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Abstract 

Parallellt med populärmusikens förändring med avseende på hur den låter (jämför 

exempelvis The Beatles på 1960-talet med Avicii på 2010-talet), så har även utbudet av 

verktyg för att skapa den expanderat. Kanske är det förstnämnda – hur det låter – ett 

resultat av den andra – hur den görs – men oavsett vilket så är dessa förändringar ett 

faktum. Vad som inte verkar ha förändrats dock är de yrkestitlar som använts och 

används.  

Med intervjuer och observationer av vad yrkesverksamma musikproducenter gör året 

2013 är syftet att utveckla beskrivningar av musikproducentroller som kan användas i 

musikproduktionsutbildning. Dessa beskrivningar är menade att peka på vilken kunskap 

som bör preciseras i utbildningsplaner för att utveckla och fokusera på de nödvändiga 

kompetenser som krävs för yrket. Jan-Olof Gullös modell för musikproducenters 

ledarstilar prövas i detta arbete vid analysen av producenter som intervjuas och 

observeras.  

Resultatet av detta arbete föreslår två underkategorier till musikproducentens titel med 

förhoppningen att introduktionen av dessa begrepp kan leda till en fortsatt diskussion att 

definiera dessa två underkategorier. Ambitionen är att på lång sikt skapa en effektivare 

och mer relevant pedagogik i akademiska syften, men också att musikaliska 

sammanhang lättare finner rätt ändamål genom väl anpassade och förtydligade 

samarbetsförhållanden i yrkeslivet. 

Keywords 

Musikproduktion, ljudteknik, skapandeprocess, yrkesroller



 

  

Innehållsförteckning 

1.Inledning	   1	  
1.1	  En	  producentroll	  i	  förändring	   1	  
1.1	  Syfte	   2	  
1.3	  Avgränsning	   3	  

2.	  Tidigare	  forskning	   3	  

3.	  Teori	   5	  

4.	  Metod	  och	  genomförande	   6	  
4.1	  Litteratur	   6	  
4.2	  Observationer	   7	  
4.3	  Intervjuer	   8	  
4.5	  Metodkritik	   8	  
4.6	  Etik	   9	  

5.	  Resultat	   9	  

6.	  Diskussion	   15	  

Källförteckning	   18	  
Litteratur	   18	  
Fonogram	   18	  



 

 1 

1.Inledning 

1.1 En producentroll i förändring 

Parallellt med populärmusikens förändring med avseende på hur den låter (jämför exempelvis 

The Beatles på 1960-talet med Avicii på 2010-talet), så har även utbudet av verktyg för att 

skapa den expanderat. Kanske är det förstnämnda – hur det låter – ett resultat av den andra – 

hur den görs – men oavsett vilket så är dessa förändringar ett faktum. Vad som inte verkar ha 

förändrats dock är de yrkestitlar som använts och används. Såväl George Martin (The Beatles 

producent) som Avicii benämns musikproducenter. George Martin, som noggrant valde 

mikrofoner till de stråkarrangemang han själv skrivit (t ex Eleonor Rigby), behärskade det 

TG1234-mixerbord musiken spelades in på och även gjorde musikerinsatser (t ex Piano på A 

Day In A Life) och Avicii som programmerar MIDI internt i datorn 

(http://www.youtube.com/watch?v=-dIcuU58Oy8 19/12-13 kl.17.00) där de flesta 

instrumenten är mjukvarusyntar, benämns musikproducenter. Istället för att diskutera om vare 

sig den ena eller andra har rätt i att kalla sig musikproducent och argumentera emot eller för, 

har jag valt att utgå från att alla som benämns musikproducenter är musikproducenter och 

utefter det försöka hitta en röd tråd, en gemensam nämnare mellan dessa. En central del och 

utgångspunkt i detta arbete är därför att undersöka vad det är som samlar, eller skiljer i att 

kategorisera dem under en och samma titel. En uppdaterad och väl fungerande definition av 

musikproducenten menar jag är oerhört viktigt inte bara för dem som arbetar professionellt 

utan även för att precisera och driva vidare utbildningen inom ämnet. Hur kan en student veta 

vilken typ av musikproducent hen utbildar sig till när hen påbörjar en 

musikproduktionsutbildning och hur kan de som anordnar utbildningen veta att de utbildar 

rätt saker? Den frågan är viktig i detta arbete. 

Med utgångspunkt i frågeställningen att undersöka vad en musikproducent kan vara idag 

började jag min undersökning med att läsa tidigare forskning och litteratur kring ämnet 

musikproduktion. Det behövde för mig inte nödvändigtvis vara direkt relaterat till 

musikproducenten utan jag ansåg det användbart så länge det var förknippat med 

musikskapandets process eller utveckling. Simon Zagorski-Thomas skriver ett kapitel i boken 

The Art of Record Production An Introductory reader for a New Academic Field (kapitel 5) 

där han undersöker om det finns en skillnad mellan den Amerikanska och den Brittiska 
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ljudbilden inom populärmusiken under 1970-talet. Läsningen gav mig en idé om att addera 

några aspekter i min fundering kring musikproducenten och den röda tråd jag sökte: Går det 

att samla samtliga typer av musikproducenter under samma titel oavsett kronologiskt och/eller 

geografiskt perspektiv? Efter att ha läst Virigl Moorefields bok The Producer as Composer 

där han nämner producenter så som Trent Reznor (Marilyn Manson, Nine Inch Nails) och Phil 

Spector (the Ronettes, John Lennon) gav även det upphov till en tanke: vad har 

musikproducenter som skapar vitt skilda typer av musik gemensamt? Vi lever idag med en 

uppsjö av metoder att skapa musik. Det har lett till att det finns en mängd olika typer av 

musikproducenter, ett flertal roller under en och samma titel. Dessa funderingar och frågor 

samlades till två forskningsfrågor som utgör grunden för detta arbete; hur beskriver, och vad 

gör, två yrkesverksamma musikproducenter året 2013? 

