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Denna studie undersöker hur musikproducenter och studiotekniker upplever sina olika roller i 

studioinspelningssammanhang. Detta utförs genom att studera studioteknikers och musikpro-

ducenters skildringar av sig själva samt av vilka färdigheter som ingår i dessa olika roller. 

Studiens vetenskapsteoretiska ansats är kvalitativ, och bygger på ett hermeneutiskt perspektiv. 

Den metod som använts för att utföra insamlingen av data är semistrukturerade, kvalitativa 

intervjuer med tre personer som arbetar, eller har arbetat, som musikproducenter eller studio-

tekniker. Ljudupptagningarna från intervjuerna har transkriberats, bearbetats och analyserats 

med hjälp av tematisk analys utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. I resultatkapitlet klarläggs 

både informanternas syn på de olika rollerna samt deras uppfattning av att dessa roller ibland 

innehas av en och samma person. I studiens avslutande kapitel diskuteras dessa teman i relat-

ion till studiens angivna bakgrundskapitel. Studien visar bland annat att informanterna, delvis 

tvärtemot den tidigare presenterade forskningen, anser att musikproducenter behöver ett stort 

mått musikteoretiska kunskaper för att kunna utföra sina uppgifter, att studiotekniker, förutom 

ljudtekniska kunskaper, även är i behov av konstnärliga kunskaper på ett djupare plan samt att 

många väljer att ta sig an rollen som både tekniker och producent på grund av ekonomiska 

och praktiska aspekter. Det fastställs även att gränserna mellan studiotekniker- och musikpro-

ducentrollen i viss mån håller på att suddas ut.  

 

Nyckelord: hermeneutik, ljudtekniker, musikpedagogik, musikproducent, musikproduktion, 

musiklärare  
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Abstract  
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This study aims to explore how music producers and recording engineers experience their dif-

ferent roles in a studio-recording context. This is done by examining recording engineer’s and 

music producer’s depictions of themselves and of the different sets of skills required within 

these roles. A hermeneutic perspective is the base for the scientific-theoretic approach of this 

qualitative study. The method for collecting data is semi structured, qualitative interviews and 

three persons identifying themselves as either music producer or recording engineer have 

been interviewed. The sound recordings from the interviews have been transcribed, processed 

and analyzed using thematic analysis and a hermeneutic approach. How both the informants’ 

perception of the different roles, as well as their understanding of these roles sometimes being 

held by one and the same person is being explained in the chapter result. The finishing chap-

ter discusses these themes in relation to the previously given background. Among other 

things, the discussion chapter shows that the informants, partly opposite to what previously 

given research shows, thinks that music producers need theoretical knowledge in music to be 

able to carry out their tasks. It is highlighted that recording engineers, besides mastery of au-

dio and technology, need to acquire a deeper level of artistic skills. It is also made clear that 

the lines between the recording engineer and the music producer are being erased, and that 

many people, due to economical and practical reasons, choose to take on the role as both mu-

sic producer and recording engineer. 

 

Keywords: hermeneutics, music education, music producer, music production, music teacher, 

sound engineer 
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1 Inledning  
Under denna rubrik introduceras den inledande text som beskriver det valda intresseområdet. 

Därefter beskrivs studiens problemområde och sedan presenteras arbetets disposition.  

1.1 Inledande text  
När musik ska spelas in och produceras i studio krävs det, förutom skickliga musiker, någon eller 

några personer som vet hur studioutrustningen fungerar, och dessutom har en övergripande konst-

närlig syn på hur musikernas spel kommer fungera i det slutgiltiga resultatet. Det är den eller de 

personerna som är föremål för denna studies fokus. För att specificera ytterligare menar jag de per-

soner vars uppgift det är att transformera den musik artister och musiker spelar live till en studioin-

spelad slutprodukt. Mitt intresse i detta är sprunget ur att jag själv ofta deltagit i diverse studioin-

spelningar av olika slag, både som studiotekniker, musikproducent och musiker. Vid dessa tillfällen 

har jag många gånger lagt märke till att de arbetsområden studiotekniker och musikproducenter 

opererar inom varierar markant från fall till fall. Ibland är studioteknikern en person som endast 

ansvarar för den teknologiska utrustningen och ser till att inspelningen fungerar utifrån ett tekniskt 

perspektiv. Andra gånger får teknikern agera både arrangör, kompositör, problemlösare, musikalisk 

coach, konstnärlig vägledare arbetsledare, medlare och psykolog. Jag har också upplevt hur vissa 

studiotekniker väljer att ta sig an vissa roller, som till exempel att agera sångcoach vid inspelning 

av en vokalist, medan andra skulle välja att inte ta sig an den rollen överhuvudtaget. Dock är denna 

musikaliska coachning ett åtagande jag upplevt att människor inom branschen förväntar sig av mu-

sikproducenten. För mig reser detta frågeställningar kring både studioteknikerns och musikprodu-

centens roll i en studio och vad dessa egentligen består i.  

 

Innan den digitala eran anställde skivbolag musikproducenter för att konstnärligt vägleda sina skiv-

produktioner (Pras & Guastavino, 2011). Dessa producenters uppgift var bland annat att välja ut en 

studio, en studiotekniker, en assisterande studiotekniker och den tekniska utrustning som skulle an-

vändas för just det specifika föreliggande projektet. Den tekniska utveckling som skett efter millen-

nieskiftet, till exempel användandet av internet som verktyg för att dela med sig av musik, har lett 

till en omorganisering i leden inom musikproduktionsbranschen. Många musiker, artister och andra, 

mer hobbyorienterade entusiaster, börjar producera sin egen musik i hemmet, utan att nödvändigtvis 

samarbeta med någon speciell producent eller ett specifikt skivbolag. Musikerna och entusiasterna 

kan nu på ett effektivt sätt sköta de uppgifter som tidigare tillhandahållits av professionella yrkes-

verksamma. Delvis på grund av att det nu finns mycket mer tillgänglig information kring hur dessa 

olika områden kan skötas, men också på grund av att tekniken i sig på många sätt blivit mer lätthan-

terlig, flexibel och framförallt mobil. Ett mixerbord, högtalare, effektenheter och olika instrument 

som tidigare hade fyllt upp flera rum finns nu helt plötsligt i formen av en dator och ett ljudkort. 

Dessutom blir allt nu också mycket billigare än vad det tidigare hade varit. Den teknologiska mång-

falden har även lett till att musik numer kan spelas in i många olika lokaler, och på många olika sätt. 

Detta betyder att producenter och tekniker inte sällan måste lära sig hantera ny utrustning varje gång 

de arbetar på ett nytt ställe, så till vida de inte har en egen studio eller att de upprepade gånger arbetar 

i samma lokal. Då studiotiden ofta är mycket begränsad är de därför tvungna att lägga ner mycket 

tid på förproducera och förbereda nya projekt, innan de kommer till själva inspelningsplatsen.  

 

Det ter sig följaktligen som att rollen som musikproducent förändrats utifrån ett historiskt perspek-

tiv. I början av inspelningseran hade personalen i en studio mycket tydliga roller, men allt eftersom 

tiden gått och tekniken utvecklats har dessa roller mer och mer smält samman, och gränserna har 

suddats ut.  
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1.2 Problemområde  
För att kunna verka som professionell studiotekniker idag förefaller det således som att det 

krävs fler kunskaper än de som bara handlar om det rent tekniska. För att kunna verka som 

musikproducent ter det sig även som att fler kunskapsområden fordras än bara de rent estetiskt 

konstnärliga. Självklart är dessa kunskapsområden något som kommer med personlig erfaren-

het av själva arbetet, men det kan ändå tänkas att det går att lära av andras erfarenheter för att 

bättre kunna förbereda sig inför yrkeslivet. Situationen i studios idag kan se mycket olika ut. I 

stora produktioner finns det ofta fler personer som ansvarar för olika områden, medan det i 

mindre sammanhang endast är en person som ansvarar för allt utom att spela instrument eller 

att sjunga (dock händer det att den personen får göra även det ibland). Det finns således en 

gråzon mellan rollerna som kan vara svår att definiera och sätta fingret på. Min upplevelse av 

den utbildning inom musikproduktion jag fått från estetiska programmet på gymnasiet och via 

studier vid musikhögskola, är att det är väsentliga kunskapsområden som många gångar faller 

mellan stolarna inom sådana utbildningar. Vid en anblick i Skolverkets (2011a) kursplan för 

Musikproduktion 1 och dess centrala innehåll kan det konstateras att mycket fokus förläggs vid 

teknisk kunskap kring utrustning, musikjuridik, örats anatomi och teoretisk fysikalisk el- och 

ljudkännedom. Mindre utrymme ges för till exempel musikalisk coachning vid inspelning, ar-

rangering, arbetsledning och så vidare. Jag skulle också vilja hävda, som ett ytterligare exempel, 

att både studiotekniker och musikproducenter borde besitta två olika typer av gehör. Dels det 

musikteoretiska gehöret som handlar om att identifiera harmonier, melodier, intonation och så 

vidare. Men även ett gehör som är mer specificerat mot att höra frekvensområden, hur kom-

pressorer arbetar eller vilket typ av reverb som passar för en viss situation.  

 

Min vilja att forska kring detta ämne är sprunget ur en önskan att tillskansa mig en tydligare 

uppfattning om vad det egentligen innebär att arbeta i en studio idag. Denna kunskap är något 

jag kommer att kunna ta med mig i mitt kommande yrke som lärare inom musikproduktion. En 

djupare förståelse av detta kommer leda till att jag, självklart inom ramen för vad kursplaner 

och liknande dikterar, med en större medvetenhet och precision kommer kunna utbilda männi-

skor till att bli förberedda för att verka och arbeta i en studio. Musikproduktionslärare i allmän-

het kan tillskansa sig studiens resultat som ytterligare information i relation till Skolverkets 

(2011a) centrala innehåll, och det står även fritt för alla typer av lärare att utnyttja studien till 

sin fördel. 

1.2 Arbetets disposition 
Arbetet inleds med att jag kort beskriver varför jag valt att skriva om musikproducenters och 

studioteknikers olika roller. Därefter beskrivs ämnets problemområde. I det andra kapitlet pre-

senteras den forskning och litteratur som ligger till grund för studien, och därefter följer studi-

ens problemformulering, syfte och frågeställningar. Studiens tredje kapitel beskriver den ve-

tenskapligfilosofiska ansatsen, samt den teoretiska, hermeneutiska utgångspunkten. I arbetets 

fjärde kapitel beskrivs tillvägagångssättet som använts vid insamling av data, hur dessa data 

sedan analyserats, bearbetats och presenterats, hur urvalet av informanter gått till, vilka infor-

manter som deltagit samt studiens giltighet, tillförlitlighet och forskningsetiska aspekter. I stu-

diens femte kapitel presenteras det resultat som framkommit vid intervjuerna. Detta kapitel är 

indelat i tre olika teman: musikproducenten, studioteknikern samt teknikerproducenten – en 

vanlig hybrid. Resultatet åtföljs av ett diskussionskapitel i vilket det resultat som framkommit 

diskuteras i relation till den tidigare forskning, litteratur och det teoretiska hermeneutiska per-

spektivet som presenterats tidigare i studien. Sedan följer en diskussion kring metoden som 

använts, tankar kring arbetets betydelse samt förslag på eventuell fortsatt forskning.   
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras relevanta definitioner, tidigare forskning inom det valda ämnesom-

rådet samt annan för området relevant litteratur. Efter det presenteras studiens problemformu-

lering, syfte och forskningsfrågor.  

