men 

samtidigt, hur producenten vid införandet av andra objekt, i detta fall både med fysiska och 

virtuella verktyg, kan lyckas övervinna eller gå runt dessa förutsättningar. Utifrån detta kan vi 

förstå hur en god akustik eller lyssningsmiljö inte alltid är synonymt med rummets utformning, 

i det fall att behovet kan tillgodoses med hjälp av andra verktyg.  

 

Ämnet akustik var även starkt kopplat till rummets förutsättningar för inspelning, främst i 

diskussioner kring rummets egna ”ton” eller ”klang”, som menades kunna ”färga” 

inspelningarna. Att ha flera rum kom även fram som en möjliggörare för inspelning av större 

produktioner, då det gav både utrymme för fler personer och instrument samtidigt i studion. Det 

gav även chans till att kunna separera vissa instrument från resten och på så sätt minska 
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mängden ”läckage” i mickar vid inspelning. Bristen på rum var dock inte nödvändigtvis något 

som lyftes som ett problem hos de informanter där kontroll- och inspelningsrum var integrerat, 

och kan istället bero på olika behov gällande producentens roll eller olika typer av 

musikproduktioner. Informant C, B och A beskrev dock alla större inspelningssessioner som 

ägt rum i sina studios där tillgång utrymme och separation framkom som en möjliggörande 

faktor, likaså tillgång till mer inspelningsutrustning. 

 

Trots att god akustik och lyssning beskrivs som centralt i studion innebar det inte nödvändigtvis 

att dessa prioriterades över alla andra aspekter. Detta var något som påpekades av både 

Informant B och C, utifrån väldigt likartade resonemang. Informanterna är båda grundare av 

studios med hög professionell standard, men hade båda förverkligat sina visioner om ”mycket 

glasfönster, ljusinsläpp och högt i tak” trots vetskap om hur dessa, i viss mån, haft en negativa 

påverkan. Informant B kommenterade avvägningen enligt följande:  
 

Informant B:  Ja, visst har vi ljudisolerat och satt upp saker, sneddat fönstret och gjort 

diffusorer, så att allt ska låta bra, men det är också jätteviktigt att det är mysigt här. Det är 

inte det bästa att ha tre-fyra fönster i studion men samtidigt är det viktigt med ljus för man 

jobbar hela dagen. Att det också inte känns för tungt. Och att det är ventilerat, att man kan 

öppna fönstret och få in frisk luft och höra fågelkvitter. Och sen att man hör att det regnar 

och det kommer med på inspelningen, det får hellre bli en del av allt. Det blir liksom något 

unikt istället då. Så jag tänker mer att det ska kännas trivsamt. (…) Många kommer in här 

och sen bara “ah”, “gud vad skönt det är här”. Jag vet inte vad det är men jag tror att det är 

en kombination av färgen på väggarna, att det liksom är lite utsikt här. Folk tycker om att 

vara här och vill gärna vistas här så många timmar som möjligt, det är inte tröttsamt att vara 

här. Så att det känns skönt och inspirerande att göra musik här, för vi mixar lite grann, men 

vi mixar inte så mycket att vi måste ha en studio där mixningsförhållande t ex är helt perfekt 

utan det viktigaste är att det “känns” bra att va här inne och att man inte vill gå här ifrån.  

 
Utifrån detta kan vi förstå hur behovet av en arbetsmiljö som främjar kreativitet och trivsel, i 

vissa fall, kan upplevas som viktigare än att, i alla avseenden, strikt följa studiobyggandets 

praxis (jfr. Owsinski & Moody, 2011). Detta illustrerar även att rummets utformning i en 

förlängning upplevs påverka sociala faktorer och, som Informant B påpekar, har det även stor 

inverkan på studions arbetsmiljöförhållanden, både för musikproducenten själv men även för 

deras klientel och eventuella samarbetspartners. Resultatet visade att samtliga informanter var 

eniga om att skapandet av en kreativ, trevlig och estetisk tilltalande studio var av oerhört stor 

betydelse, ofta utifrån förklaringen att det i förlängningen gynnar musikproduktionsprocessen. 
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Fyra av fem informanter hade exempelvis skapat någon form av yta i studion där eventuella 

gäster eller samarbetspartners kunde hänga, umgås eller ”jamma”, och beskrev dess funktion 

som essentiell. En trevlig arbetsmiljö kunde även ta sig i uttryck i rummets färger, inredning 

eller utsmyckning.    

 

Betydelsen av den sociala miljön i och runt studion utvecklades utifrån flera aspekter. Vikten 

av att ha en studio med anknytning till fler människor, gärna inom andra yrkesgrupper, nämns 

av informant A och D som en viktig del för att kunna skapa gynnsamma samarbeten. Ämnet 

var högst centralt vid formandet kring Informant E:s studiokollektiv, som hon menade 

initierades på grund av den positiva upplevelsen av att ha varit del av en social 

musikproduktionsmiljö.  
 