1.1 Syfte 

Med intervjuer och observationer av vad yrkesverksamma musikproducenter gör 2010-2013 

är syftet att utveckla beskrivningar av musikproducentroller som kan användas i 

musikproduktionsutbildning. Dessa beskrivningar är menade att peka på vilken kunskap som 

bör preciseras i utbildningsplaner för att utveckla och fokusera på de nödvändiga kompetenser 

som krävs för yrket. Resultatet av undersökningen kan fungera som ett medel för att förbättra 

musikproduktionsutbildningars användbarhet så att både externa och interna aktörer har en 

bättre förståelse för de kompetenser studenterna visar. 

Detta arbete är även menat att visa på den komplexitet som ligger i att definiera en mångsidig 

och historiskt sett skiftande roll som ständigt moderniserats av den teknologiska utvecklingen. 

Studien strävar efter att uppdatera och utveckla denna titel som aldrig har omformulerats eller 

förnyats trots rollens drastiska förändringar. Detta blir alltså ett arbete som belyser ett 

exempel där en yrkesroll innehåller fler dimensioner och nyanser än dess titel. Ambitionen 

med detta arbete är i den meningen även att införa nya begrepp eller undertitlar som kan 

komplettera titeln ”musikproducent” som vi känner den idag. 

Den frågeställning jag avser att besvara i detta arbete är: 

• Hur beskriver, och vad gör, yrkesverksamma musikproducenter åren 2010-2013? 

Formulering av forskningsfråga, ämne och användning har tillämpats från The craft of 

research (2008). 
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1.3 Avgränsning 

För att förstå musikproducentens yrke undersöks i detta arbete den process som genomförs i 

skapandet av musikaliska verk i form av fonogram (ljudbärare). Musiken är alltså inspelad 

och producerad. Live-musik är exempelvis inget som jag avser att studera i detta arbete. 

Materialinsamlingen avgränsas till intervjuer och observationer i ett urval av två 

musikproducenter yrkesverksamma i USA (New York City) och Sverige (Stockholm).  

2. Tidigare forskning 

Jan-Olof Gullö har tidigare forskat om musikproducentens roll och framställt en modell inom 

vilken en kan analysera vilka utav egenskaperna i modellen som överensstämmer med den 

musikproducent en väljer att undersöka (Gullö, 2010). Med denna modell kan alltså 

musikproducentens arbete analyseras och definieras genom modellens valda egenskaper. På 

så vis har Gullö skapat ett alternativ för hur en genom ett verktyg kan närmare definiera 

musikproducentens roll utefter dennes arbetssätt.  

Virgil Moorefields bok The Producer as Composer (2005) skriver också om 

musikproducentens roll och vad den har inneburit. I boken beskrivs musikproducentens 

utveckling i relation till de tekniska innovationer som följde parallellt med musikens 

progression. Boken har ett kronologiskt narrativ från historiens första musikproduktion till 

nutid. Författaren väljer i sin bok att fokusera på populärmusiken och börjar med en kort 

beskrivning av den teknik som möjliggjorde audiella inspelningar. Han fortsätter sedan boken 

med att beskriva de olika rollerna kring de mycket framgångsrika ”Brill Building”-

låtskrivarna som på 50- och 60-talet jobbade tillsammans i den kommersiellt blomstrande 

musikstudion Brill Building i New York City. 

Denna beskrivning gav en förståelse för det ”paradigmskifte” som skedde i 

musikskapandeprocessen under hela 1900-talet med något decennium innan och efter (slutet 

av 1800-talet med uppfinningen av fonografen till då boken skrevs och gavs ut, 2005). 

Låtskrivare med tydliga visioner ville ha större ansvar för slutprodukten och tog på så vis en 

större plats. Dessa individers vision tillsammans med studions utveckling till att bli en kreativ 

skapandemiljö med alla de tekniska instrument det innebar, kom att utveckla en omfattande 
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yrkesroll: musikproducenten. Boken gestaltar alltså en bild av en musikproducent som går 

från ljudtekniker och en ingenjörsbetonad roll till att blandas med låtskrivarens skapande och 

på så vis bli en konstnär och senare även artist. Frank Zappas produktiva tid med 70 utgivna 

CD-skivor (Moorefield, 2005) från 1960-talet till hans död 1993 då han jobbade med att 

klippa och klistra i band likt dagens sampling-metoder är ett exempel för den kreativa 

musikproducent som genom en stark teknisk kompetens i kombination med ett unikt 

låtskrivande skapade nya skepnader för musikproducentens yrke. 