2.1 Definitioner 
The European Sound Directors Association, som är en internationell intresseorganisation som 

verkar för yrkesverksamma ljudtekniker, producenter och sound directors, definierar begrep-

pet musikproducent enligt följande: 

 
'Music Producer' means the individual person or legal entity whose principal role it is to direct 

and supervise the creative aspects involved in making a sound recording or otherwise is respon-

sible for the first fixation of a performance or collection of performances. (Also known as 'pro-

ducer', 'sound director', 'studio producer' and 'record producer'.). (The European Sound 

Directors’ Association, 2004, s. 6)  

 

En musikproducent är alltså en person som har stor påverkan på det klingande resultatet på ett 

betydande sätt, enligt citatet. I Nationalencyklopedin definieras en producent som ”ledare och 

samordnare vid t.ex. film-, radio-, TV- eller fsonograminspelning, vid konserter och tea-

teruppsättningar” (2017a). En skivproducents roll liknas även i Nationalencyklopedin med en 

filmregissörs och det konstateras att skivproducentrollens betydelse succesivt ökat i takt med 

inspelningsteknikens utveckling. Dock menar Gullö (2010) att musikproduktion som område 

är markant större än skivproduktion, och att det inom ett produktionsarbete kan verka många 

olika typer av yrkesgrupper, som till exempel producenter, kompositörer, artister, musiker och 

textförfattare. Han hävdar även att det inte längre finns någon tydlig gräns mellan dessa olika 

yrken och att beskrivningen av dem kan vara flytande. I Nationalencyklopedin (2017b) besk-

rivs begreppet ljudtekniker som en person som är ansvarig för den tekniska ljudkvaliteten vid 

olika typer av ljudinspelningar.  

 

I den här texten kommer termen musikproducent användas för att beskriva en person som 

främst har en kreativ funktion i studiosammanhang, medan termen studiotekniker kommer att 

användas för personer som sköter om den ljudtekniska apparaturen. Användandet av studio-

tekniker istället för ljudtekniker är för att ytterligare definiera och skilja på någon som arbetar 

i en studio mot någon som arbetar som ljudtekniker även i andra sammanhang. Termen tekni-

kerproducent är konstruerad av mig och kommer användas för att beskriva en person som in-

nehar både musikproducentens och studioteknikerns roller samtidigt.   

2.2 Forskningsfältet  
I följande kapitel presenteras forskning kring musikproducenter och studiotekniker, samt öv-

rig litteratur som är relevant för området. Den forskning och litteratur som valts ut har avgrän-

sats till sådan som endast berör musikproducenters och studioteknikers tillvaro i relation till 

inspelningssamanhang, samt deras samarbete med artister. Således har sådana texter som spe-

cifikt berör närliggande ämnesområden såsom mixning, studioakustik, liveljud och teknisk ut-

rustning valts bort. Den nedan presenterade forskningen och litteraturen är både av svenskt 

och internationellt ursprung. Kapitlet delas in i: forskning om musikproducenter, forskning om 

studiotekniker samt läroböcker.  

2.2.1 Forskning om musikproducenter 

I sin avhandling undersöker Gullö (2010) musikproduktion som ämne. Studien innehåller tre 

delstudier som alla ämnar undersöka vad som karaktäriserar musikproduktion, både som ett 
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professionellt yrkesområde och inom en utbildningskontext. I en av studierna granskar Gullö 

ett inspelningsprojekt i en kommunal skola. Resultatet visar att en lärare i musikproduktion 

måste vara mångfacetterad, och förutom pedagogiska kunskaper inneha stora kunskaper inom 

musikteknologi samt ungdomskultur och samtida populärmusik. I en annan sub-studie ge-

nomförde Gullö semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer med elva stycken profess-

ionella musikproduktionslärare eller musikproducenter. Syftet med just denna delstudie var i 

första hand att utröna vilket slags ämnesinnehåll som är väsentligt för musikproduktionsstu-

denter och blivande lärare i musikproduktion. I andra hand var målsättningen att samla in 

uppfattningar och intryck kring lärande inom musikproduktion och närliggande ämnesområ-

den. Resultatet av detta visar bland annat att de färdigheter både musikproducenter och lärare 

i musikproduktion är beroende av involverar till exempel psykologi och ledarskap, musikte-

ori, gehör, teknologi, etik, musikjuridik, copyrightlagar, pedagogik och entreprenörskap. 

Samtliga undersökningsdeltagare framhöll vikten av att kunna vara flexibel i sin yrkesroll. Då 

de beskrev detta uttryckte de sig i termer av till exempel allt-i-allo, tusenkonstnär, entrepre-

nör och mångsysslare. En framträdande faktor var att kunskap kring ekonomi, copyright och 

juridik kommer att bli allt viktigare för framtida musikproducenter, eftersom upphovsrättsliga 

ersättningar kan komma att bli en mycket central inkomstkälla. Det fanns också en del olika 

uppfattningar kring exakt vad musikproduktion är och vad det består av, vilket Gullö menar 

skulle kunna tyda på att vardagen som verksam musikproducent ser olika ut för olika männi-

skor inom yrket. Detta gör i sin tur att gränserna mellan de klassiska, traditionella yrkeskate-

gorierna håller på att suddas ut. Den tredje studien bestod av gruppintervjuer och en enkätun-

dersökning som handlade om högskolestudenters syn på musikproduktion. I studien deltog 21 

studenter som läste sin första termin musikproduktion på högskolenivå, och syftet handlade 

om att samla in studenters uppfattningar kring lärandemål i ämnet musikproduktion. I resulta-

tet kommer det bland annat fram att en generell uppfattning bland studenterna var att musik-

produktionsteori, musikalisk utveckling och musikteori är bland de viktigaste ämnena att lära 

sig som blivande musikproducent.  

 

En liknande undersökning kring musikproducenters och studioteknikers roll och tillvaro i stu-

dion är Näslunds (2009) intervjustudie, vars syfte är att belysa de metoder dessa profession-

ella individer använder sig av för att påverka musikers prestationer i positiv riktning vid stu-

dioinspelning. De tre producenter som deltog i studien nämner att de i vissa fall även innehar 

rollen som både musikproducent och inspelningstekniker. Näslund spekulerar i att detta möjli-

gen beror på den ekonomiska situation som för närvarande råder i den svenska och den inter-

nationella inspelningsbranschen. Det är helt enkelt oftast mer ekonomiskt att inte anställa nå-

gon, speciellt inte i nutid när förutsättningarna finns för att sköta all teknisk apparatur själv. 

De gånger producenterna väljer att anlita en separat inspelningstekniker är de gånger som 

flera musiker ska spelas in samtidigt, eller ifall någon av dem själva är medlem i ensemblen. 

Resultatet visar att producenterna är eniga om att en god social kompetens är en mycket avgö-

rande faktor för en skicklig musikproducent. De tre informanterna är även överens om att det 

absolut svåraste momentet är att spela in sångare. Ett annat intressant resultat i studien är att 

informanterna pratar om vikten av att kunna hantera stressade situationer, inte bara utifrån sitt 

eget perspektiv som ljudtekniker och musikproducent, men även att kunna få en hel grupp 

människor att känna sig avslappnade och trygga. I detta ingår bland annat att skapa en hem-

trevlig miljö i studiorummet, bjuda musikerna på kaffe och fika samt att avdramatisera inspel-

ningssituationen och leda bort uppmärksamheten ifrån den ekonomiska medvetenheten kopp-

lat till de tidsramar som råder.  

 

I sin uppsats försöker Petterson (2014) reda ut hur producentens roll i musikproduktioner ut-

vecklats i förhållande till ny teknik. Två tekniker/producenter intervjuades och resultatet visar 
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att deras roller blivit alltmer multifunktionella, och spänner ifrån att vara tekniskt ansvarig till 

att agera låtskrivare och kompositör.  

 

Även Roberts (2016) har undersökt musikproducenters olika roller. I sin uppsats presenterar 

hon två fallstudier inom området musikproduktion. I resultatet av dessa utkristalliserar sig tre 

olika kunskapsområden inom musikproducenters vardag: teknik, musik och sinne för bran-

schen. I resultatet konstateras att sinne för branschen är det allra viktigaste av de tre områ-

dena. Detta kunskapsområde i sig bröts ner i tre olika subegenskaper som visade sig tillta-

lande hos musikproducenter: kreativ och idérik/känsla för vad som funkar, ledarskapsför-

måga och coachning av artisten. Då informanterna uppmanades att rangordna de egenskaper 

som återfinns hos en musikproducent utifrån hur pass överkomliga dessa är att lära sig kontra 

vilka som bygger mest på naturlig talang, visade det sig att alla de tre egenskaperna som 

kopplades till sinne för branschen placerades längst ned i listan. Det vill säga att dessa egen-

skaper upplevdes som svårast att lära sig. Roberts menar att detta tyder på att musikproducen-

tyrket är en svår roll att ta sig an eftersom att de egenskaper som var viktigast och mest efter-

traktade hos en musikproducent var också de som upplevdes svårast att lära sig. Det som var 

enklast att lära sig handlade mycket om studiotekniska och utrustningsmässiga aspekter. Även 

fem olika typer av roller inom musikproducentområdet kunde definieras: musikproducenten 

som arrangör/kompositör, ledare, tekniker, entreprenör och coach. Roberts belyser också i 

sin studie vikten av en producent som är flexibel, har fingertoppskänsla samt förmåga att 

kunna växla mellan de tidigare nämnda rollerna efter vad situationen kräver.  

 

Utvecklingen inom det teknologiska fältet har lett till att många väljer att spela in musik i 

hemmet, utan att nödvändigtvis samarbeta med en professionell musikproducent eller studio. I 

en enkätundersökning undersöker Pras och Guastavino (2011) hur denna teknologiska ut-

veckling påverkar professionella musikproduktioner och skivinspelningar. De samlade ihop 

data ifrån 16 musiker och 6 studiotekniker med olika bakgrund och nationaliteter angående 

deras uppfattningar kring musikproducenter och studiotekniker. Samtliga av dessa hade lång 

erfarenhet av att arbeta i studiomiljö. Informanterna fick beskriva sin syn kring vad som ingår 

i en ideal studioteknikers roll och vad som ingår i en ideal musikproducents roll. Sedan fick 

de också beskriva negativa och positiva upplevelser av att samarbeta musikproducenter och 

studiotekniker i studiosammanhang för att ytterligare nyansera och kontextualisera sina svar. 

En tydlig konsensus som framkom kring musikproducentens roll var att hans eller hennes pri-

mära uppdrag bestod i att guida musiker konstnärligt genom projektet. Dock rådde det oenig-

het kring hur mycket en musikproducent ska lägga sig i, eller styra. När informanterna be-

skrev positiva studioerfarenheter uttryckte de att de värdesatte och uppskattade musikprodu-

centens inblandning. Då de å andra sidan beskrev negativa erfarenheter menade de att musik-

producentens roll blev för påträngande och styrande. Denna motsättning, menar Pras och 

Guastavino, illustrerar en av de stora utmaningarna som musikproducenter utsätts för: att till-

handahålla konstnärlig och kreativ vägledning, samtidigt som de inte får kontrollera musiker 

och artister för mycket. Detta kräver ett stort mått av kommunikativa och sociala färdigheter. 

Vidare nämndes musikalisk utbildning, musikteori, gehör och musikteknologiska aspekter 

knappt alls, och inte heller musikproducentens samarbete med studioteknikern. Detta reser 

frågor kring hur musikproducenter ska kunna förse artister med musikalisk vägledning utan 

att själva besitta några av dessa tidigare nämnda kunskaper.  

2.2.2 Forskning om studiotekniker 

Den ovan nämnda studiens andra del behandlade studioteknikers roll (Pras & Guastavino, 

2011). Informanterna var överens om att hans eller hennes primära uppgift handlade om att 
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göra medvetna inspelningstekniska val baserade på artisternas önskan om estetiska och konst-

närliga faktorer i musiken. Dock nämndes inte studioteknikerns förmåga att interagera och 

kommunicera med artisten en enda gång. Det framkom också att önskvärda drag hos en studi-

otekniker var att kunna vara passiv, tystlåten och förmågan att kunna utföra sitt arbete utan att 

störa själva arbetsprocessen i studion. Detta uppfattades i studien som märkligt, eftersom att 

möjligheten att kunna göra goda inspelningstekniska val tarvar en god förmåga i att kunna in-

teragera med artisten. Studioteknikern var också ansvarig för att befria artisten från inspel-

ningstekniska bekymmer, och på så sätt bidra till en god atmosfär i studion. Dock omnämndes 

detta endast då informanterna beskrev negativa studioerfarenheter, vilket tyder på att artister 

antar att studiotekniker har hand om alla tekniska aspekter, men uppmärksammar och nämner 

detta endast då något går fel. Studiotekniker borde således vara kompetenta inom inspelnings-

teknik, och även beredda att felsöka då tekniska hinder uppstår.   