Informant E: Så (Studions namn) skapades efter att jag och XX kände en sån wow-faktor 

efter Vem-Kan-Bli-Producent. Vi bara - shit så här kan man jobba, i sådana här förhållande 

och under sådana här premisser. Vi måste fortsätta bygga på det här.  

 
Tack vare flera studiorum i anknytning till varandra kan de hyrande arbeta med olika projekt 

parallellt men samtidigt ha tillgång till socialt umgänge. Informant E förklarade att ”bara kunna 

ta en kaffe och snacka under lunchen” skapade en god gemenskap och att detta i längden 

medförde i kunskapsutbyten och inspiration. Studiokollektivet som studiotyp kan beskrivas 

som ett kluster av musikstudios, vilket ger en ökad möjlighet till samarbeten och nätverkande 

mellan producenter, ”topliners”, artister, mixare m.m. Alla hyrande beskrevs även som 

delaktiga i musikstudions centrala miljö, då de engagerade sig i olika verksamheter som bidrog 

till en tryggare och mer positiv stämning. Exempel på detta var föreläsningar, workshops, 

låtskrivar-sessioner och inspelandet av deras egna podd. Informant E:s kollektiv avvek på 

sådant sätt från de resterande informanterna som inte hade samma uttalat sociala miljö. 

Studiokollektivets formgivning förklarades även som, utifrån dessa val, att vara separatistiskt, 

dvs., endast ha hyrande producenter som är icke-män. Denna aspekt vidareutvecklas i 

nästkommande avsnitt.  

 

Resultatet visade att en del i studions formande även syftade till att förse studion olika typer av 

verktyg, instrument och utrustning, vilket inbegrep både research och inköp. Samtliga av 

informanterna hade tillgång till, och nyttjade, en stor mängd olika högteknologiska verktyg i 

sitt vardagliga arbete. Dessa kunde med hjälp av Gullös begrepp kategoriseras in i olika typer 
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av musikproduktionsverktyg, dvs. fysiska- och virtuella verktyg (Gullö, 2020, s. 161). Likt 

Informant B:s formulerande av att de ”lagt ner mkt tid på att hitta bra mikrofoner för att 

verkligen ha en inspelningskedja som är 100%, top of the line”. Vidare framkom det även att 

vissa specifika verktyg valdes över andra i denna process. Samtliga informanterna förmedlade 

att de hade en eller flera musikproduktionsverktyg som de värderade extra högt eller hade en 

stark emotionell koppling till. Bland dessa lade informanterna ett stort fokus på beskrivandet 

av studiorummets fysiska musikproduktionsverktyg, som exempelvis ljudkort, instrument, 

mixerbord, mikrofoner, outboards, men även i stor utsträckning, virtuella verktyg i form av 

olika sorters DAW:s eller plug-ins. Detta skapade flera intressanta resonemang kring de 

fördelar och nackdelar med fysiska och virtuella verktyg och olika motiveringar kring vad de 

upplevde att vissa specifika instrumenten i studion bidrog med. Informant E menade att det 

exempelvis var viktigt för henna att ha tillgång till en blandning av instrument, som exempelvis 

hennes synthar och akustiska piano, för att det i musikproducerandet ”blir mer analogt och inte 

bara dator”. Hon menade att hon tyckte att låtar har tappat lite av sin kvalité sedan folk slutade 

med ”riktiga” instrument. Informant E gav även uttryck åt tanken om verktygen som delaktiga 

medproducenter ur ett mer filosofiskt plan: 
 

Informant E De är ju också lite som egna organismer, som jag tänker på synthar. De är ju 

som sina egna väsen. Då har man använt teknik till att skapa en synth som också breddar 

våra vyer och hur man kan göra saker. Sen är det ju också fint att teknik kan komplettera 

varandra. Du vet när det blir en hel kedja. Det tycker jag är fint.  

 
Resonemanget synliggjorde dels att informanterna använde sig av både fysiska och virtuella 

verktyg, men även hur de upplevde att enskilda verktygen kunde ha sina egna egenskaper och 

sin egen form av inflytande över musikproduktionsprocessen. Enskilda objekt i studion kan på 

sådant sätt utgöra en viktig del i producentens ”produktionskedja” och sound. Informanterna 

beaktade i flera fall dessa egenskaper vid val av utrustning.  

 

Inte bara vilken utrustning som fanns att tillgå i studion visade sig spelade roll, utan även hur 

objekten förhöll sig till varandra, då detta menades skapa ett fungerande eller mer effektivt 

arbetsflöde. Exempelvis tre av informanterna nämnde specifikt att de ville ha vissa verktyg nära 

sin arbetsplats vid datorn och hur dessa skulle struktureras i en viss följd. Informant D 

understrykte hur detta var en viktig aspekt hon beaktar vid musikstudions utformning och hur 
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ett bra arbetsflöde kan bidra till en bättre ergonomi och ökad kreativitet i 

musikproduktionsprocessen.  
 