Richard James Burgess har tidigare skrivit om musikproducentens och de olika typer av roller 

som finns under och kring denna titel. I Burgess bok The Art of Music Production redovisar 

författaren flera typer av musikproducenter och det som framgår starkast i dennes beskrivning 

är den icke-musikaliska roll som musikproducenten har. Rollen är alltid i relation till andra 

aktörer så som skivbolag, managers och artister där målet är att agera ledare för musiken och 

få alla aktörer nöjda. Här beskrivs alltså musikproducenten i en social struktur och de 

relationer som denne får ta ställning till och jobba utefter. Det framgår i exempel i denna bok 

vad musikproducenten rent musikaliskt kan tänkas göra i olika samarbeten men det är 

huvudsakligen de sociologiska förhållandena som definierar musikproducentens roll enligt 

Burgess. Denna tidigare forskning gav en bild av en musikproducent som alltså kan innebära 

ingenjörs-, kompositörs- och projektledarkompetens. Burgess beskriver även 

musikproducentens roll som varierande beroende på var i arbetsprocessen den utövande 

producenten är enbart eller till störst del aktiv inom. 

Musikproducentens brist på medieuppmärksamhet jämfört med andra verksamma i 

musikbranschen (som artister, musiker, kompositörer och textförfattare), att själva 

produktionen ofta sker i en sluten värd och att musikproducentrollen ofta i praktiken delas 

mellan flera personer är faktorer som kan försvåra utomståendes förståelse för och kunskap 

om hur musikproducenter arbetar (Gullö, 2010). Musikproducent är heller ingen legitimerad 

titel vilket innebär att vem som helst kan kalla sig för musikproducent.  

Den nya medietekniken har förändrat hur människor i västerländska kulturer lyssnar på musik 

(Axelsen, 1997; Tanaka, 2006; North & Hargreaves, 2008) 

I en intervju med EA Games musikchef Steve Schnur, sade denne: ’Framtiden är interaktiv.’ 

(Arvidsson, 2005). Teve- eller dataspel är ett nytt starkt alternativ till de traditionella 

distributionskanalerna som teve och radio för ny musik att spridas (Gullö, 2010). 



 

 5 

Till följd av den mängd kombinationer av musikproduktionsmjukvaror i skapandet och 

arbetsprocessen av att producera musik, har det lett till en svårighet i att nå en studiostandard 

på samma sätt som 24-kanalsbandspelaren hade under många år i den analoga 

inspelningstraditionen (Buick & Lennard, 1995).  

Mjukvara för musikproduktion kan jämföras med ordbehandlare och system för Desktop 

Publishing. Lika lite som ordbehandlare gör någon till författare eller poet gör mjukvara för 

musikproduktion någon till musiker eller musikproducent (Gullö, 2010). 

I Sverige kan utbildning i musikproduktion betraktas som ett växande område. 

Musikproduktion finns till exempel i gymnasieskolan sedan början av 1990-talet och i kurser 

vid universitet och högskolor sedan början av 1980-talet. (Gullö, 2010) 

3. Teori 

Jan-Olof Gullös modell för musikproducenters ledarstilar prövas i detta arbete vid analysen 

av producenter som intervjuas och observeras. Detta för att undersöka ifall den tidigare 

forskningen är tillräcklig i beskrivningen av arbetets intervjuade och observerade 

musikproducenter från åren 2010-2013. Jag tillämpar alltså Gullös teori om hur 

musikproducenter kan definieras och sedan se hur väl denna teori avspeglar den verklighet jag 

har tittat på. Denna tidigare teori med en modell innehållande förutfattade egenskaper som 

definierar musikproducentens roll genom vad den gör är den teori jag följer i detta arbete.  
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Jan Olof Gullös modell ur boken Musikproduktion med föränderliga verktyg – en pedagogisk 

utmaning 2010 

4. Metod och genomförande 

4.1 Litteratur 

Informationen som insamlats via litteratur har analyserats med anteckningar och genom 

diskussioner med andra personer. För att ständigt sammankoppla praktiska undersökningar så 

som intervjuer och observationer, med teoretiska studier fungerar litteraturen som ledband 

mellan dessa delar som utgör skelettet för arbetet. Jag ansåg att denna undersökning kunde 

stimuleras och gynnas av att parallellt jobba med litterära studier och praktiska 

undersökningar. Exempelvis har Virgil Moorefields resonemang och perspektiv kring 

producentens mångsidiga och varierande roll inspirerat till frågan ”Är musikproducenten 

knuten till materiella ting?” i en utav mina intervjuer.  

Det litterära materialet som detta arbete består av är:  

• Virgil Moorefield - The Producer as Composer 

• Bruce Swedien - Make Mine Music 
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• Allan F. Moore - Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song 

• Richard James Burgess - The Art of Music Production 

• Flera författare - The Art of Record Production: An Introductory Reader For A New 

Academic Field 

Dessa böcker skiljer varandra åt i både sitt ämne och i sin karaktär i skrivandet. Bruce 

Swediens Make Mine Music har ett mer biografiskt berättande än exempelvis The Art of 

Record Production: An Introductory Reader For a New Academic Field som är av 

forskningskaraktär för ett akademiskt syfte. I Allan F. Moores bok beskrivs skapandets 

hantverk med låtskrivaren som huvudperson medan Virgil Moorefield skriver uteslutande om 

musikproducenten och hur rollen har påverkat skapandet ur ett historiskt och nutida 

perspektiv. Litteraturen har ingått i en litteraturstudie där materialet har analyserats, 

reflekterats över och skrivits ner. Litteraturstudien i detta arbetet gav en ”genväg” till 

information, observationer och slutsatser som har krävt åratal av andra forskares och 

författares arbete. Genom denna litteratur stärktes forskningsarbetet med en bred och 

ingående blick i musikproducentens roll mer effektivt (sett till mina begränsningar av tid och 

resurser). 