 

I en vetenskaplig artikel beskriver Schmidt Horning (2004) hur rollen som studiotekniker ut-

vecklats från inspelningserans början fram till modern tid. Hon beskriver hur strävan efter att 

hitta nya medel för att kontrollera och manipulera ljud lett till stor innovation inom det ljud-

tekniska fältet. Denna innovation har i sin tur lett till att studiotekniker varit tvungna att er-

övra fler och fler kunskaper kring ljud och utrustning, Då detta efter hand inneburit en större 

frihet och kontroll, har det även visat sig frustrerande då komplexiteten i utrustningen ökat 

och de ljudtekniska möjligheterna blivit näst intill oändliga. Schmidt Horning delar upp en 

studioteknikers kunskap i två områden: det inspelningstekniska och det artistiskt konstnärliga. 

Hon beskriver även hur dessa ofta överlappar, och ett exempel på detta är ”the art of 

microphoning” (s. 710) som kan översättas till konsten att micka. Detta innebär en specifik 

färdighet i att strategiskt välja ut och placera olika mikrofoner och på så sätt göra medvetna 

val när det kommer till att spela in olika typer av instrument, sång och ljud. I takt med att tek-

nologin utvecklades presenterades också fler och fler mikrofoner av olika karaktär på mark-

naden, och möjligheterna blev därmed flera. Denna färdighet i att placera mikrofoner är något 

som många förväntar sig att en studiotekniker besitter, och den är också något som oftast er-

övras via praktisk erfarenhet snarare än inom organiserad utbildning. Färdigheten kräver 

mycket tid och möda med att lära sig hur olika mikrofoner låter i olika rum, på olika ljudkäl-

lor samt i olika sammanhang. Detta beskrivs som en konstform, och som med alla konstfor-

mer kräver den också att utövaren har kännedom om och färdighet i tekniken att utöva den.  

2.2.3 Läroböcker 

Dittmar (2012) lyfter fram vikten av att vara flexibel och besitta olika sociala och praktiska 

färdigheter som studiotekniker. Han lyfter fram aspekter som att vara en lättsam person, ha 

mycket tålamod, vara bra på att kommunicera, kunna analysera musik, vara medveten om sitt 

kroppsspråk och så vidare. Vidare påpekar Dittmar att det ingår i en studioteknikers arbete att 

aktivt upprätthålla en god stämning i studion. I detta ingår att se till att studion som lokal är 

planerad och inredd på ett sätt som bjuder in till kreativitet och avspänning. Det är positivt om 

studiorummet är utformat på ett sådant vis att det uppfattas som öppet och hemtrevligt, och 

det är också viktigt att det finns ett utrymme utanför själva inspelningsstudion där musiker 

kan umgås och slappna av mellan tagningar. Sociala färdigheter kombinerat med ett profess-

ionellt bemötande är essentiellt. Att alltid vara inkännande och konstruktiv i sin kritik gäl-

lande konstnärliga och musikaliska aspekter kan vara avgörande för att skapa en god stäm-

ning hos musikerna. En ytterligare roll som omnämns är rollen som organisatör, schemaläg-

gare och projektledare. För att behålla kreativt och musikaliskt flöde under en studioinspel-

ning är det viktigt att så mycket som möjligt är förberett innan själva inspelningen börjar. 

Detta innefattar att ett tydligt schema är konstruerat som inte bara är tidseffektivt, men också 
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realistiskt. Det är sedan upp till studioteknikern att se till att detta schema följs, samt att änd-

ringar i schemat genomförs vid behov. Att vara organiserad och förberedd signalerar även 

professionalitet till de människor teknikern arbetar med, vilket i förlängningen är viktigt för 

en studioteknikers fortsatta karriär. Dittmar jämför en inspelningssession med att förbereda en 

måltid – det handlar mycket om timing och förberedelse. En bra kock förbereder råvaror och 

ser till att allt är i ordning innan själva matlagningen börjar. Samma sak gäller i en studio. Ge-

nom att hela tiden ligga steget före och förbereda för situationer som kommer uppstå senare, 

kan studioteknikern bevara en god energi, stämning och ett gott arbetsflöde under hela inspel-

ningen. I slutändan gynnar detta även den musikaliska slutprodukten.  

 

Nedan presenteras sex olika typer av musikproducenter. Dessa identifieras och introduceras 

av Burgess (2013). Det görs tydligt att det inte förekommer någon särskild rangordning eller 

hierarki dessa kategorier emellan, utan att de snarare är olika och kompetenta inom olika om-

råden i olika sammanhang. Burgess menar även att listan är bristfällig på så sätt att ingen pro-

ducent egentligen är den andra lik, och att verkligheten ofta är mer komplex och nyanserad. 

Dock har han utformat listan utefter hur han själv i stora drag uppfattat likheter och skillnader 

mellan olika typer av producenter.  

 

Den första typen av producent benämns som artist. Detta är producenter som väljer att spela 

in sin musik mer eller mindre på egen hand. En artist har således en stor konstnärlig kontroll 

på sin musik och i studion innebär detta att hen innehar två olika roller: både musiker och pro-

ducent. Burgess ser en trend i att detta är en kategori som allt fler väljer, och förmodligen 

kommer kategorin att fortsätta öka i framtiden på grund av den tekniska utvecklingens möjlig-

heter. När Burgess själv undervisar i musikproduktion är det en övervägande stor del av stu-

denterna som identifierar sig som producenter av artistkaraktär.  

 

Benämningen auteur kommer ifrån franskans ord för författare, och är nästa typ av producent 

i listan. I denna kontext hämtas ordet ifrån uttrycket auteur theory, vilket är ett begrepp 

franska filmkritiker använde då de refererade till regissörer som har en mycket egen stil och 

karaktäristik som syns i deras filmer. Den definierande faktorn hos en auteur är att de sätter en 

stark personlig prägel på den musik de producerar. Ett exempel på en sådan typ av producent 

är Max Martin, vars produktioner ofta känns igen på sitt egna, distinkta ljudbild oavsett vilken 

artist han arbetar med. Det är vanligt att en auteur skriver musik, spelar flera instrument, 

sjunger in så kallad slasksång1, sköter inspelningsapparaturen samt eventuellt även mixar mu-

siken.  

 

En facilitator är en typ av producent vars arbetssätt är att tillhandahålla stöd och vägledning i 

en artists kreativa process. De står ofta med som medproducenter på olika skivor, och skapar 

inte sällan långvariga relationer med de artister de arbetar med. De har hand om de uppgifter 

som en artist inte har tid, kompetens eller lust nog att utföra. Dessa uppgifter inkluderar in-

spelningstekniska aspekter, men kan även innefatta musikaliska, kreativa och administrativa 

inslag. En producent av detta slag är inte helt ideal för sådana artister som inte själva har en 

egen stark konstnärlig vision och drivkraft, eftersom dessa producenter sällan vill vara krea-

tivt drivande.  

 

En collaborative producent är en person som tätt samverkar med ett band eller en artist. Det 

är en flexibel person vars bidrag till en musikalisk produktion ofta skiftar i karaktär. Som ex-

empel ges The Beatles producent George Martin, som var en person som länge samarbetade 

                                                 
1 En vägledande sång som den egentliga sångaren eller artisten kan ha att förhålla sig till. 
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med bandet. Han beskrivs ofta som den femte bandmedlemmen, och hans funktion varierade 

från produktion till produktion. De passar in i sociala sammanhang med artister och musiker, 

är bra samarbetspartners, fungerar som kreativa bollplank och sätter alltid artistens visioner i 

första rummet. En collaborative producent låter, till skillnad från en auteur, alltid artisten ha 

det sista ordet rörande konstnärliga och kreativa aspekter.  

 

Enableative betyder möjliggörande, och en producent av det här slaget ser det som sin främsta 

uppgift att möjliggöra det bandet eller artisten vill åstadkomma. Detta är en person med goda 

kontakter inom musikbranschen och en förmåga att lyfta fram nya och talangfulla artister. 

1945, efter andra världskrigets slut, tillgängliggjordes den tyska rullbandsinspelningstekniken 

för första gången i USA. Innan dess var artister, musiker och inspelningspersonal tvungna att 

fånga hela slutprodukten, med alla instrument, effekter, körer och så vidare, på en gång i en 

enda tagning. Detta innebar att en stor del av det yrke som idag kallas musikproducent var att 

hitta högkvalitativa, kompetenta artister och musiker med ett starkt, säljande låtmaterial samt 

att skapa förutsättningar i vilken en framgångsrik inspelning skulle kunna ske. Dessa färdig-

heter, menar Burgess, ingår i den producentroll han benämner som enablative. Denna produ-

centroll skiljer sig ifrån nästa kategori, consultative producenter, i det att en enablative produ-

cent ofta är delaktiga eller ansvariga för artisters första singlar och skivor.  

 

En consultative producent, eller en konsulterande producent, är ofta en person med en lång, 

gedigen karriär inom musikproduktion bakom sig, som tas in i produktioner just på grund av 

detta. Personen fungerar som en mentor i inspelningssamanhang och är mestadels inte delakt-

iga i själva inspelningsprocessen på ett detaljerat plan, utan har en mer övergripande funktion. 

Dock är de i hög grad ofta involverade i den konstnärliga processen, framförallt då det hand-

lar om att välja ut och forma låtmaterial.  

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Enligt Roberts (2016) har dagens tekniska utveckling fört med sig mycket olika slags utrust-

ning, och det har resulterat i ett smörgåsbord av valmöjligheter. Innan den digitala eran fanns 

det i västvärldens inspelningstradtition tydligt avgränsade roller. Ofta fanns det exempelvis en 

musikproducent, en studiotekniker och en arrangör i studion. Idag har dessa roller mer och 

mer smält samman, och möjligheterna för en ensam person att ansvara för alla dessa områden 

samtidigt har också ökat. I studiomiljö kan det dyka upp diverse olika problem och uppgifter 

man förväntas kunna handskas med utöver allt det tekniska, och det kan vara svårt att via en 

utbildning bli ordentligt förberedd inför detta. Schmidt-Horning (2004) menar att detta sna-

rare handlar om kunskaper som kommer av att göra erfarenheter. Genom att studera erfarna 

studioteknikers och musikproducenters upplevelser kring detta ämne tänker jag mig att det går 

att sätta fingret på de färdigheter som blir essentiella i dessa yrken, och som på sikt kan bidra 

till en rikare beskrivning av vad rollen som musikproducent och studiotekniker egentligen in-

nebär. Denna beskrivning kan sedan få bidra till och berika både min egen och andras under-

visning i ämnet. Enligt Skolverket (2011b) ska undervisningen vila på vetenskaplig grund, 

och denna studie kan ses som ett led i detta.  

 

Syftet med studien är att beskriva några studioteknikers och musikproducenters uppfattningar 

angående sin roll och funktion vid inspelning av musiker i studiomiljö.  

 

1. Vilka olika roller uppfattar musikproducenter och ljudtekniker att de har i inspelnings-

situationer? 

2. Vilka slags färdigheter är nödvändiga att behärska för att kunna ta sig an dessa roller? 
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3. Vilka anledningar finns det till att dessa roller ibland överlappar och innehas av en och 

samma person samtidigt? 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet delas in i vetenskaps- 

och kunskapsteoretiska perspektiv samt studiens teoretiska perspektiv – ett hermeneutiskt per-

spektiv. 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Då denna studie syftar till att undersöka olika musikproducenters och studioteknikers upple-

velse av sitt arbete faller det sig naturligt att studiens utformning görs med utgångspunkt i det 

induktiva vetenskapsperspektivet. Bryman (2011) definierar det induktiva arbetssättet som en 

process i vilken en teori genereras som ett slutresultat av en forskningsinsats. Processen börjar 

med att observationer utförs, data samlas in, och utifrån det dras mer eller mindre generaliser-

bara slutsatser. Detta kontrasterar till deduktiv teori, inom vilken forskare i första hand utgår 

ifrån en redan etablerad teori. Utifrån denna ställs en eller flera hypoteser upp, som sedan styr 

själva datainsamlingsmetoden. Dock förhåller jag mig i min studie iterativt, det vill säga att 

jag analyserar och bearbetar den insamlade datan parallellt med att själva insamlingen sker. 