Informant D: Jag återkommer till ergonomin hela tiden. Det är väldigt viktigt att jag kan 

skapa utan att behöva hålla på och rodda. Jag vill ha min keyboard till vänster. Jag vill att 

det ska gå lätt att bara ta fram. Jag ska bara kunna plugga in mig. Det är nog vad vi tänker 

mest på, att det ska vara så smidigt som möjligt. Att man inte ska behöva börja dagen med 

att koppla om, eller ta upp en mick eller sätta upp ett stativ, utan det ska finnas där. För min 

del ökar det kreativiteten, att jag inte behöver tänka på alla de grejerna.  

 
Flera upplevelser av formgivningens centrala aspekter återfanns men där upplevelser var 

mindre förekommande bland samtliga informanter. Några av dessa var bland annat ”att skapa 

en proffsig miljö” eller att studion ”skall vara personlig” eller ”unik för platsen”. 

Informanternas samlade uppfattning om vilka aspekter som är centrala i musikstudions 

designprocess kunde dock sammanfattats i uppställningen nedan, och redogör på sådant sätt för 

forskningsfråga 2: 

 

• Akustik och lyssningsmiljö 

• En kreativ, trivsam och estetiskt tilltalande arbetsmiljö 

• Social miljö  

• Fysiska och virtuella musikproduktionsverktyg 

• Att skapa ett effektivt och optimalt arbetsflöde 

 

För att musikskapandet skall kunna äga rum behöver producenterna först skapa sitt ”verktyg” 

för musikproduktion, dvs. musikstudion, vilket illustreras i detta avsnitt. En tolkning utifrån 

ANT är att dessa aspekter, i olika utsträckning, styr producenternas formande av studion och 

därigenom deras strukturerande och selekterande av mänskliga och icke-mänskliga aktörer i 

musikproduktionsnätverket (Latour, 2015). Punkterna ovan kan således även bidra till en ökad 

förståelse för forskningsfråga 1 och hur vi kan förstå studions designprocess. Latour lyfter även 

värdet av att fråga om vem och vad som deltar i handlingar, vilket denna forskningsfråga till 

viss del kan redogöra för. Producenternas resonemang kring dessa aspekter synliggjorde en stor 

mängd aktörer inom musikstudion och hur de uppfattade dessa objekt som bidragande eller 

begränsande för musikproduktionsprocessen. Latour förklarar hur det sker en kedja av 

översättningar i nätverket, aktörer emellan, vilket han menar ”tillför eller fråntar objektet 
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något” (Latour, 2005, s. 13). En förklaring utifrån detta hade kunnat vara att producenterna 

beskriver olika objekt i musikstudion som positiva eller negativa beroende på hur väl de 

upplever att aktörernas översättningar förmedlar deras intentioner. Ifall studiodesignern 

upplever att en viss aktör har en negativ påverkan på interaktionen inom aktörsnätverket kan 

den komma att struktureras om eller bytas ut mot andra aktörer som anses fungera ”bättre”.  

2.4 Den egna studions betydelse 
Den sista forskningsfrågan redogör för vad den egna musikstudion har för betydelse för 

musikproducenternas inflytande i musikproduktionsprocessen. Den ”egna” musikstudion 

diskuteras inte nödvändigtvis utifrån eget ägande, utan har i vissa fall tolkats utifrån 

informanternas nära relation till platsen. Utifrån vad som redan behandlats kan vi förstå hur 

musikproducenternas musikstudios först och främst utgör en central plats för deras arbete och 

att de på olika sätt använde musikstudion som medel för att skapa musikproduktioner för sina 

egna eller andras musikprojekt. Att musikstudion var central för själva musikproducerandet, 

återkom dock gällande upplevelser av att jobba i andra studios än informantens ”egna”, vilket 

därför kan tänkas säga mer om musikstudion generellt. Något som därför framstod som mer 

intressant var informanternas upplevelser och jämförelser med andra studios, där några 

gemensamma föreställningar eller skildringar återfanns bland informanterna. En återkommande 

upplevelse var hur den egna musikstudion kunde anpassas för deras behov och smak, och hur 

den därför hade extra mening. I en diskussion om producentens erfarenheter utanför den egna 

studion nämner exempelvis Informant C att hon har haft en session i Abby Road Studio, men 

föredrog sin studio framför denna. Bland annat motiverade hon detta utifrån hur de två 

musikstudiorna mixerbord och rumsklang skiljde sig åt, men även utifrån följande förklaring:  

 

Informant C: (…) men det här rummet passar för allt! Men nu är det ju å andra sidan en 

studio som jag har i runt 10 år byggt upp och skräddarsytt efter hur jag tycker om att jobba, 

så det är klart att det passar mig perfekt. 