4.2 Observationer 

Egna erfarenheter och observationer har använts för att stärka argument och finna nya 

resonemang kring mitt arbetes syfte. Det har varit viktigt för arbetet att ha ett praktiskt inslag i 

form av observationer för att skapa ett nytt perspektiv direkt från källan, där observationer 

förs samman med teoretiska resonemang från tidigare forskning. 

Observationernas material består av två undersökningar av två olika musikproducenter, den 

ene kallar jag Stockholm då hen är baserad i Stockholm och den andre New York City då 

denne är baserad där. Insamlingen av materialet om Stockholm består i sin tur av två heldagars 

närvarande vid inspelningen av ett rockband med tre musiker och New York City en heldag av 

komponerande och arrangerande med en assisterande producent. Materialet med Stockholm 

har samlats in genom videoinspelning och anteckningar. Två kameror har använts för denna 

videoinspelning, där en kamera har varit stationär i kontrollrummet i den studio där Stockholm 

arbetade, och den andra kameran har varit delvis rörlig, delvis stationär i inspelningsrummet. 

Under insamlingen av observation för New York City har anteckningar förts. Materialet av 

samtliga observationer har krävt en urvalsprocess i vad som ska transkriberas eftersom flera 
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dagars insamling skapar en såpass stor mängd data att arbetets syfte och frågeställning bleknar 

i mängden material och skapa utsvävningar som gör arbetet ofokuserat. Transkriberingen har 

därför skett genom en klar föreställning om syftet och frågeställningarna i detta arbete och på 

så vis lett till ett selektivt urval av vad som anses relevant för undersökningen. 

4.3 Intervjuer 

På samma sätt som metoden observationer, var intervjuerna en typ utav metod där andras 

uttryck så som formuleringar, resonemang och tankar skapade material åt min undersökning. 

Till skillnad från observationer som ger ett icke interaktivt perspektiv, gav intervjuerna en 

chans att diskutera och på så vis bli en verbal kommunikation direkt från källan. 

Intervjuernas material består av två filminspelningar av Stockholm och New York City.  

Intervjun med Stockholm bestod av icke förberedda frågor som hade antecknats ner under 

observationen av denne producent. Dessa frågor ställdes sedan efter att observationen var 

avslutad. Det gav på så vis en stark anknytning till de kommentarer som sagts, beslut som 

fattats och problem som uppkommit under arbetet som just genomförts. New York City 

intervjuades under 55 minuter med förberedda frågor och annat material så som papper och 

penna där producenten själv kunde visuellt uttrycka sin syn på sitt arbete genom att anteckna 

ner de olika kompetenserna kring och inom dennes yrkesroll. Samtliga intervjuer 

dokumenterades genom video och ljud. Intervjuerna transkriberades ordagrant. Skratt, 

leenden och pauser i meningar antecknades, för att nyansera de uttryck som förstärkte vad 

som sades eller gav tyngd i vissa poänger.  

4.5 Metodkritik 

Min forskningsfråga ”Hur beskriver, och vad gör, två yrkesverksamma musikproducenter året 

2013?” besvaras mer trovärdigt och nyanserat ju mer omfattande insamlingen av dessa 

gestaltningar är. Mängden insamlad data är alltså en brist som jag anser finns för arbetets 

samtliga metoder. En metodkritik som i realiteten alltid är aktuell och bör så vara för att 

ständigt stärka och komplettera förkunskapen inom området med omfattande kvantiteter. 

Observationen av musikproducenten Stockholm skedde under en öppen inspelningssession 

som var anordnad i utbildningssyfte för Högskolan Dalarna. Med öppen inspelningssession 

menas alltså en inspelning där utomstående människor, i detta fall studenter på högskolan, 

fick närvara och ställa frågor. Rollerna i studion kan påverkas av utomstående personer 
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genom att ett förtroende mellan band och producent kan byggas upp bättre och starkare i en 

mer personlig och individinriktad miljö än så. På så vis anses detta vara en kritik mot den 

observationen. Intervjun med New York City genomfördes år 2010 och har därför en brist i att 

inte vara helt synkroniserat med nutid. Anledningen till att intervjun ändå anses vara relevant 

för detta arbete är tack vare dess berikande och omfattande innehåll.  

4.6 Etik 

Inför intervjuerna och observationerna har de båda producenterna, vid förfrågan godkänt att 

deras uttalanden och arbete används i detta arbete. Producenten New York City har valt att 

innan publicering få läsa igenom de citat och de resonemang där hans namn och uttalanden 

används. Stockholm har muntligt gett tillstånd att de observationer och frågor som ställdes får 

användas i denna uppsats. De forskningsetiska anvisningar som finns för examens- och 

uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna har följts i detta arbete. 

5. Resultat 

Observationen av producenten Stockholm där denne skulle spela in ett rockband (trummor, 

elgitarr, elbas och sång) i en inspelningsstudio med två inspelningsrum separerade från 

kontrollrummet, visade på en typ av producent som med förståelse för akustik och 

konsekvensen av ljudvågors rörelse i fysiska rum under inspelning, undersöker 

inspelningsrummet och funderar ut var bästa platsen för inspelning av exempelvis trummor 

kan vara. Nedan följer noteringar från observationen med Stockholm. 