Detta gör att vissa deduktiva inslag förekommer. Enligt Bryman är det bättre att uppfatta in-

duktiva och deduktiva teorier som tendenser, snarare än som absoluta utgångspunkter. Ef-

tersom jag har varit intresserad av att studera hur människor uppfattar och tolkar sin omvärld 

väljer jag att ta avstamp i en interpretativistisk uppfattning om den sociala verkligheten. I linje 

med detta kommer jag även att förhålla mig konstruktionistiskt. Enligt Bryman avser kon-

struktionism en ontologisk ståndpunkt vilken innefattar att kunskap och sociala objekt är nå-

got som konstrueras i mötet mellan människor. I ljuset av detta kommer denna studie att ta 

avstamp i ett hermeneutiskt perspektiv. Ödman (2007) menar att hermeneutiken, snarare än 

att söka efter en absolut sanning, utgår ifrån en uppfattning om att människor skapar sina egna 

livsvärldar.  

3.2 Studiens teoretiska perspektiv – ett hermeneutiskt 
perspektiv. 

Under denna rubrik presenteras det teoretiska perspektiv som studien vilar på. Texten är inde-

lad i hermeneutik, den hermeneutiska cirkeln, samt hermeneutiken och frågorna. 

3.2.1 Hermeneutik 

Ödman (2007) menar att hermeneutik är ett teoretiskt perspektiv inom vetenskapen som i 

första hand syftar till att, via kunskapsformen tolkning, öka förståelsen mellan människor. Or-

det i sig har rötter hela vägen tillbaks till bland annat den antika guden Hermes, som enligt le-

genden verkade som budbärare mellan gudarna och de dödliga. De grekiska gudarnas bud-

skap var ofta dunkla och mycket svåra att tyda, därför utsåg människorna orakelpräster, her-

meioser, vars uppgift var att klargöra innebörden i de ofta mycket vaga tecknen. Även om det 

grekiska ordet hermeneuein ofta översätts till ”att tolka”, innebär hermeneutik mycket mer än 

så. Hermeneutiken refererar till människors praxis, till deras livsvärld. Den avser att tränga 

djupt in i människors liv och skapa förståelse för eventuella mottagare. Den handlar också om 

att orientera sig och skapa mening i ett kaotiskt virrvarr av tecken. Heidegger definierar her-

meneutik i boken Sein und zeit (Varat och tiden) (refererad till i Ödman, 2007) från 1927 som 

förmågan att kunna förstå och tolka något inom ramen för vår existens. Förståelsen är inte en 

förmåga eller ett redskap som ägs av människor. Snarare är den en förutsättning för vår 

mänskliga tillvaro och utgör grunden för vårt tolkande. 
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Enligt Alvesson och Sköldberg (2005) sträcker sig hermeneutikens idéhistoriska rötter till-

baka till renässansen. Där kan dessa återfinnas i två huvudsakliga, delvis samverkande, paral-

lella inriktningar: det humanistiska studiet av antika klassiker samt den protestantiska bibel-

analysen. Ett återkommande tema inom hermeneutiken har alltid varit att meningen och inne-

börden hos en liten del endast kan förstås genom att sätta delen i relation till helheten. Om-

vänt kan också helheten endast förstås genom de delar den består av. Detta förklaras inom 

hermeneutik som den hermeneutiska cirkeln, vilket jag kommer förklara ytterligare i detalj 

senare i texten. Från början utgjordes en så kallad del av ett stycke text, till exempel i bibeln 

eller i antik litteratur. Detta begrepp inom den hermeneutiska metodiken kom senare att utvid-

gas och omfatta texter i allmänhet och senare även det talade ordet. Till slut generaliserades 

detta och kom så småningom även att avse mänskliga handlingar. På samma sätt som delarna 

har utvidgats, har också sättet att uppfatta helheten kommit att genomgå succesiva föränd-

ringar. Intresset för att förstå olika textstycken utifrån en boks helhet försköts mer och mer till 

att också förstå författaren bakom verket. För att förstå en texts sammanhang måste männi-

skan som skrivit texten tas med i beaktning. Denne kan inte heller ses som en isolerad faktor, 

utan måste sättas in i sin samhälleliga och världsliga kontext och så vidare. Till slut blir 

världshistorien den helhet, till vilken förståelsen av olika enskildheter måste förstås. En ytter-

ligare utveckling inom hermeneutiken handlar om att tolkningen eller förståelsen mer och mer 

förknippas med empatin, det vill säga förmågan för en person att leva sig in i en annan män-

niskas situation.  

Enligt Gadamer (2006) är tolkningsprocessen i sig inte är något direkt pedagogiskt, utan tolk-

ningen är en förutsättning för förståelse. Förståelsen i sin tur är individuell fram tills det att 

den uttrycks verbalt, skriftligt, kroppsligt eller i någon annan form av kommunicerande me-

dium. Först då kan andra människor ta del av en individs förståelse av något. Tolkningen blir 

med andra ord en pedagogisk företeelse först när den delas med andra. Då kan olika förståel-

sehorisonter mötas och därmed utökas. Dock kan tolkningen förstås som ett lärande för den 

enskilda individen utan att nödvändigtvis övergå i en utåtagerande, pedagogisk form. Emel-

lertid kommer den då endast att innefatta en enda tolkningsdimension, nämligen den tolkande 

individens egna.   

3.2.2 Den hermeneutiska cirkeln 

Även om hermeneutiken inte söker efter absoluta sanningar, är det viktigt att skilja mellan ve-

tenskapligt och vardagligt tolkande. Om detta skriver Georgii-Hemming (2005). Ett veten-

skapligt tolkande bör ha ambitionen att leda fram till en bättre eller tydligare bild av den före-

teelse det ämnar undersöka. En viktig aspekt för att den förståelsen ska accepteras är att vi kan 

motivera själva tolkningen. Två av hermeneutikens uppgifter är således att vetenskapligt för-

stå en annan människa, och att rättfärdiga den tolkning som görs. Båda dessa uppgifter kan 

härledas till den så kallade hermeneutiska cirkeln. Den tyske teologen Friedrich Schleier-

macher (1768-1874) (refererad till i Georgii-Hemming, 2005) var en av de första att införa be-

greppet, då han i sin hermeneutik ville skapa en metod för vetenskaplig och systematisk tolk-

ning av både texter och talade ord. Han menade att en texts innebörd visar sig för läsaren via 

en cirkulär rörelse mellan delarna och dess helhet. Endast då en specifik del sätts i relation till 

helheten kan den förstås. Men vi kan inte heller förstå helheten utan att uppfatta delarnas 

funktion i sammanhanget. Att läsa en text kräver en förförståelse för vad varje enskilt ord be-

tyder, men det är först när dessa ord sätts samman och bildar hela meningar som vi kan ur-

skilja den djupare innebörden i texten. Ödman (2007) menar att denna process kan liknas vid 

att lägga ett pussel. I början, då bitarna hälls ut på bordet, tycks mönstret kaotiskt och obe-

gripligt. Bitarna ligger huller om buller, några ligger upp och ner, och pusselläggaren börjar 
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planlöst plocka bland bitarna. Efter en tid uppfattas en antydan till ett mönster. Några av bi-

tarna har ungefär samma färg, och efter en tids experimenterade går det att sätta ihop två av 

dessa. De passar perfekt! Efter ytterligare försök och ansträngning går det att passa in fler bi-

tar i mönstret, och långsamt börjar olika sjok av sammanförda pusselbitar bilda egna delar till 

det som är pusslets helhet. Pusselexemplet kan användas som en bild för att förklara hur 

mänsklig tolkning och förståelse egentligen går till, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Vi 

rör oss alternerande från del till helhet, och från helhet till del i ett ständigt kontextualiserande 

och de-kontextualiserande. Ödman framför dock kritik till bilden som den hermeneutiska cir-

keln utgör och menar att den som symbol kan uppfattas sluten och låst. Förvisso visar en cir-

kel på den avgränsade förståelsehorisont som markerar gränserna för vilka tolkningar som är 

möjliga att göra, dock blir detta en alldeles för statisk och stillastående symbol. Till exempel 

är pusslandet som process ett mycket mer öppet företag, som innefattar förändringar och om-

tolkningar. Istället för cirkel kan en spiral appliceras som bild för det hermeneutiska tolkandet 

och förståendet. Spiralen kännetecknas av att förståelsehorisonten utvidgas i takt med inhäm-

tandet av ny kunskap, och således utgör den en mer organisk symbolik.  

3.2.3 Hermeneutiken och frågorna 

Segolsson (2011) skriver att tolkning är en mänsklig process, som är möjlig eftersom en situ-

ation från början redan är laddad med en innebörd som går att tolka. Det betyder att en text 

som är föremål för tolkning redan bär på ett överflöd av information eller mening, och att det 

är det som gör det möjligt för olika människor att tolka en och samma företeelse på många 

olika sätt. Tolkandet och förståendet av något hänger tätt samman med frågandet. Gadamer 

(2006) menar att medvetenheten om att inte veta något är essentiell; för att fråga något måste 

viljan att veta finnas där. Vi som frågar måste veta att vi inte vet. En fråga har dock alltid en 

viss riktning. I en fråga gömmer det sig ett särskilt perspektiv på det som det frågas om. Frå-

gor upprättar således gränser för vad svaren kan vara, och är aldrig förutsättningslösa. Gada-

mer menar att då vi ska förstå, tolka eller tyda någonting, bör detta göras i enlighet med det 

öppna frågandets princip, vilket innebär två saker. Dels bör vi vara öppna inför vår egen kun-

skapsbrist och inse att de svar vi får kan komma att förändra, eller utöka, vår egen existenti-

ella världsbild. Denna inställning är en förutsättning för att undersökningsobjektet ska vara 

fritt att uttrycka sig på sitt specifika och egna sätt, och på så vis kunna addera till och förändra 

tolkarens egen förståelsehorisont. För det andra gäller det att försöka identifiera de frågor ut-

gångsmaterialet ställer till oss. De företeelser som studeras innehåller en mängd frågor som 

tolkaren försöker besvara. Att förstå en företeelse innebär följaktligen en insikt om de frågor 

den ställer. Inledningsvis är de frågor vi själva ställer ofta klumpiga och felaktiga. Dock förser 

de oss med en viss riktning, och efter hand kan nya aspekter i undersökningsobjektet träda 

fram som gör att sökandet succesivt går i rätt riktning. Den vaga helhetsbild som inlednings-

vis var utgångspunkten blir nu tydligare i och med att de enskilda delarna fogas samman.  
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter. Därefter belyses studiens 

design innehållande urval av informanter, datainsamling, bearbetning, analys och presentation, 

studiens giltighet och tillförlitlighet samt vilka forskningsetiska överväganden som tagits i be-

aktning.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Enigt Bryman (2011) är det brukligt att skilja mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Han 

menar att den kvantitativa forskningsansatsen kännetecknas av att kvantifierbara och generali-

serbara resultat eftersöks. Ansatsen är konstruerad utefter synsättet att det finns en objektiv 

verklighet som är möjlig att mäta och kvantifiera på olika sätt. Till skillnad ifrån den kvantita-

tiva ansatsen är den kvalitativa uppbyggd kring uppfattningen om att verkligheten inte är ob-

jektiv, utan att den konstrueras utifrån betraktarens personliga tolkningar. På grund av detta är 

inte resultat ifrån kvalitativ forskning generaliserbara, det vill säga att de inte kan generali-

seras till andra fall, och studier inom det kvalitativa fältet kan inte heller replikeras. Bryman 

menar att det inte är helt enkelt att definiera exakt vad kvalitativ forskning är, och att det ofta 

definieras utifrån vad det inte är, till exempel i relation till kvantitativ forskning. Dock lyfter 

Bryman fram ett par framträdande och inringande faktorer. Dessa är att kvalitativ forskning 

brukar vara mer inriktad på ord snarare än siffror, ha en tolkningsinriktad syn på den sociala 

verkligheten samt ett induktivt förhållningssätt. Det sistnämnda betyder att de praktiska forsk-

ningsresultaten ligger till grund för bildandet av en ny teori.  