 
Hur informanternas inflytande användes för att påverka olika aspekter av studions formgivning 

illustreras i viss mån av forskningsfråga 2, men vad det har för betydelse för informanterna på 

ett mer personligt plan lyfts fram mer i denna kontext. Detta innebär inte att studion 

nödvändigtvis är ”objektivt” bättre än någon annan studio, och det förekom fall då vissa studios 

beskrevs vara bättre anpassade för vissa uppgifter, ex mastring. En följd av deras inflytande 
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gjorde dock att informanterna hade möjlighet att i viss utsträckning exempelvis effektivisera, 

förbättra och personifiera studion efter smak och behov. 

 

En annan fördel med den egna studion beskrev flera informanter som, att de hade erfarenhet av 

sina verktyg eller visste hur rummet verkade, något som bland annat uttrycktes som att ”man 

kunde sina grejer” eller ”kunde rummet”. Informant A var en av dessa och som gjorde en 

jämförelse om detta kring att arbeta i en annan studio, vilket kunde vara kul men samtidigt hade 

sina nackdelar:  

Informant A: Nej, alltså jag tycker ju sånt där bara är skoj, i och för sig. Jag gjorde ju min 

arbetspraktik på svenska Grammofon-studion exempelvis, sen praktiserat på XX såklart. Jag 

har vart i många studios… Jag tycker det är najs med nya saker, fast då blir det ju en annan… 

eh, det tar alltid lite extra tid för att lära känna alla processorer. Skillnaden är väl då att när 

du lär känna dina egna saker så jobbar du mer på känsla.  

 
Jag tolkar detta som att producenten, som en följd av den tid den spenderar i studion, lär känna 

sitt aktörsnätverk och att detta har fördelar emot att jobba i ett aktörsnätverk med en okänd eller 

annorlunda sammansättning (Latour, 2015). Exempel på detta var att tid kunde sparas och att 

fokus kan läggas på andra saker än kalibrering och inlärning. Att ”kunna sina grejer” 

poängterades, av både Informant C och D, som extra viktigt i samarbeten med kund, där det 

ställdes yttre fordringar såsom tidsbegränsningar och krav på kvalité. Det fanns även behov av 

att kunna fokusera på banden och artisterna mer än ”det tekniska”. Den egna studions var dock 

inte alltid att föredra. Informant E menade att ”alla studiorum kommer få dig att producera 

olika saker” och hur detta påverkades av vad rummet ingav för känslan eller innehöll för 

instrument. Hon kunde ibland medvetet byta studio för att få en annan input i 

musikproducerandet, där omväxlingen kan tänkas ha vissa fördelar ur en kreativ synpunkt.  

 

Inflytandet beskrevs inte bara betydelse för musikstudions sammansättning av icke-mänskliga 

aktörer utan även mänskliga, och blev på samma sätt en central fråga i samtalet om skapandet 

av den separatistiska studiokollektivet. Informant E förklarade:  

Informant E:  Så då kände vi, amen vi startar en separatistiskt kollektiv, där bara kvinnor 

och transpersoner får sitta och styra. Men sen får ju sen bjuda in och samarbeta med vem 

man vill. Så det är ju inte på det sättet utan bara att… Det är ju alltid det, vilka sitter på 

makten? Vilka sätter stämningen? Vilka ska det vara majoritet av?  
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Informantens retoriska fråga kunde tolkas som en avspegling av den manliga dominans som 

historiskt tagit plats inom musikstudion, där de istället valt att skapa ett rum där kvinnor och 

transpersoner har makten att sätta agendan (Wolfe, 2019 s. 120). Betydelsen av att i den ”egna 

studion” ha inflytande över det sociala kunde även avspeglas i några av de andra informanternas 

resonemang. Informant D beskrev sig vara mycket tryggare i den egna studion med sina egna 

grejer, där hon inte behövde lägga någon energi på vad andra tycker eller tänker, utan bara 

kunde ”köra”. Precis som Informant E, närmade sig Informant A ämnet ur en historisk kontext:  

 

Informant A: Ja, med det är en avspegling i hur samhället sett ut hela tiden, så det handlar 

ju om att samhället, sociala strukturer, har speglat av sig på inspelningsteknikens historia. 

Det har ju funnits en maktfaktor, för det är makt. För den som får lov att sitta vid den här 

producentstolen har ju makt över musiken, hur musiken får låta. 

Intervjuare: Har du mer makt nu när du har det här ”spacet”? 

Informant A: Ja, och det är ju någonting med det att kunna uttrycka sig. Du kan ju tänka 

dig själv, om du hela ditt liv vill jobba som konstnär och så får du aldrig lov att få en palett 

med dina färger, du får hela tiden sitta bredvid någon annan som målar tavlan, men du får 

inte vara med själv och sätta färger eller göra någonting. 

 
Att ha en ”egen” studion, kunde på så sätt tolkas som en strategi för att påverka vilka mänskliga 

aktörer som ges inflytande i rummet, och i förlängningen, musikproduktionsprocessen, varken 

man väljer att ha studion för eget bruk eller tillsammans med andra.  
 