Live-rummet1: 

• Producenten går ut i live-rummet och frågar studioansvarige efter ”sweet spots” för 

trummor. Denna fråga visar på en förståelse för de akustiska förhållandena som finns 

mellan ljudkälla och fysiska rum samt upptagningen av dessa ljudvågor i just det 

förhållandet.  

                                                
1 det rum där ljudkällan finns dvs där musikers och instrumentens prestation framförs och 
där mikrofonerna placeras 
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• Producenten bestämmer var alla musiker och ljudkällor så som gitarr- och 

basförstärkare ska vara placerade i rummet. Dessa beslut bekräftar den akustiska 

förståelse som gestaltades i punkten ovan.  

• Producenten väljer mikrofoner och med vilka mikrofontekniker som ljudkällorna ska 

spelas in. Dessa överväganden visar på en förståelse för den påverkan de tekniska 

verktygen och redskapen har på det slutgiltiga musikaliska resultatet. Här gestaltas 

alltså en musikproducent som med hjälp av erfarenhet och kunskap om de tekniska 

redskapen (mikrofoner i det här fallet), kan möta en konstnärlig vision med sitt 

tekniska veta-hur (know-how2). Producenten nämner också vikten av placeringen av 

mikrofonerna till samma ljudkälla för att undvika fasfel. I detta övervägande av hur 

mikrofonerna ska placeras, visar producenten även på en kompetens som kräver en 

fysisk-akustisk ljudbehandlingsförståelse. 

• Producenten diskuterar och pratar med bandet. Det är inget prat som konkret driver 

inspelningen framåt utan bandet och producenten ställer frågor till varandra och lär 

känna varandra. De diskuterar vad de har jobbat med tidigare och deras bakgrund till 

musiken. I och med detta visar producenten på en social kompetens som gör att 

stämningen i rummet blir behagligare och båda öppnar upp för en mer välkomnande 

dialog som kan vara viktig för själva kommunikationen under inspelningen.  

• Producenten ger sångaren förlag på hur han kan göra för att få till en bättre tagning när 

sång spelas in. Han ger konstruktiv kritik och pekar konkret på vad som kan göras 

annorlunda och fungerar därför som en slags ”sång-coach” (sånglärare). Detta sätt att 

förbättra musikerns prestationer var genomgående för hela inspelningen med de andra 

instrumenten som trummor, bas och gitarr. I och med denna roll gestaltas en 

musikproducent som har en skarp musikalisk förmåga att lyssna sig in i musiken, ta 

till sig den i samma ögonblick som den framförs, och ge konstruktiv kritik samt 

förslag på hur den kan förbättras direkt efter genomförandet. Det visar också på en 

producent som har en tydlig vision om hur den slutliga produkten ska låta.  

• Producenten är med låtskrivaren och ger förslag på sångstämmor. På så vis är 

producenten med och arrangerar. Musikproducenten visar här alltså på en kompetens 

som inte bara har en förmåga att musikaliskt analysera (som i förra punkten) utan även 

en förmåga att ge konkreta förslag på kreativa lösningar som tyder på en musikalisk 

skapandeförmåga.  
                                                
2 begreppet används i Richard James Burgess’ bok The Art of Music Production 
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Kontrollrummet3: 

• Producenten referenslyssnar med färdiginspelade och för producenten redan kända 

låtar, för att genom dessa förstå hur monitorerna i just detta kontrollrum låter. Detta 

gestaltar en musikproducent som med en utvecklad lyssningsförmåga och erfarenhet 

för monitorer och akustik i rum, kan kalibrera fram ett konsekvent förhållningssätt till 

ett specifikt kontrollrum fastän detta kontrollrum är helt nytt och olikt tidigare 

lyssningsmiljöer för musikproducenten.  

• Producenten frågar bandmedlemmarna om hur de vill dela in låten i olika tempo och 

ber trummisen att trumma tempot i de olika delarna. På så vis engagerar han bandet i 

hur inspelningen ska gå till. Här gestaltas en typ av musikproducent som med en social 

kompetens får inspelningen att kännas som något de gör tillsammans. Fastän han är 

den som leder inspelningen så får han alla inblandade att känna att det är ett kollektivt 

beslut hur det ska gå till.  

• Producenten formar ljuden som fångas upp av mikrofonerna i live-rummet med hjälp 

av EQ. Han lyssnar igenom varje ljudkanal och mikrofon enskilt och formar utefter 

hur det låter i helhet med de andra och var för sig. Om att EQ:a och forma ljuden 

innan man dokumenterar och spelar in musiken istället för efteråt, säger Stockholm: 

”Jag tänker mer att det är grejer som man vet ska ändå göras. Och då, speciellt när 

man har tillgång till bra grejer, då vill man ju gärna få med det liksom. Plus att ibland 

är det ganska bra att ta beslut istället för att man bara ‘äsch men det gör jag sen’”. I 

och med att de tekniska redskapens kvalité fungerar som en katalysator för 

beslutsfattandet enligt detta citat från Boman, visar det på en förståelse hos 

producenten att de tekniska redskapens påverkar ljudet olika beroende på vilka de är. 