 

Då syftet med föreliggande studie är att undersöka musikproducenters och studioteknikers 

egna erfarenheter och upplevelser kring sitt yrke, är det adekvat att skapa en arena i vilken 

dessa individer får uttrycka sig själva och sina tankar. Det ter sig då som att den kvalitativa 

forskningsintervjun blir en naturlig metod för insamling av data. Bryman (2011) påpekar att 

intervjumetoden sannolikt är den mest använda forskningsansatsen för att samla in data inom 

det kvalitativa fältet. Att använda en kvantitativ ansats som metod denna studie hade varit 

vanskligt, då studien är konstruerad så att ingen kvantifierbar data framkommer. Grundtanken 

med studien är snarare sådan att beskrivningar av respondenternas upplevelser och uppfatt-

ningar ska presenteras och kopplas samman med tidigare forskning. Då tyngdpunkten ligger 

på människors subjektiva upplevelser är en kvalitativ ansats adekvat.  

4.2 Design av studien 
Följande text delas in i fem olika rubriker. Dessa är: urvalet av informanter, semistrukture-

rade intervjuer, bearbetning, analys och presentation av materialet, giltighet och tillförlitlig-

het samt forskningsetiska överväganden. 

4.2.1 Urval av informanter 

Urvalet av informanter har i första hand byggt på kontakter jag fått via pålitliga personer som 

jag känner inom branschen. Jag har också till viss del utgått ifrån metoden snöbollsurval, vil-

ket enligt Bryman (2011) är en metod som går ut på att låta informanterna rekommendera yt-

terligare informanter. Min tanke bakom det är att människor i musikbranschen ofta känner el-

ler känner till varandra, och förmodligen har värdefulla förslag på personer som skulle passa 

min studie. Kvale och Brinkman (2014) påpekar att antalet intervjupersoner i en studie beror 

på vad som ska undersökas. Är forskningens syfte att undersöka världen som den uppfattas av 

en individ, exempelvis i en biografisk intervju, räcker det med att intervjua den enda perso-

nen. Är syftet å andra sidan att beskriva till exempel en hel yrkeskårs inställning till lön, kan 

intervjuer genomföras tills det att det infinner sig en mättnad, det vill säga en punkt där ännu 
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fler intervjuer skulle resultera i föga ny kunskap. Jag har valt att intervjua tre individer som 

antingen nu arbetar eller tidigare arbetat som musikproducent och/eller studiotekniker. Samt-

liga tre har mångårig erfarenhet av området. Intervjumetoden är vald utifrån ett intresse av att 

utforska och jämföra individernas upplevelse och förståelse av yrket de arbetar med.  

 

Bryman (2011) menar att då forskningen redan från början har ett tydligt fokus, är det viktigt 

att ha en målmedvetenhet i sökandet efter informanter. Kriterierna jag hade för urval av infor-

manter var att de skulle varit verksamma som antingen musikproducent eller studiotekniker i 

minst femton år. Andra faktorer som spelat in i urvalet av informanter är att jag tagit hänsyn 

till arbetets omfång och tidsram. Skulle fler informanter intervjuats hade, enligt min åsikt, stu-

dien behövt vara större och fortgå under en längre tidsperiod. Informanterna är anonymise-

rade, och presenteras endast med yrke och ungefärlig ålder nedan: 

 

Respondent A är för närvarande ljudtekniker och adjunkt vid en högskola. Han är cirka 60 år 

och har varit verksam som ljudtekniker av olika slag i cirka 35 år. 

 

Respondent B är för närvarande ljudtekniker. Han är cirka 70 år har varit verksam som ljud-

tekniker i cirka 50 år.  

 

Respondent C är för närvarande musikproducent, låtskrivare och lärare. Han är cirka 40 år 

och varit verksam i branschen i cirka 20 år.  

4.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Bryman (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod för insamling av 

data är en bra metod för forskare som vill hålla fokus på något specifikt utan att vara för sty-

rande eller för öppna i intervjusituationen. En semistrukturerad intervju utgår ofta ifrån en så 

kallad intervjuguide (se bilaga 1), vilken i det här fallet är en grovkornig minneslista över de 

teman forskaren vill ta upp under intervjun. Fördelen med en tematiskt orienterad intervju-

guide är att den innehåller teman och hållpunkter som intervjun kan kretsa kring, utan att sam-

talet blir för inrutat och låst. Forskaren kan utforma olika teman och områden, och sedan olika 

frågor i anslutning till dessa teman. Detta gör det enklare att bearbeta materialet i efterhand, 

och det gör även att intervjusituationen blir mindre konstlad, eftersom att frågorna kan ändras 

och följdfrågor kan formuleras efter behov. En annan vanlig intervjuform inom kvalitativ 

forskning är en ostrukturerad intervju. Denna liknar mer ett vanligt samtal där intervjuobjektet 

får associera fritt, och kan ha en fördel i att intervjusituationen blir mer organisk och öppen. 

Dock kommer denna intervjuform med de nackdelarna att samtalet kan bli svårt att styra åt 

det håll forskaren önskar, samt att resultaten av intervjuerna blir mer svårhanterliga för fors-

karen att organisera och strukturera i efterhand eftersom de då tematiskt och innehållsmässigt 

kan spreta åt alla möjliga håll. Den semistrukturerade intervjun är både tillräckligt öppen för 

att samtalet ska kunna ske spontant och naturligt, och samtidigt tillräckligt strukturerad för att 

intervjuresultaten ska bli någorlunda lätthanterliga och praktiska för forskaren att arbeta med i 

efterhand. Kvale och Brinkmann (2014) menar att ju spontanare en intervjuprocedur är, desto 

större är sannolikheten att intervjuaren mottar mer oväntade och impulsivare svar ifrån inter-

vjuobjektet. Är intervjuproceduren å andra sidan mer strukturerad och systematisk, riskerar 

svaren från intervjuobjektets sida att bli mer slentrianmässiga och förutsägbara. Dock blir det 

då enklare för forskaren att teoretiskt strukturera intervjun i efterarbetet.  

 

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data. Ge-

nom att utgå ifrån intervjuguiden (se bilaga 1) kunde jag redan i förberedelsen av intervjuerna 

tematisera frågorna och på så sätt försöka förenkla efterarbetet. Johansson och Svedner (2010) 



 21 

påpekar att i de fall frågorna är organiserade i olika teman från början, är det stor chans att 

svaren hamnar inom samma områden. Detta fungerade för det mesta, men på grund av att den 

semistrukturerade intervjun är en tämligen öppen intervjuform har det ändå blivit så att jag 

varit tvungen att anstränga mig mycket för att sortera upp resultatet av intervjuerna i efter-

hand.  

 

Då jag genomfört intervjuerna har jag applicerat Gadamers (2006) tankar om det öppna frå-

gandets princip. Jag har dels varit öppen inför faktumet att jag själv innehar en kunskapsbrist 

kring de frågor jag ställer, varför jag ställer dem. Jag har även varit beredd på att de svar jag 

fått inte nödvändigtvis måste stämma överens med de uppfattningar jag haft sen tidigare, och 

även att dessa svar kan komma att utöka och förändra min syn på området, det vill säga min 

förståelsehorisont.  

4.2.3 Bearbetning och analys  

Bryman (2011) menar att det egentligen inte råder absolut konsensus kring vad en tematisk 

analys innebär, och att egentligen går de flesta kvalitativa analysmetoder ut på att på ett eller 

annat sätt söka efter olika teman. De inspelade intervjuerna transkriberade jag i efterhand. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att då en utskrift av en ljudande inspelning utförs kan en 

rad tekniska och tolkningsmässiga problem infinna sig. En stor problematik handlar om att 

tackla förhållandet i överföringen mellan muntlig, ordagrann stil till skriftlig stil. Kring detta 

finns egentligen ingen standardprocedur eller några standardregler, dock finns det ett antal 

standardval som forskare ofta ställs inför. Dessa handlar om huruvida vardagligt talspråk ska 

återges ordagrant eller formuleras om till ett mer akademiskt korrekt språk, huruvida host-

ningar, harklingar och andra ljud ska tas med, ifall pauser ska skrivas ut och så vidare. Svaret 

på detta beror på vad avsikten med utskriften är. För att förenkla och förtydliga så mycket 

som möjligt, både för läsaren och för mig själv, har jag redigerat visst talspråk, utelämnat 

harklingar och andra ljud och utelämnat vissa pauser.  

 

När alla intervjuer var transkriberade började jag med att läsa igenom varje intervju för sig, 

och försökte samtidigt vara uppmärksam på vilka övergripande teman och olika mönster som 

framkom i flera intervjuer, utan att bry mig om specifika detaljer. I början av analysprocessen, 

det Bryman (2011) kallar kodningen, är det positivt att påbörja läsningen av materialet utan 

att göra några särskilda notiser eller fundera på eventuella tolkningar. För att tolka intervju-

texterna utifrån ett hermeneutiskt perspektiv koncentrerade jag mig sedan på att uppfatta olika 

meningar och mindre textrader utifrån intervjun som helhet. Eftersom jag både genomfört in-

tervjuerna, transkriberat och läst igenom dem hade jag redan en tämligen god överblick kring 

intervjuernas generella struktur och innebörd, och nu skärskådade jag dem på ett mer detalje-

rat plan, och försökte vara uppmärksam på motsägelser och liknande inom materialet. När jag 

gjort detta återgick jag till att placera in delarna i sin kontextuella helhet igen för att se om 

texten fortfarande var entydig. Denna hermeneutiska princip beskrivs av Kvale och Brink-

mann (2014) och även av Ödman (2007). Jag såg även till att så långt som möjligt försöka 

vara aktivt medveten om min egen förkunskap inom ämnet, samt även min egen okunnighet 

då de intervjuade har mycket mer erfarenhet och kunskap än jag. När jag sökte teman utgick 

jag ifrån de forskningsfrågor som tidigare formulerats. Då flertalet teman utkristalliserat sig 

gav jag varje tema en egen unik färg, och sorterade sedan texterna i de olika färger som tyck-

tes lämpliga. När all data var insamlad och genomläst flera gånger var transkriptionerna fyllda 

av texter i olika färger. Jag satte sedan in alla texter med samma färg i ett eget dokument och 

kunde på så sätt kategorisera och strukturera de olika temana. Därnäst fokuserade jag på att 

hitta kärnan, essensen, i varje dokument, vilket jag senare kunde behandla och presentera i re-

sultatet.  
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4.2.4 Presentation av resultatet 

I resultatet presenteras det bearbetade materialet i form av återberättande och citat. Enligt 

Kvale och Brinkman (2014) är presentationen av en transkriberad intervju en egen social kon-

struktion i sig självt, i vilken informantens livsvärld speglas och möjligen förvrängs beroende 

på de val som görs av författaren. Detta innefattar sådana val som handlar om litterär stil, ord-

val, kontext och så vidare. Denna presentation av resultatet kan ses som ett andra led av trans-

formation, först har informanternas tal transkriberats till text och sedan har denna text sam-

manfattats i ett återberättande. På grund av detta har jag tagit till mig Gadamers (2006) tankar 

kring förståelse och lärande. Eftersom intervjumaterialet i sitt sista, återberättande stadie ska 

möta en läsande publik blir det viktigt att presentera en så verklighetstrogen bild som möjligt 

av informanternas beskrivningar. Den information jag tolkat och tagit till mig ska nu tolkas 

och förstås av många andra människor. Fram tills dess har det endast handlat om mig och min 

egen tolkningshorisont, men nu ska materialet komma i kontakt med andras. Det vill säga att 

deras förståelsehorisonter ska möta min och på något sätt utökas och förändras. Med detta i 

åtanke har jag försökt att återge informanternas utsagor med ett så adekvat språkbruk som 

möjligt samt med precision och noggrannhet i återberättandet. Jag har även tagit i beaktning 

min egen förkunskap och min egen kunskapsbrist i ämnet samt att dessa påverkar mina tolk-

ningar av informanternas berättelser. I citaten har längre pauser påvisats genom att jag skrivit 

tre punkter i följd.  