Sist men inte minst kunde informanternas uppfattningar kopplas till musikstudions funktion, 

dvs. som ett medel för att skapa musik själv eller med andra. Här kunde musikstudion i flera 

fall likställas med deras beskrivningar om musikproduktionsverktygen, som var redskap för att 

”skapa musik” och ”uttrycka sig”. Informant D gav exempel på hur tillgång till en musikstudio 

förändrade hennes låtskrivande.  

Informant D: Jag gick en låtskrivarutbildning på Kulturama när jag var 22 kanske, och då 

var det ju bara piano eller gitarr som jag skrev låtar på. Men jag tyckte det var skittråkigt för 

jag hörde ju en orkester bakom mig och jag kunde inte få fram det. Så jag tyckte det var 

väldigt tråkigt och var såhär “tänk å få sitta själv i en studio och ba göra”. 

 
Informant D menade att hennes låtskrivarprocess idag ser annorlunda ut och att hennes 

skapande numer börjar med att hon sätter sig i studion. Musiken växer sedan fram genom att 

hon först börjar med produktionen och skapa ljud, sedan lägger på sång allt eftersom. Informant 
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D beskrev att detta sätt passade henne bättre. Detta skeende illustrerade hur musikstudion och 

dess sammansättning, inte bara påverkade hur musiken kom att låta utan även producenternas 

musikproduktionsprocess. Hur tillgången till den egna musikstudio förändrar, lyftes även av 

Informant B som beskriver hur förutsättningarna såg annorlunda ut i början av hennes karriär: 

 

Informant B: Att ha en egen studio då var fortfarande avancerat och det kostade ju så 

mycket. Pro Tools behövde man ha värsta mojängen till som kostade ganska mycket. Jag 

hade ju inga pengar då, så det var ju långt borta att jag skulle kunna producera något själv… 

 
Informant B beskrev hur hon senare började producera mer hemma och stegvis blev mer 

involverad i produktionen, vilket resulterade musiken lät annorlunda och kändes ”mer som 

jag”. Utvecklingen går att koppla till den demokratiseringsprocess som skett inom 

musikproduktion och dess betydelse för att ha tillgång till en egen studio (Gullö, 2010, s. 172). 

Det kan dock tillstrykas hur inte bara teknologin har betydelse för denna förändring. Flera av 

informanterna beskrev, hur tillgång till tankeverktyg, förebilder och självförtroende också var 

av stor betydelse för att få ett ökat inflytande i musikproduktionsprocessen.  

 
Resultatet pekar på att den egna studion kan ge ett ökat inflytande i musikproduktionsprocessen. 

Likt tidigare analyser har informanterna större möjlighet att, i sin egen studio, göra förändringar 

ifall den upplever att vissa aktörers interaktion i nätverket har en negativ effekt. Detta påminner 

om förmågan att knyta samman och skära bort oönskade element, som beskrivs som central för 

att aktörer skall kunna bli starkare och växa i storlek (Göransson, 2017, s. 349). Utifrån detta 

kan vi förstå att inflytande över musikstudions design bidrar till att denne kan forma och 

omforma nätverkets sammansättning, för att bättre tillgodose sina eller andra aktörers behov, 

och hur detta inflytande kan användas för att möjliggöra och effektivisera 

musikproduktionsprocessen. Vissa informanter beskriver upplevelsen av denna fördel som att 

en form av makt eller kontroll, men kan med hjälp av ANT:s förklaringsgrund tolkas mer som 

en följd av att förbindelser upprättas och stabiliseras (ibid.). Vidare kan vi förstå att inte bara 

informanternas inflytande över studion hade betydelse i denna fråga. Likt tidigare nämnt, 

uttrycktes fördelar av att verka inom den egna studio, då producenten över tid kunde lära känna 

och bli ”ett” med sitt aktörsnätverk. Utifrån Haraways synsätt kan vi därav ifrågasätta 

gränsdragningen mellan teknologi och vad som utgör producenternas kroppar (2004, s. 36). 



 
 

 32 

3. Diskussion 

Jag skulle vilja likna skapandet av musikstudion vid skapandet av en mellanmänsklig 

musikmaskin, där musikproducenten agerar uppfinnare, maskinist och kugghjul. Med hjälp av 

frågor till informanterna, kring relationen till sin studio och dess utformning, har jag försökt 

komma under huven på denna musikmaskin. Inte helt olikt Haraways cyborg, får dessa 

tankegångar studions mänskliga och icke-mänskliga delar att sammansmälta till en (2004). 