Här gestaltas alltså en typ av musikproducent som i sitt arbete och i sitt beslutsfattande 

är förknippat med fysiska och materiella ting. Avslutningsvis påpekar producenten 

vikten av att fatta tidiga beslut och inte skjuta upp dessa för att på så vis spara tid. Det 

visar alltså på en administrativ medvetenhet i musikproducentens arbetssätt.  

• Producenten fortsätter att forma ljudbilden innan musiken spelas in genom att bland 

annat be trummisen att spänna golvpukans skinn för att den inte ska klinga ut sin ton 

när bastrumman spelas. Igen bevisas den akustiska kompetens som krävs av 

                                                
3 det rum där producenten samlar in, tar beslut om och vägleder inspelningen med hjälp av 
monitorer, DAW-program och andra tekniska redskap 
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musikproducenten för att förstå instrumentens resonansbeteende i förhållande till 

andra ljudkällor.  

• Producenten föreslår för bandet olika arrangemangsidéer så som gitarr-dubbpålägg 

och piano. Här visar producenten på ett tydligt kreativt arbete där konkreta förslag på 

hur pianot ska spela och var läggs fram. Musikproducenten gestaltas här alltså som en 

person som stimulerar och kommer med idéer för att låten ska nå den vision 

musikproducenten och bandet har samtalat fram. 
 

Frank Zappas produktiva tid från 1960-talet till hans död 1993 då han jobbade med att klippa 

och klistra i band likt dagens samplingmetoder (Moorefield, 2004), var ett bevis på den 

kreativa musikproducent som genom en stark teknisk kompetens och innovation skapade nya 

skepnader för musikproducentens yrke. Utifrån detta perspektiv beskrivs då en typ utav 

musikproducent vars roll och kompetens är förknippat med materiella ting så som teknisk 

utrustning. Den gestaltningen strider dock emot det exempel från nutid som förs fram i 

intervjun med producenten New York City. Där berättar New York City om Rick Rubin 

(musikproducent) som inte har någon inblandning i hantverket eller det fysiska skapandet av 

musiken, utan fungerar mer som en opartisk och ”vanlig” lyssnare med en tydlig vision och 

riktlinje. Nedan följer ett citat från den intervjun:  

”Rick Rubin som är en utav de största...han ‘gör’ ju aldrig något. Han bara dyker upp någon gång i 

veckan och säger ’såhär ska det vara’. Men det funkar ju för han är ju grym.” 

New York City, intervju 2011, New York City 

För att kunna relatera till detta citat, bland annat ”...han är ju grym” finns ett mindre men 

talande utdrag av Rick Rubins diskografi under rubriken ”Fonogram” i källförteckningen. 

Detta kan användas för att höra och själv bedöma produkten av den typ av producent som här 

beskrivs. 

I Virgil Moorefields bok The Producer as Composer diskuterar Moorefield kring frågan ”The 

Contemporary Situation: Is the Producer Obsolete?” (s.109). Alltså, är producenten föråldrad? 

Detta är en fråga som uppstår i boken efter en beskrivning av det mer självständiga skapandet 

som man har möjlighet till idag. Sammanfattningsvis anser Moorefield att musikproducentens 

roll alltid kräver kompetens och färdigheter av något slag: ‘What is important now is 

imagination’ (s. 111), översatt ’Vad som är viktigt nu är fantasi’. Boken gestaltar här en typ 

av producent som är oberoende av andra aktörer och som därför fritt kan utveckla sin 

kompetens helt efter egen efterfrågan och utan traditionell träning eller begränsning till 
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skapandemiljöer såsom en typisk musikstudio. Denna typ av musikproducent är något som 

genom en annan typ av formulering bekräftades i min intervju med producenten New York 

City. På frågan vad New York City anser är den tekniska förändring som varit störst och 

påverkat dennes sätt att jobba mest svarar han: 

”Datorn alltså...absolut. Mjukvaran till datorer”.  

Intervju 2011, New York City 

Det finns fler som skrivit om de olika rollerna i en musikskapandeprocess. Bruce Swedien är 

en utav världens mest erkända inspelningstekniker med en mängd erfarenhet av inspelningar 

så som Michael Jacksons Thriller och även albumet Bad. I Swediens bok Make Mine Music 

beskrivs rollerna i skapandeprocessen av dessa album ur ett ljudteknikerperspektiv. Genom 

Bruce Swediens beskrivning av sin egen kompetens och sina arbetsuppgifter som ljudtekniker 

kan en uppfattning om dennes roll utesluta vad som är inom den närliggande rollen 

musikproducents arbetsuppgifter. I kapitlet ”The Chicago Years 1957-1976” skriver Swedien 

bland annat om en inspelning av Count Basie och Joe Williams, och de beslutsfattanden han 

gjorde då. Något som kan tolkas som ljudteknikerns konstnärliga utrymme under en 

studioinspelning:  

”If I wanted to try some new microphone or a different band setup, or whatever, to achieve better 

separation of the instruments or to improve the sound quality of what we were doing, almost all of the 

musicians would be very enthusiastic and do whatever was necessary to achieve the desired result. 