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) kan det vara problematiskt att tala om kvalitativ forskning i termer av 

reliabilitet och validitet, eftersom dessa förutsätter möjligheten att komma fram till en enda 

absolut bild av den sociala verkligheten. Dock brukar dessa termer infogas i den kvalitativa 

sfären (ifrån den kvantitativa) utan att egentligen ändra betydelse, men vanligtvis förläggs då 

mindre vikt vid de frågor som rör mätning av olika slag. Till exempel är ofta kvalitativ forsk-

ning inte menad att vara generaliserbar, vilket också är fallet i min studie eftersom att det är 

svårt att säga att tre specifika musikproducenter kan vara representativa för en hel yrkeskår. 

På grund av studiens utformning kommer reliabiliteten att bli låg i den bemärkelsen att det 

skulle vara vanskligt att upprepa studien med nya informanter och förvänta sig att få ut 

samma resultat som vid första tillfället. Validiteten i min undersökning blir hög då jag använ-

der mig av ett hermeneutiskt förhållningsätt och låter det genomsyra hela studien, eftersom 

min utgångspunkt ligger i att undersöka tre specifika ljudteknikers och musikproducenters 

egna upplevelser och syn på sig själva. Utifrån dessa förutsättningar tänker jag att reliabilite-

ten och validiteten i min studie blir så pass höga de kan bli, förutsatt att jag upprätthåller en 

hög transparens genom att i detalj beskriva vilka metoder jag använder och hur de olika pro-

cesserna och tillvägagångssätten gått till.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) måste validiteten tas i beaktning redan i en studies plane-

ringsstadie och sedan finnas med i processen hela vägen fram till och med slutfasen. I denna 

studie har validitet eftersträvats genom att intervjuerna planerats och genomförts mycket nog-

grant. En svaghet i planeringsstadiet är emellertid att jag inte genomförde en regelrätt testin-

tervju innan de egentliga intervjuerna, vilket kan ha fört med sig att någon av intervjufrågorna 

eventuellt kan ha misstolkats. Dock har intervjuerna präglats av följdfrågor och förtydligan-

den från min sida, för att minska risken för missförstånd. Reliabiliteten i studien har jag för-

sökt upprätthålla genom att strukturera intervjuerna så lika som möjligt. Intervjuerna har ut-

förts utefter en intervjuguide och på så sätt har det säkerställts att samtliga teman jag ville un-

dersöka kommit på tal. På grund av de semistrukturerade intervjuernas utformning har dock 
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samtalsämnena ibland hamnat utanför vad som var tänkt. Jag har då via olika följdfrågor för-

sökt leda in samtalen på rätt områden igen.  

 

Bryman (2011) presenterar fyra delkategorier som lämpar sig för kvalitativ forskning utifrån 

ett tillförlitlighetsperspektiv. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlig-

het att styrka och konfirmera. Trovärdigheten bygger på en studies interna validitet och hand-

lar om forskarens och forskningsdeltagarnas uppfattning om den sociala verkligheten. I före-

liggande studie blir trovärdigheten hög, eftersom studien bygger på beskrivna subjektiva upp-

levelser utan att göra anspråk på objektiva sanningar, medan överförbarheten är relativt låg. 

Pålitligheten torde vara hög, eftersom jag noggrant beskriver och belyser studiens olika faser i 

detalj. För att säkerställa en så stor möjlighet att kunna styrka och konfirmera resultatet som 

möjligt, har jag aktivt och medvetet försökt förhålla mig objektivt under de faser i arbetspro-

cessen som kräver det.  

4.2.6 Forskningsetiska överväganden 

I förberedelsen av intervjuerna tog jag del av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

(2017), samt även den lag (SFS, 2003:460) som började tillämpas 2004, och som fastslår att 

forskning som har att göra med människor kräver deras samtycke. Efter att den potentiella in-

formanten fått information kring studiens syfte, metod och arbetssätt ska samtycket på något 

sätt dokumenteras. Utifrån dessa lagar och riktlinjer formulerade jag ett samtyckesdokument 

(se bilaga 2) som varje informant fick fylla i i anslutning till intervjuerna. Informanterna hade 

i god tid innan intervjuerna fått översiktlig information kring arbetet, och hade på så sätt gott 

om tid att förbereda sig. Utifrån Vetenskapsrådet (2017) förberedde jag även ett dokument (se 

bilaga 3) i vilket jag skrev ned alla etiska regler och rekommendationer som däri presenteras, 

och använde sedan detta som ett underlag då jag informerade informanterna innan intervju-

erna startade. Dessa regler och rekommendationer handlar bland annat om informantens rät-

tigheter, att medverkan är frivillig och sker på informantens villkor, att de har rätt att avbryta 

medverkan närhelst de önskar, att de har rätt att vara anonyma och så vidare.  

  



 24 

5 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de tematiska analyser som utförts utifrån de intervjuer 

jag genomfört med syftet att undersöka studioteknikerns och musikproducentens uppfattningar 

kring deras roller i en studio. Resultatet är indelat i tre teman: musikproducenten, studiotekni-

kern samt teknikerproducenten – en vanlig hybrid. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet.  

5.1 Musikproducenten 
Under denna rubrik redovisas hur informanterna beskriver sin upplevelse av rollen som mu-

sikproducent, vilken funktion en musikproducent kan ha i en studio samt vilka kunskapsområ-

den som ingår i rollen. Avsnittet delas in i fyra teman: musikproducenten som konstnärligt 

bollplank, det musikaliska och det tekniska hantverket, musikproducenten som kommersiell 

marknadsstrateg samt sociala färdigheter.  

5.1.1 Musikproducenten som konstnärligt bollplank 

Samtliga tre informanter var överens om att en av musikproducentens främsta uppgifter är att 

hjälpa artisten eller bandet konstnärligt genom hela inspelningsprocessen. Detta är något som 

återkommer som en generell beståndsdel i informanternas beskrivningar av vad som skiljer en 

musikproducent åt från en studiotekniker. Jag har valt att använda mig av ordet bollplank, ef-

tersom jag vill betona den stöttande funktion en musikproducent utgör, så som informanterna 

beskrivit den i intervjuerna. Detta blir tydligare och mer korrekt än att använda termer som till 

exempel guide eller ledare, då dessa för mycket åsyftar en styrande och kontrollerande roll. 

Respondent B menar att det är en musikproducents uppgift att tydliggöra var artisterna är på 

väg rent konstnärligt, för att sedan hjälpa dem att komma dit. Att vara behjälplig och komma 

med idéer är också viktigt. Respondent C säger: ”… det är viktigt att det är bandets idéer 

som… som kommer till liv, men sen är det också att om dom har frågat mig att producera, så 

då vill dom ju ha mina egenskaper, och då vill dom ju att jag säger nånting… oftast…”. Re-

spondent C påkar således på sitt eget producentskap som ett konstnärligt inriktat yrke, i vilket 

varje individ har sitt eget personliga uttryck. Detta, menar han, gör att artister och musiker sö-

ker samarbete med specifika musikproducenter av rent konstnärliga själ. Respondent A påpe-

kar, angående producentrollen under sånginspelningar, att det är viktigt att medvetandegöra 

och uppmärksamma sångarna kring vad budskapet i deras text och musik egentligen handlar 

om. Han menar att det är lätt hänt att fokus förläggs vid intonation, text och sångteknik, och 

att musikaliskt uttryck och konstnärlig känsla glöms bort och hamnar underst i prioriteringen: 

 
Men om jag har någon slags producentroll så försöker jag ju att… det som är oftast det vanligaste felet 

är ju: ’vad är det vi sjunger om? Vad är det för känsla?’. Så att det inte bara blir att ’ja, det är tekniskt 

bra, det är rätt text och vi fixar till med Melodyne2 så att det stämmer.’… men det finns inget uttryck i 

sången egentligen… Det är nollställt… man sjunger om hjärta och smärta som om det vore en banan 

och ett äpple ungefär… (Respondent A)  

 

Den enda som ser sig själv som mer musikproducent än studiotekniker av de tre informan-

terna är Respondent C. Han säger att han brukar se till att vara konstnärligt förberedd redan 

innan bandet eller artisten kommer till studion. ”…oftast så har man ju kanske jobbat med lå-

ten innan artisten kommer, om det är så att jag ska spela in sång bara kanske… eller lägga på 

en gitarr, eller… nånting. Så då är jag så pass förberedd konstnärligt, om man ska uttrycka det 

så”. Dock är Respondent C noga med att poängtera att en musikproducent inte ska lägga sig i 

                                                 
2 Ett mjukvaruprogram som används för att justera tonhöjder på inspelade instrument eller 

sång. 
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konstnärliga detaljer bara för sakens skull, utan då det låter bra om musiken är det bättre att 

vara tyst. Ett tips eller ett kreativt förslag i studion bör alltid vara substantiellt underbyggt och 

motiverat. Respondent C menar också att dagens teknik gjort det möjligt att testa och utvär-

dera olika idéer på ett snabbt och effektivt sätt, vilket gör att det går att konkretisera en ab-

strakt idé direkt, istället för att prata om den och försöka förklara vad idén innebär. Respon-

dent C pratar också om de specifika tillfällen han har spelat in musiker i en studio, och menar 

att han som musikproducent ibland medvetet försöker locka fram en inneboende musikalitet 

hos dem. Detta gör han genom att få musikerna att spela någonting som de inte brukar spela. 

Han säger: ” …och sen kan det vara såhär: ’ahmen, bara kör…testa liksom. Vi tar bort där om 

det blir konstigt!’, och då kan man… då kan det dyka upp alla möjliga konstiga grejer, som 

ibland är jättebra.”. 

 

Respondent B exemplifierar musikproducentrollen genom att berätta om en produktion då han 

själv verkade som musikproducent. I just den produktionen låg betoningen på ett konceptuellt 

tänk där skivans övergripande helhet låg i fokus. Respondent B beskriver hur han steg för steg 

var med och diskuterade musiken, som artisten hade komponerat utifrån en serie böcker, och 

skivan för att se till att konceptet och helheten skulle bli så tydligt och bra som möjligt.  

5.1.2 Det musikaliska och det tekniska hantverket 

Ett musikaliskt kunnande som innefattar både gehörsmässiga och musikteoretiska kunskaper 

är något alla tre informanter placerar inom ramen för vad en musikproducent behöver be-

härska. Respondent B menar att rollen som musikproducent fodrar oerhört stora kunskaper 

inom både musikteori, gehör och notläsning. Dessa är verktyg som behövs både för att kunna 

realisera musikaliska idéer, och för att kunna använda samma terminologi som musikerna, ar-

tisten och kompositören. Enligt Respondent B tappar förmodligen musikproducenten sitt för-

troende ifall hen inte kan uttrycka sig ens i närheten av skickliga artisters yrkesspråk, och Re-

spondent B påpekar också att en av de viktigaste uppgifter en musikproducent har är att skapa 

förtroende mellan sig själv och artisten. Respondent C säger att en musikproducent måste ha 

något som han kallar för ”produktionsgehör”:  

 
Men sen liksom, allmän musik… hur ska jag säga?... jag brukar kalla det för produktionsgehör 

liksom, att… du hör vad som funkar. Alltså att kunna arra upp. Om det behövs, göra små insat-

ser. Om nån har problem med att sätta nån ton kanske kunna förstå hur sången fungerar och så-

där… Men det kommer ju med erfarenhet skulle jag vilja säga (Respondent C) 

 

Respondent A pratar också om vikten av ett musikaliskt kunnande. Han menar att en musik-

producent måste kunna förstå olika harmoniska ackordvändor, samt kunna föreslå olika alter-

nativ till dem. Att förstå enklare stämföring och hur olika melodier är konstruerade är också 

viktigt i sammanhanget, enligt Respondent A.   