Resultatet visar att musikstudions formgivning kan förstås som en fortgående designprocess, i 

vilket den eller de som utformar studion omstrukturerar, ta bort och lägger till mänskliga och 

icke-mänskliga aktörer i ett aktörsnätverk. Denna designprocess är signifikativ för samtliga 

producenters musikstudios, oavsett storlek eller typ, men kan variera i omfattning och 

komplexitet. Vidare visade resultatet på en mängd aspekter som studiodesignerna i olika 

utsträckning tagit hänsyn till vid musikstudions formgivning, vilka således styrt deras 

strukturerande av mänskliga och icke-mänskliga aktörer i nätverket. Bland dessa aspekter lyftes 

bland annat akustik och lyssningsmiljö, men även beaktandet av att skapa sociala och kreativa 

miljöer. Den egna studion menas, utifrån sin designprocess, ge ett ökat inflytande över 

musikproduktionsprocessen.  

 

Vad kan då detta säga oss om kvinnors interaktion med teknologi? Som det redan framhållits 

på flera sätt utgör teknik en central roll i musikproducenters musikproduktionsprocess och 

arbetsmiljö. Gällande kvinnliga musikproducenter framläggs icke desto mindre en tudelat bild, 

där vi utifrån tidigare forskning kan urskilja hur det genom musikhistorien funnits en 

problematik där kvinnor inom musikstudion varit starkt underrepresenterade och på flera sätt 

påverkats till följd av sin könstillhörighet. Samtidigt har jag försökt lyfta exempel, från såväl 

den analoga inspelningserans begynnelse och den digitala tidsåldern vi befinner oss i idag, som 

visar på hur normer bryts och samhället förändras. Den interaktion som denna studie skildrar 

mellan de kvinnliga producenterna och deras musikproduktionsverktyg, differentierar den 

kunskap vi har kring förehållandet mellan kvinnor och teknologi, då detta avviker mot den 

negativa bild där teknik ofta framställs som styrande över kvinnors öden och maktmedel för 

män att kontrollera kvinnors kroppar (Wajcman, 2004, s. 23). De informanter som deltar i 

undersökningen utgör istället exempel på kvinnor som jobbar med musikproduktion på en 

tekniskt avancerad nivå och som under sin arbetsdag nyttjar musikstudion och en stor mängd 
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musikproduktionsverktyg. Tekniken är följaktligen ett medel som dessa kvinnor använder för 

en musikproduktionsprocess, i vilken de själva är högst tongivande. I likhet med Wolfe 

upplever jag att den utmärkande aspekten för kvinnornas diskussioner om det faktiska arbetet 

var professionalism, användning av tekniskt fackspråk och uppskattning av yrkets tekniska 

aspekter (2019, s. 84). Synliggörandet av producenternas studiomiljöer, och deras resonemang 

har varit ett sätt att åskådliggöra detta. Min undersökning bidrar således till fältet genom att 

styrka teknikens centrala varande för musikproducenters produktionsprocess, vilken framförts 

många gånger, men alltför sällan utifrån kvinnliga producenters ord.  

 

Som en följd av studiens val av teorier kom musikstudion och dess designprocess att framstå i 

ett annat ljus. Dessa tankebanor anser jag vara studiens mer intresseväckande bidrag till 

forskningsvärlden. I tidigare forskning ställs nämligen inte bara frågor om vem som interagerar 

med tekniken, utan likväl om vem som formar den. Wolfe beskriver exempelvis, utifrån ett 

historiskt perspektiv, att musikproduktionens teknologiska verktyg ”har formats av män för 

deras egen användning” (2019, s. 120, min översättning). Gaston-Bird och Rodgers presenterar 

några kvinnor som har varit verksamma inom hård- och mjukvarudesign för ljud- och 

musikproduktion, vilket är ett tydligt exempel på hur dessa könsnormer utmanas (Gaston-Bird 

2019; Rodgers 2010). En fråga jag ställer, utifrån min undersökning, är dock huruvida denna 

företeelse kan sträcka sig bortom formandet av vad som, enligt Gullö, beskrivs som fysiska 

eller virtuella musikproduktionsverktyg? (2010). Resultatet visar nämligen hur dessa kvinnliga 

producenter i stor utsträckning är skapare eller medskapare i musikstudions 

formgivningsprocess, och hur de utöver sina yrkesroller därmed kan betecknas som 

studiodesigners. Om vi leker med tanken om skapandet av musikstudion som designprocess av 

en slags musikmaskin, skulle då detta inte kunna ge ett vidgat perspektiv kring kvinnors 

inflytande över teknologi? En slutsats skulle således kunna vara att i detta sammanhang, likt en 

omvänd parafras på Wolfe, tolka musikstudions designprocess som ett skeende där 

”teknologiska verktyg formats av kvinnor för deras egen användning” (Wolfe, 2019, s. 120). 