For the Basie and Williams sessions, I set up the trumpets in the middle of the studio, but slightly 

towards the rear of the room. I put the trumpets on a double-height riser with a 10’-high reflecting 

partition, or flat, behind them. I put the trombones in front of the trumpets on a single-height riser 

with the bass trombone on the right end of the ’bones as you faced them. The saxophones were on the 

floor on a large carpet, in front of and slightly to the left of the trumpets and ‘bones. I arranged the 

saxes in a circle around two microphones. I set up the rhythm section slightly to the right of the 

trumpets and ‘bones, and positioned Sonny Payne, the drummer, as close as I could get him to the 

brass. I set up the rhythm section facing the saxophones, with as little floor space between the rhythm 

section and the horns as possible. I set up the bass as close to the drums as I could, and the drums 

were on an 5’-square riser. Guitarist Freddie Green’s chair was in front of the bass, on the studio 

floor and in the crook of the piano. The pianist, Bill Basie, was just to the right of the bass and the 

guitar, as you faced the band. I set up the Hammond Organ next to the piano, with the organ 

keyboard as close to the piano keyboard as possible.” 

Bruce Swedien, Make Mine Music, p. 70-71 (2004) 

Bruce Swedien beskriver i det här fallet en kompetens och arbetsuppgift för honom som 

ljudtekniker som i min observation av Stockholm visade sig vara inom musikproducentens 
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kompetens och arbetsuppgift. Detta är ett exempel på där Make Mine Music i relation till mina 

andra studier påminner och belyser en konflikt eller en gråzon mellan de två yrkesrollerna 

ljudtekniker och musikproducent. Genom Bruce Swediens detaljerade beskrivning av sin 

påverkan på denna inspelning som ljudtekniker gestaltas en alternativ bild av 

musikproducentens roll där det som beskrivs i citatet är ett exempel på kompetens och 

arbetsuppgifter som tillhör ljudteknikern och inte musikproducenten.  

Det är inte bara tidigare litteratur som gestaltar olika typer av musikproducenter. I en extra 

utgåva av albumet Thriller (Thriller Special Edition, 2001) finns ljudmaterial där 

musikproducenten för albumet, Quincy Jones, berättar om skapandet av detta album. Jones 

säger bland annat: 

”Cus I think half of the producers job is assuring you’ve got the right songs ... choose a group of 

songs and say ‘this is it” 

Quincy Jones, Thriller Special Edition (2001) 

Enligt det Quincy säger i denna mening, gestaltas en producent som till stor del av sitt yrke 

ser till så att du har rätt låtar på albumet. Denna typ av musikproducent bestämmer alltså vilka 

låtarna som ska vara med på albumet. Detta innebär också att musikproducenten kan ha en 

icke involverande roll i själva musiken utan fungerar mer som en övergripande beslutstagande 

person med den avslutande, tyngsta rösten.  

Avslutningsvis i Virgil Moorefields bok The Producer as Composer diskuterar Moorefield 

kring frågan ”The Contemporary Situation: Is the Producer Obsolete?” (s.109). Alltså, är 

producenten föråldrad? Detta är en fråga som uppstår i boken efter en beskrivning av det mer 

självständiga skapandet som man har möjlighet till idag. Sammanfattningsvis anser 

Moorefield att musikproducentens roll alltid kräver kompetens och färdigheter av något slag: 

‘What is important now is imagination’ (s. 111), översatt ’Vad som är viktigt nu är fantasi’. 

”Until very recently, the equipment necessary to produce professional-grade recordings was prohibitively 

expensive, and the knowledge required to obtain good results the province of a few highly specialized 

technicians. As the mediator between the two worlds of inspiration and know-how, the producer became a 

central figure” 

Virgil Moorefield, The Producer as Composer (2005) 

Detta citat från Moorefield beskriver ur vilket behov musikproducentens roll har skapats. 

Yrkesrollen har alltså utvecklats ur ett behov av att kommunicera och kanalisera kompetenser 

från två olika områden som inspiration och veta-hur till ett och samma resultat i 

skapandeprocessen. Detta resonemang och tanke har möjligen förändrats i och med dagens 
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digitala skapandemöjligheter och lägre krav på analogteknisk kompetens. Det Moorefield 

skriver här kan ändå fungera som en förståelse för den ”brygga” som musikproducenten 

ständigt måste bygga mellan den kreativa, inspirationsrika sidan av en skapandeprocess och 

det konkreta tillvägagångssättet för att förverkliga eller dokumentera dessa uttryck.   

• .Merlin The Magician 

Denna typ av musikproducent beskrivs som en roll där dennes namn och rykte bygger upp en 

såpass stark känsla av framgång redan under skapandeprocessen av musiken att alla 

inblandades prestationer, ambitioner och tron på musiken ökar till den nivå att man skapar en 

självuppfyllande profetia. I många fall är denna typ av musikproducent inte ens närvarande i 

skapandet av musiken. Richard James Burgess skriver om detta: 

”Successful Los Angeles based engineer John X (Black Grape) had the experience of working on a 

four-month album project with a very famous producer who managed to appear for half an hour in 

the entire four months” 

Richard James Burgess. Merlin The Magician 

6. Diskussion 

Undersökningen i detta arbete gav en förståelse för hur omfattande begreppet musikproducent 