 

Både Respondent C och Respondent B tog upp tekniska färdigheter som grundläggande för en 

musikproducent. Respondent C menar att en musikproducent borde ha grundläggande tek-

niska kunskaper, så att hen är kompetent nog att få ett bra ljud i utrustningen utan att det sker 

några misstag. Enligt Respondent C borde en musikproducent veta en del om inspelningsmik-

rofoner, signalflöde, kablar och högtalare, så att hen inte gör bort sig kring det området, och 

på grund av det tappar förtroendet hos artisten. Respondent B konstaterar att det är bra om 

musikproducenten är någorlunda insatt i ljudteknik, därför att det gör det möjligt för musik-

producenten att prata med studioteknikern med en gemensam terminologi. Detta möjliggör, 

enligt Respondent B, att musikproducenten kan diskutera eventuella ljudmässiga idéer med 

både studioteknikern och artisten. Respondent A nämnde inte tekniska färdigheter i förhål-

lande till musikproducentens roll. 



 26 

5.1.3 Musikproducenten som kommersiell marknadsstrateg 

Även kunskap kring musikbranschen och marknaden var någonting samtliga informanter var 

överens om ingick i en musikproducents roll. Respondent B, då han resonerar generellt kring 

musikproducenter, säger:  

 
Ja, han har ju ansvar ofta… både för budget och inför skivbolaget att det ska bli skitbra. Så det är… hel-

vete, att vara producent… det skulle jag aldrig vilja. Sen… I dagens läge då… allting är ju väldigt kom-

mersialiserat, så att säga. Så jag tror att… en musikproducent idag är väl relativt annorlunda mot på den 

tiden jag höll på. För att nu har man ju… helt andra krav på sig utifrån stora, vida världen så att säga. 

Och… som inte jag tycker är speciellt intressant, hur man kommersiellt ska anpassa sig med sina låtar 

(Respondent B) 
 

Respondent B pekar på att en musikproducent idag ofta har helt andra krav på sig än för 30 år 

sedan. Han menar att marknaden nu är mycket mer kommersialiserad och att musiken måste 

anpassas därefter, vilket är musikproducentens jobb. Musikproducenten har ett ansvar gente-

mot skivbolaget, som går ut på att säkerställa att musiken är sådan att den kommer kunna ge-

nerera pengar i slutändan. Respondent B menar att musikproducenter inte är nödvändiga på 

samma sätt för de artister som befinner sig utanför de kommersiella nivåerna. Många artister 

Respondent B samarbetar med väljer att producera sig själva, och därmed inte använda sig av 

någon extern musikproducent. Respondent C påpekar spänningen som kan uppstå inom mu-

sikproducentrollen då artisten vill på ett sätt musikaliskt eller konstnärligt, och skivbolaget 

vill något annat av rent marknadsmässiga själ. Det har hänt att artisten velat ha till exempel 

mycket improviserad sång i slutet på någon låt, och att han då varit tvungen att diskutera med 

artisten kring faktumet att detta möjligen inte passar så bra för radio och TV. Han beskriver 

sig då som en förlängd arm åt skivbolaget. Detta problem uppstår enligt Respondent C relativt 

sällan, och då det väl uppstår är det oftast små detaljer det handlar om. Respondent A säger att 

det ingår i musikproducentens uppgifter att ha hand om den ekonomiska budgeten, och att se 

till att projektet redan på planeringsstadiet ter sig rimligt och genomförbart i förhållande till 

de ekonomiska ramfaktorer som råder. Han säger: ”Men samtidigt om man är producent och 

så vet man att: ’Okej, om vi ska göra det här så kommer det innebära så mycket arbete. Det 

kommer jag aldrig att få ut ekonomi för. Alltså så stryker vi det redan innan’.”. Respondent A 

uttrycker även sin upplevelse av att musikproducentrollen förändrats på det sätt att det tidi-

gare ofta var skivbolaget som hade hand om ekonomin, medan producenten kunde vara mer 

konstnärligt inriktad och arbeta mer med bandet. Nu för tiden är musikproducenten ofta både 

ekonomiskt och konstnärligt ansvarig. Respondent A säger: ” … att hålla koll på ekonomi, 

hålla koll på vad som ska göras. Att både som producent ha ansvar för konstnärlighet och fyr-

kantighet.” 

5.1.4 Sociala färdigheter 

På frågan om vilka som är musikproducentens olika kunskapsområden svarade Respondent 

A:  

 
 Ja, man behöver jättemycket kunskaper, men jag tror att det absolut viktigaste är social kompetens. Gi-

vetvis så duger det inte bara att kunna snacka, utan lite hockey ska man ju också kunna prestera. Om 

man bara har, vad ska man säga, kunskaper om hur saker ska göras, men inte kan ta folk så kommer det 

att gå snett. Kan man ta folk, men inte har någonting som liksom bygger upp det så kommer det ju 

också att bli fel… Men just det här… Kunskap och social kompetens… (Respondent A) 

 

Respondent A belyser i citatet ovan balansen mellan olika typer av hantverksmässig kunskap 

och social kompetens. Det går inte som musikproducent att bara ha det ena utan det andra. 

Hans första, spontana svar var dock att den absolut viktigaste färdigheten en musikproducent 

kan inneha är i synnerhet just den sociala kompetensen. Respondent C pratar också mycket 
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om färdigheterna i att kunna samarbeta med olika typer av människor. Att få de som ska spela 

in att känna sig avslappnade och att må bra är en mycket framträdande förmåga i Respondent 

Cs beskrivning av en musikproducent. Han menar att en musiker som känner sig avslappnad 

och trygg presterar bättre än en musiker som känner sig stressad och nervös. Att skapa denna 

kollektiva trygghetskänsla är något en musikproducent får arbeta med under hela inspelnings-

processen, från första stund artisten sätter sin fot i studion, och sedan fortlöpande under hela 

inspelningssessionen. För att åstadkomma en stark trygghetskänsla menar Respondent C att 

det är viktigt att musikproducenten både är mycket effektiv i sitt arbete, och samtidigt tydlig i 

sin kommunikation gentemot artisten. Vet inte artisten vad som händer härnäst i arbetsflödet, 

kan det skapas en oro och osäkerhet som kan ha en negativ inverkan på hela produktionen. 

Det är musikproducentens uppgift att skapa ett bra, kreativt arbetsflöde som alla känner sig 

trygga med, säger Respondent C.  

 

Enligt Respondent B är en av musikproducentens absolut viktigaste uppgifter att kunna skapa 

ett förtroende mellan sig själv och artisten som ska spela in. Detta förtroende är en förutsätt-

ning för att ett kreativt arbete ska kunna ske, där båda parter litar på varandras kompetenser 

och skicklighet. Respondent B betonar även flera gånger under intervjun vikten av ett väl fun-

gerande samarbete mellan artisten, studioteknikern och musikproducenten. Att kunna hantera 

en situation i vilken en artist av olika själ inte presterar musikaliskt, är också viktigt menar 

Respondent C. En viktig egenskap vid sådana tillfällen är att ha en slags fingertoppskänsla för 

hur mycket den specifika artisten klarar av att arbeta innan det är dags att ta en paus, eller att 

fokusera på något annat. Respondent C påpekar att en artist som plötsligt inser att musikpro-

ducenten och andra i studion inte anser att hen når upp till önskad nivå blir spänd och låst, och 

kommer förmodligen att prestera ännu sämre än innan. Därför är det viktigt att hela tiden 

känna av det sociala klimatet.  

5.2 Studioteknikern 
Under denna rubrik följer redovisningar av hur informanterna uppfattar och beskriver rollen 

som studiotekniker, vilken funktion studioteknikern har i en studio samt vilka olika kunskaps-

områden som ingår i rollen. Avsnittet delas in i fyra underrubriker: studioteknikern som pro-

blemlösande kameleont, tekniska och inspelningsmässiga hantverkskunskaper, sociala färdig-

heter samt kreativt bollplank utifrån ett tekniskt perspektiv.  

5.2.1 Studioteknikern som problemlösande kameleont 

Både Respondent C och Respondent A beskriver studioteknikern som en person som gör det 

som förväntas av den och inte är i vägen för arbetet i studion. Detta innefattar uppgiften att 

sköta om den tekniska apparaturen på ett sätt som gör att artisten och producenten inte behö-

ver tänka på den. Respondent C säger: ”…en studiotekniker ska ju bara få det att fungera”. 

Respondent C, som varit utomlands mycket och arbetat som både studiotekniker och musik-

producent, jämför den typiske svenska studioteknikern med hur de arbetar i Nashville. Han 

menar att det typiskt svenska arbetssättet för en studiotekniker under tracking3 av till exempel 

ett band är att trycka på knappen för inspelning, för att sedan luta sig tillbaka och vänta på att 

bandet ska spela klart. I Nashville, menar han, har studioteknikern en mycket mer aktiv roll. 

När bandet väl spelar passar studioteknikern på att markera låtens olika delar i inspelnings-

programmet och anteckna låtens tempo och tonart och så vidare. Detta gör att om artisten se-

dan vill ta om en inspelning från en viss del i låten, så vet redan studioteknikern var någon-

stans artisten menar. I Sverige hade den processen tagit längre tid, då studioteknikern hade va-

rit tvungen att först lokalisera sig i låten eller stycket, och sedan leta upp den specifika del 

                                                 
3 Den initiala inspelningen av olika instrument.  
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som artisten efterfrågat. Den typiske studioteknikern i Nashville har alltså ett arbetsförhål-

lande som är mycket mer aktivt och inarbetat än i Sverige, menar Respondent C. En sådan 

tekniker är aldrig inne och stör själva i arbetsprocessen, utan utför sitt arbete runt om och ser 

till att allt som ska användas fungerar. Detta är egenskaper Respondent C lyfter fram som 

mycket positiva hos en studiotekniker. Respondent C är också noga med att tydliggöra att 

detta naturligtvis inte är en absolut sanning och att det givetvis existerar undantag, men att det 

ändå stämmer överens med de tendenser han upplevt utifrån sin egen erfarenhet. Han nämner 

också att en av anledningarna till det kan vara att i Nashville är det en mycket större konkur-

rens mellan studiotekniker, så att de som väl har fått arbete vet att de måste prestera och vara 

aktiva, för annars finns det många andra som kan överta det arbetet.  

 

Respondent A tror att den absolut viktigaste rollen en studiotekniker har är att göra det som 

alla andra förväntar sig. Han nämner att det är viktigt att inte ta för stor plats i början av ett 

inspelningsprojekt, utan att snarare hålla sig i bakgrunden och känna av vad ens roll i just det 

specifika sammanhanget är. Respondent A säger: ” Och jag tror det var Bruce Swedien4 som 

sa det någon gång att: ’Jag gör det som förväntas göras av mig, men det som förväntas kan 

vara oerhört olika’.”. I inspelningsfasen beskriver Respondent A sin egen roll som studiotek-

niker som en person som underlättar arbetet och framförallt ser till att artisten har en bra med-

hörning. Respondent A menar att en artist som har en tydlig och välbalanserad medhörning 

presterar bättre musikaliskt än en som inte har det. Han nämner även att det nu för tiden är 

vanligt med olika typer av system som möjliggör för artisten att själv kontrollera sin egen 

medhörning. Detta är både på gott och på ont, enligt Respondent A:  

 
 Jag menar nu för tiden finns det jättemycket såna här hear back-system… att musikerna kan ställa in sin 

egen lyssning och… det där kan ju gå rätt snett… haha… beroende på vilken erfarenhet musikerna har i 

att ställa in ett system, och det kan ju också göra att när dom kommer in och lyssnar på hur det låter i 

kontrollrummet, kontra hur det har låtit i deras hörlurar, så blir dom väldigt förvirrade. Det gör ju ibland 

kan jag tycka, att begränsningar är bra… att ’okej, vi ställer in en hörlursmix som alla är hyfsat nöjda 

med, eller åtminstone alla är lika missnöjda med.’. Men, så låter det i hörlurarna, och så låter det också 

när man kommer in i kontrollrummet och lyssnar på det också. Då är det lättare att förhålla sig…(Re-

spondent A)  

 

Respondent B pratar också om detta. Han säger att han först brukar ställa en så demokratisk 

och neutral ljudbild som möjligt åt artisten, i vilken alla instrument får höras lika mycket. Se-

dan låter han dem en åt gången få önska om de skulle vilja ha mer eller mindre av något in-

strument i hörlurarna.   