Vid sidan av Wolfes beskrivning av ”den egna studion”, urskiljs ännu en betydelse, i vilket den 

egna studion inte bara ses som en plats, utan som ett sorts verktyg och musikproduktionsnätverk 

vars sammansättning studiodesignern har ett särskilt överordnat inflytande över, och därigenom 

ett ökat inflytande över musikproduktionsprocessen. Detta kan ge oss ett nytt sätt att se på de 

kvinnliga studiobyggare som tidigare nämnts i historien, där de, likt informanterna, varit 

delaktiga i formandet av sina musikproduktionsnätverk. Likt posthumanistiska förespråkare 

framhäver bör vi likväl, för att inte förhöja människans betydelse, uppmärksamma hur 
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inflytandet över studion inte är enkelriktat; i musikstudions aktörsnätverk formar och omformar 

människan och teknologin varandra i ändlösa processer och skapar ömsesidigt såväl 

begränsningar och möjligheter. Förenklat kan vi alltså förstå att på samma gång som 

musikproducenten skapar ”musikmaskinen” blir hen skapad själv. Intressant nog påfinns 

likartade iakttagelser även inom fältet för ljud- och musikproduktion. Gullö konstaterade 

exempelvis i sin avhandling att tekniken både kan ge musikproducenterna möjlighet att uttrycka 

sig och överskrida sina mänskliga förmågor, men samtidigt hur tekniken medvetet eller 

omedvetet kan begränsa det musikaliska uttrycket (2010, s. 161–162).  

 

Jag förklarade i problemformuleringens avgränsning att studiens främst fokuserade på hur 

kvinnliga musikproducenter påverkas av och samtidigt påverkar teknologin. Bilden från 

tidigare forskning, om att det förekommer en könsproblematik som påverkar kvinnor inom 

musikproduktion, bekräftades dock i samband med undersökningen. Samtliga informanter 

berörde exempelvis någon gång under intervjun upplevelser i musikstudions miljöer som går 

att kopplas till föreställningar om kön. Flera utsagor illustrerade negativa erfarenheter kopplat 

till detta, samtidigt som även positiva aspekter förekom. Detta var högst betydelsefulla 

yttranden, men som studien till viss del gick miste om då jag i analysen, med hänsyn till 

forskningsfrågorna och syftet, fick göra många avgränsningar. Det kan därför understrykas hur 

exempelvis Wolfes studie kan komplettera min studie, och ge förståelse för flera aspekter 

rörande kvinnliga producenters förhållanden som min studie ej lyckas omfatta. I vissa aspekter 

av mitt resultat framträdde dock tydliga kopplingar till problematik rörande föreställningar 

kring kön, inte minst rörande vissa informanters designval kring musikstudions sociala 

aspekter, som kan exemplifieras av studiokollektivets separatistiska förhållningssätt. Jag finner 

att detta kopplar an till vad Wolfe och Gullö tidigare konstaterat, dvs., att det finns ytterligare 

infallsvinklar att tillgå när studier inom fältet enbart har baserats på manliga informanter (Wolfe 

2019, s. 5; Gullö 2010, s. 165).  

 

I uppsatsens namn utskrivs ”den kvinnliga” med en parantes och separeras ifrån 

”musikmaskinen”. Detta som ett sätt att markera att forskningen inom fältet för ljud och 

musikproduktion, utifrån kvinnliga informanters åsikter och upplevelser, ej bör ses som enbart 

”kvinnliga” perspektiv, utan i många aspekter kan säga något om förhållanden generellt. 

Tankefiguren kring musikmaskinen, där alla mänskliga och icke-mänskliga aktörer i 

musikstudion är medproducenter i skapandet av musik, är i flera avseenden könlös. Min 

förhoppning är således att resultatet kan bidra till kunskapsfältet i stort och ge en ökad förståelse 
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för studiodesigners och musikstudions formgivningsprocess. Jag vill även mena att 

forskningsfråga 2 är värd att undersöka vidare, då exempelvis skapandet av en kreativ eller 

social studiomiljö i låg utsträckning, om alls, beaktas i litteratur eller handböcker kring 

studiobyggande, vilket därav differentierar bilden av musikstudions designprocess, om inte 

annat på ett teoretiskt plan (jfr. Owsinski & Moody, 2011). I avseende till frågans omfattning 

kan jag även föreställa mig förekomsten av att fler viktiga aspekter än vad som framkom genom 

min datainsamling eller analys, och att besvarandet av denna fråga i detta avseende har sina 

begränsningar. Något som exempelvis åsidosattes i resultatet är exempelvis hur ekonomiska 

faktorer eller andra medverkande människors påverkar designprocessen.  

 

Jag är medveten om att jag i min tidigare forskning och teori givit rikligt med plats åt litteratur 

och forskning som redogör för kvinnliga relation till teknologi, vilket har som följd att 

uppsatsen i sin helhet kan upplevas en aning teoritung och inte minst, voluminös i antal sidor. 