är. Denna förståelse ledde till en insikt om att en fördjupning eller en tydligare definition av 

titeln krävs för att fullt ut kunna uppfatta musikproducentens roll vid ett första bemötande av 

titeln. På samma sätt som en kirurg har en kompletterande titel för sin specialitet, kan då en 

musikproducent ha en undertitel eller underkategori som uttrycker inom vilket område av 

musikproduktion som producenten arbetar? I Gymnasieutredningen (2008) Framtidsvägen – 

en reformerad gymnasieskola ges en bild av en gymnasieskola där utbildningens innehåll 

varierar stort mellan olika skolor, även inom det som formellt är samma program. Detta har 

resulterat i att de som tar emot elever från gymnasieskolan har svårt att bedöma vad eleverna 

har lärt sig under sin utbildning. Inom utbildningsväsendet saknas det enligt mig ett 

förtydligande om vilken typ av musikproducentutbildning de olika skolorna innehar. Att 

skapa underkategorier för olika musikproduktionstyper kan skärpa och effektivisera 

utbildningens fokus på just den kompetensen. Är det exempelvis akustiken om hur 

frekvensvågor behandlas i fysiska rum och analoga kretsar som är det huvudsakliga ämnet 
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eller är det att programmera inom DAW-program för att expandera de möjligheter som finns 

inom det digitala musikskapandet? Utbildar vi fram en ”ny” Sir George Martin eller en ”ny” 

Avicii? 

I boken På Tal om Musikproduktion diskuterar författaren Gunnar Ternhag i bokens första 

kapitel musikproduktion ur ett akademiskt lärandeperspektiv och konstaterar den något 

konservativa syn vi har på utbildningar inom musik. Musikproduktion är enligt författaren ett 

exempel på ett undervisningsämne som kunnat etableras inom den tidigare långsamma eller 

”sega” struktur som det högre utbildningssystemet var och är. I denna problematik där ett 

mindre modernt utvecklingsmönster som universitetsutbildningar inom musik möter en 

efterfrågan på en såpass modern företeelse som musikproduktionsutbildning ställer sig 

författaren frågan ”Hur går etableringen av ett nytt undervisningsämne i högre utbildning 

till?”. Ternhag menar att strängt taget kan ämnesbildningen inte ens sägas vara etablerad. Det 

är även ur denna problematik som jag framför ett förslag om underkategorier.  

Nedan föreslås två begrepp som enligt min mening kan skapa en tydligare roll för 

musikproducenten. Målet är att denna introduktion av dessa begrepp leder till ett intresse att 

fortsätta diskutera och definiera dessa två underkategorier för att på lång sikt skapa en 

effektivare pedagogik i akademiska syften men också att förtydliga för arbetsmarknaden så att 

musikproducenten lättare finner rätt ändamål.  

De underkategorier jag föreslår är: 

• Acoustic Producer (AP): kompetensen innebär en förståelse för akustisk inspelning i 

analog miljö med god teknisk kunskap om mikrofoner, inspelningstekniker och extern 

hårdvaruutrustning. Denna typ av producent har kompetens inom det analoga och 

akustiska ljudets beteende i skapandet av musik och ljudbilder utanför den digitala 

behandlingen av det. Denna roll gränsar till ljudteknikerns kompetens om en analog 

signalvägsförståelse men som i kombination med en förmåga att skapa och driva 

framåt en konstnärlig vision har utvecklats till en typ av musikproducent.  

• Digital Producer (DP): kompetensen innebär en djupare förståelse för den digitala 

behandlingen av ljud, så som programmering av MIDI, digitala 

ljudbehandlingsverktyg (så kallade plug-ins), sampling och olika typer av simulering 

eller digitalisering av tidigare analoga ljudbehandlingar (så som impulsreverb eller 

”analoga” ekon). Denna producenttitel innebär en förståelse för ljudets signalvägar 

och förändringar inom den digitala världen, tillskillnad från AP där kompetensen är 
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ljudets signalvägar utanför den digitala världen. Den digitala tekniken fungerar som 

ett centralt verktyg vid musikskapandet. 

Jag menar på att dessa begrepp med fördel kan användas i den akademiska världen genom att 

kategorisera musikproduktionskurser utefter dessa två begrepp, för att på ett överskådligt vis 

visa på utbildningens karaktär. Här följer tre konkreta exempel på hur dessa underkategorier 

(nedan kallat kompetenskategorier) kan tillämpas i en kursinformation: 

 

Kursnamn: Akustik  
Kurskod: XXYYY 

Poäng: 7,5 högskolepoäng 
Nivå: Grundnivå 1 

Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion 
Kompetenskategori: 100 % Acoustic Production 

 

Kursnamn: Ljudinspelning i studio  

Kurskod: XXYYY 
Poäng: 15 högskolepoäng 

Nivå: Grundnivå 1 
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion 

Kompetenskategori: 60 % Acoustic Production, 40% Digital Production 
 

Kursnamn: Ljud- och Musikproduktionsprogrammet  
Programkod: XXYYY 
Poäng: 180 högskolepoäng 

Examen: Kanditat 
Kompetenskategori: 65% Acoustic Production, 35% Digital Production 

 

Olika utbildningar kan alltså utifrån dess antal AP- och DP-kurser presentera en total 

procentuell andel för utbildningen av de båda kategorierna, exempelvis ”Programmet 

genererar 60 % Acoustic Producer-kompetens och 40 % Digital Producer-kompetens”. På så 

vis skapas en överskådlig uppfattning om karaktären på utbildningen och vilken typ av 

kompetens utbildningen ger. Detta förtydligar både institutionens pedagogiska ambitioner och 
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mål, underlättar för framtida sökande samt får arbetsmarknadens parter att förstå vilken typ av 

musik- och ljudproducenter det är som examineras från just den utbildningen.  
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