Likt problemformuleringen framhäver, ges dock detta ämne lite plats inom fältet för ljud- och 

musikproduktion. Jag har därför velat erbjuda läsaren en fördjupad förståelse för frågan och 

samtidigt sett denna del som en bidragande del i att uppnå studiens syfte. Vid insamlandet av 

tidigare forskning noterades även en positiv trend, där antalet träffar kopplat till detta ämne 

tycks ha haft en, om något mindre, ökning under bara de senaste åren. Med hänvisning till detta, 

uppfattades uppmärksammandet av litteraturen som extra angeläget och jag hoppas att 

litteraturlistan kan komma till användning för framtida uppsatsskrivare inom ämnet. Jag har på 

liknande sätt givit plats åt kvinnliga producenters röster, genom att i resultatet låta citat och 

beskrivningar utbreda sig, med intentionen att illustrera deras nyansrika formuleringar.  

 

Jag har byggt min datainsamling på fem intervjuer, och som tidigare nämnts, kan det påpekas 

att jag med hänsyn till undersökningen generaliserbarhet, därav hade behövt ha ett ökat antal 

informanter. Då denna studie syftar till att ge en fördjupad förståelse kring forskningens ämne, 

valde jag dock att prioritera djupintervjuer före ett utökat antal intervjuer och begränsades, i 

och med detta, av den ökade tidsåtgång som krävs för att behandla intervjuerna med samma 

nivå av utförlighet. Det emellertid tänkas att ett urval av informanter med en mer liknande 

musikstudio och verksamhet, hade skapat en mer enhetlig grupp, och att jag på sådant sätt hade 

kunnat bidra till en ökad generaliserbarhet. En annan aspekt som kan diskuteras var mitt val att 

under genomförandet ha ganska öppna intervjufrågor med avsikten att inte styra intervjuerna 

för mycket. Detta förde med sig en nyansrik och riklig datainsamling, men kan på samma gång 

ha påverkat studiens reliabilitet. För det andra medförde det även att mängden data ibland blev 
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svår att överblicka i analysfasen. Ett annat tillvägagångsätt i genomförandet hade varit att 

utforma intervjufrågorna med större precision och att ha kortare intervjuer tidsmässigt. 

Fortsättningsvis finns möjligheten att den sortering och de mönster som tagit form vid analysen 

i vissa avseenden styrts utifrån de posthumanistiska begrepp eller perspektiv som tillämpats. 

Denna teoretiskt informerade blick kan därav ha påverkat mig som analytiker, vilket i sin tur 

färgar resultatet och exempelvis förstorar betydelsen av vissa aspekter. Gällande 

forskningsfråga 3 var det ibland även svårt att särskilja mellan vad som var musikstudions 

förtjänster och vad som var de materiella och de icke-materiella verktygens förtjänster, då dessa 

ofta kom att flätas samman i informanternas resonemang. Resultatets validitet i denna fråga kan 

därav diskuteras, och huruvida det är en följd av otydligt formulerade intervjufrågor eller 

felaktig analys. En annan tolkning är att denna företeelse snarare understödjer hur dessa olika 

aktörer är gemensamt delaktiga i musikproduktionsprocessen och att informanterna, rörande 

vissa frågor, därför inte uppfattar eller uttrycker någon tydlig separation aktörerna emellan.   

 

Undersökningens forskningsfrågor blev besvarade och jag finner att valet av metod var rimligt 

med tanke på uppsatsens syfte. Jag är däremot medveten om jag låtit studien influeras av teorier 

som i flera hänseenden problematiserar denna undersöknings forskningsfrågor och val av 

metod. Trots att mina intervjufrågor koncentreras kring teknologi har resultatet i hög grad 

placerat människan i ”intressets centrum”, vilket posthumanistiska forskare vill motverka 

(Göransson, 2017, s. 346). Det är skäligt att anta att många icke-mänskliga aktörers aktivitet 

förblivit dolda eller åsidosatta i denna studies resultat, vilket kan tänkas ha mer samband med 

människors subjektiva föreställningar än tingens reella betydelse för 

musikproduktionsprocessen eller musikstudion. Emellertid har syftet aldrig varit att kartlägga 

alla aktörer i nätverket. Ansatsen att låta ANT influera studien på detta osedvanliga sätt, har 

vägts mot möjligheten att undersöka hur dessa grundläggande begrepp, kan användas inom ett 

otestat forskningsområde och på så sätt för att generera nya tankegångar. Jag anser att verktygen 

bidragit till just detta, men inser att jag för att öka denna undersöknings trovärdighet, ur en 

posthumanistisk synvinkel, hade behövt ytterligare inläsning och tillämpning av ANT, då detta 

är en högst omfattande och komplex förklaringsmodell. Vid vidare forskning kring 

producenters interaktion med teknologi, oavsett könstillhörighet, hade exempelvis en ANT-

nätverksanalys kunna ge en mer komplett beskrivning av de viktiga aktörerna i producentens 

musikproduktionsnätverk, något som min tankefigur ”musikmaskinen” endast kan 

uppmärksamma men ej kan redogöra för i sin helhet. 
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