5.2.2 Tekniska och inspelningsmässiga hantverkskunskaper 

Samtliga tre informanter är överens om att en studiotekniker måste vara oerhört skicklig på att 

hantera den ljudtekniska utrustning som används vid musikproduktioner. Respondent C påpe-

kar vikten av att vara förberedd innan artisten kommer till studion. Detta innefattar att ta reda 

på så mycket information som möjligt kring vilken utrustning och vilka instrument artisten 

kommer vilja använda och spela in, för att sedan rigga upp allting och se till att allting funge-

rar. Respondent C nämner även kommunikationsmickar som en viktig detalj att ordna med. 

Respondent C uppger att han vid några tillfällen börjat koppla in mikrofoner samtidigt som 

artisten varit på plats i studion. Han menar att det då är hög risk för att situationen kan bli 

stressig, exempelvis ifall någonting inte fungerar som det ska. Han säger att en studiotekniker 

kan känna press över att artisten är på plats och vill komma igång, och att det då är lätt hänt 

                                                 
4 Amerikansk studiotekniker och musikproducent som är mest känd för att ha mixat de flesta 

av Michael Jacksons album (Senior, 2009). 



 29 

att studioteknikern använder sig av nödlösningar bara för att kunna komma igång och spela 

in. Då är det inte alltid att det blir så bra som det hade kunnat bli. Respondent C nämner även 

att det alltid är bra att ha en alternativ plan för hur inspelningen skulle kunna ske på något an-

nat sätt, utifall att någonting skulle gå snett med själva utrustningen.  

 

Även Respondent B menar att en studioteknisk förberedelse utan artistens närvaro är en viktig 

komponent för att arbetet ska kunna ske så effektivt som möjligt. Hans tillvägagångssätt som 

studiotekniker är att han försöker ta reda på så mycket information som möjligt på förhand. 

Ofta brukar han genomföra en intervju med artisten för att ta reda på instrumentsättning, pre-

ferenser gällande mikrofoner eller annan teknisk utrustning, musikaliska ljudideal och så vi-

dare. Sedan skickar han ut artisten ur studion för att i lugn och ro själv kunna koppla in mik-

rofoner och micka upp instrument. Eftersom han har en så stor erfarenhet av studiotekniskt 

arbete vet han också på förhand mycket om ungefär hur olika mikrofoner kommer låta på 

olika instrument i olika slags placeringar, och kan skräddarsy detta utefter artistens olika öns-

kemål. Sedan får artisten komma in i studion och spela, och Respondent B passar då på att 

spela in ungefär trettio sekunders material. Detta får artisten sedan komma ut i kontrollrum-

met och lyssna på. Efter det får artisten ha ytterligare önskemål gällande mikrofonplacering 

och musikalisk ljudbild, och då kan det hända att Respondent B byter ut någon mikrofon eller 

placerar om någonting i de fall artisten önskar det. Det vanligaste gällande till exempel trum-

mor är att artisten har önskemål kring ljudet av bastrumma, virvel och pukor. Respondent B 

poängterar att andra mikrofoner som fångar upp hela trumsetet eller ljudet i rummet inte van-

ligtvis diskuteras särskilt ofta.  

 

Respondent A har ett liknande arbetssätt gällande förberedelser inför ett inspelningsprojekt. 

Han ser till att ta kontakt med artisten och ta reda på detaljer som till exempel om musiken 

ska spelas in live eller om instrumenten ska läggas på ett efter ett, om artisten ska spela in till 

metronom eller utan, om instrumenten ska vara separerade i olika rum så att artisten kan spela 

om vissa instrument, om hörlurar ska användas eller inte, hur slutresultatet är tänkt och så vi-

dare. Respondent A säger även att i det fall det finns en musikproducent kopplat till projektet 

är hans uppgift som studiotekniker att fånga upp ljudet på bästa möjliga sätt, och att inte lägga 

sig i det musikaliska eller det konstnärliga. I hans roll ingår då även att sätta upp den bästa 

mikrofonen för sammanhanget, se till att det inte blir för starka s-ljud på sången, att signalen 

in från mikrofonen till mixerbordet är på lagom nivå och så vidare.   

5.2.3 Sociala färdigheter 

Respondent B beskriver de sociala färdigheter som är nödvändiga för en studiotekniker som 

angränsande till de som krävs hos en musikproducent. Enligt Respondent B handlar det 

mycket om att få artisten att må så bra som möjligt och glömma bort hela studiosituationen. 

Han berättar att hela tanken med studion som han var med och byggde upp och som intervjun 

också sker i, var att den skulle signalera trygghet och en känsla av att vara hemma: 

 
Om du tittar på rummet här… det är mera… det är näst intill vardagsrumsliknande. Man ska liksom 

känna sig bara … hemma, det är liksom… jag menar… flyttar sig bastrumman så går jag in och hämtar 

en spik och så spikar jag fast den i golvet. Det är liksom… om du kommer in i fina studios… du kan ju 

inte gå med högklackade skor där ens. ’Näe, det är så fina golv…’. Så att… folk ska känna sig hemma 

tycker jag, det är jätteviktigt. (Respondent B)  

 

Respondent B säger att en studiotekniker måste ha en bra känsla för dynamiken och det soci-

ala samspelet inom en grupp människor. Han berättar en anekdot om när han arbetade som 

studiotekniker på Studio Decibel i Stockholm, där artist och tekniker inte hade visuell kontakt 

via fönster. Medan han satt och spelade in en låt hörde han hur det började låta konstigt om 
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trummorna. Så han funderade på om något var fel. Han gick ut ur kontrollrummet och öpp-

nade dörren in till trumslagaren, som höll på att packa ihop sina trummor mitt i en låt, samti-

digt som alla mixerbordets kanaler lyste rött och inspelningen pågick. Trumslagaren sade upp 

sig, gick ut ur studion och sedan fanns inte gruppen mer. Gruppen upplöstes mitt under en på-

gående inspelning på grund av något olöst socialt problem som funnits internt sedan tidigare. 

Respondent B menar på intet sätt att han själv hade kunnat förhindra detta. Hans poäng är 

dock att det är sådant som kan hända, och ju bättre sociala och gruppdynamiska färdigheter en 

studiotekniker har, desto större chans är det att en grupp kan genomföra en lyckad inspel-

ningssession utan att drabbas av sociala svårigheter.  

 

Vidare beskriver Respondent B att det är vanligt att artister har med sig egna studiotekniker, 

som han då måste samarbeta med. Respondent B uppgift blir då, eftersom han är den som kan 

mest om studion han arbetar i, att tillsammans med den externa studioteknikern bygga upp ar-

tistens ljudbild. Han säger även att det händer att han bara är med och hjälper till i inlednings-

fasen, och att han sedan kan lämna över nyckeln till studioproducenten och artisten och gå där 

ifrån. Att ha en egen studiotekniker med sig, som känner artisten och vet hur musiken låter 

och så vidare, kan vara en oerhörd trygghet för en artist menar Respondent B.  

 

Respondent A medger att ett stort mått av social kompetens underlättar även en studiotekni-

kers arbete. Han påpekar att det i en studio finns vissa tekniska förutsättningar som kan för-

svåra och försämra kommunikationen och skapa missförstånd. Det är till exempel viktigt att 

tänka på, om en artist exempelvis ska göra ett gitarrpålägg och resten av gruppen sitter i kon-

trollrummet, att artisten endast hör det som kommuniceras via kommunikationsmikrofonen. 

Om då den mikrofonen är avslagen, och någon i gruppen berättar en rolig historia som får res-

ten av gruppen att skratta, och studioteknikern samtidigt slår på kommunikationsmikrofonen, 

är det lätt hänt att artisten inne i studion upplever att resten av gruppen skrattar åt hens insats. 

Detta kan skapa oro och missförstånd, som enligt Respondent A kan försvåra och försämra 

arbetsprocessen. Han påpekar återigen vikten av att se till att alla känner sig lugna och trygga. 

Han menar på att om han känner av att den sociala energin i en studio börjar dala, så kan det 

vara en idé att fråga om artisten vill ta en kort paus, en fika eller att till och med att berätta en 

vit lögn för artisten om att en själv måste gå på toa eller liknande. Allt för att skapa ett ut-

rymme i vilket artisten kan slappna av och återhämta sig.  

 

Respondent C pratar om de situationer han arbetar som studiotekniker då det finns en musik-

producent medverkande i projektet. Han menar att vid de tillfällena ska en studiotekniker 

helst inte märkas. Han jämför med en liveljudtekniker:  

 
När man märks, det är när det inte funkar. Är du på en konsert och ljudet är bra så tänker man 

liksom inte på det. Men blir det massa rundgångar och det är för starkt eller för svagt eller… då 

börjar man tänka på: ’vem är det som kör ljudet?’. (Respondent C)    

 

Respondent C påpekar dock att det finns tillfällen då en studiotekniker både kan och borde in-

gripa i arbetsprocessen, men då är det endast ifall situationen kräver det.  

5.2.4 Kreativt bollplank utifrån ett tekniskt perspektiv 

Både Respondent A och Respondent B nämner att de då och då kommer med kreativa förslag 

till artisten utifrån deras perspektiv som studiotekniker. Respondent B medger att han är rätt 

så okunnig när det kommer till musikteori, men att han däremot har utvecklat ett gehör för att 

höra om tagningar är bra eller inte. Han säger att han brukar höra ifall en tagning svänger rent 

rytmiskt och samspelsmässigt, och han menar att hans position som studiotekniker gör att han 

kan lyssna på tagningar på ett annat sätt än vad vare sig artisten eller producenten kan. Han 
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säger att artister ofta kan vara upptagna med att lyssna på deras egen prestation och därmed 

glömma bort helheten. Han säger också att musikproducenter kan vara för insnöade på sin 

vision och alla detaljer för att faktiskt höra hur det låter. Respondent B menar att utifrån hans 

position som studiotekniker kan han ha en bredare och mer enhetlig uppfattning av hur olika 

tagningar låter, och vilken av dem som faktiskt är att föredra.  

 

Respondent A talar om olika tekniska strategier och lösningar en studiotekniker kan använda 

sig av för att påverka prestationen och det musikaliska resultatet. Som ett exempel lyfter han 

fram artisternas medhörning:  

 
Det är oerhört fascinerande hur man spelar mot det man hör… Som ibland också hur volym på-

verkar pitch, och intonation och såna där saker… som gör att om sångaren har liksom jät-

testarkt… ja, oftast så intonerar dom ju lågt. Det gör ju också då att om musikerna ställer in egen 

lyssning så kan inte jag lura dom… som att till exempel sångaren… att jag ger han lite för lågt 

på lyssningen, för då måste han sjunga ut mer. (Respondent A)  

 

Respondent A beskriver hur han kan använda teknik för att till exempel få en sångare att 

sjunga lägre eller högre intonationsmässigt. Likt Respondent B medger även Respondent A 

att han inte har någon större musikteoretisk kunskap, men att han snarare kan använda sin tek-

niska kunskap för att påverka ljudbilden och så vidare. Han nämner även att han brukar för-

söka tänka på hur han kan förstärka uttryck i musiken med hjälp av olika effekter och sound.   

 

Respondent B berättar en anekdot om ett band han spelade in vid ett tillfälle. Bandet hade 

spelat in alla grunder och tog in studiomusiker i studion som skulle spela in blås. När allt blås 

var inspelat lyssnade Respondent B på resultatet ute i kontrollrummet och konstaterade att 

ljudbilden blev för tjock och att det skulle bli extremt svårt att mixa musiken i efterhand. Re-

spondent B föreslog då för bandet att de skulle göra vissa ändringar i arrangemanget som 

skulle leda till att ljudbilden blev mer luftig och lätt. Respondent B hävdade att detta skulle 

göra låten enklare att mixa för honom i efterhand. Dessa förändringar gjorde även indirekt att 

låten blev bra musikaliskt och att den fick ett intressant sväng. Skivan blev senare en fram-

gång, och sålde så mycket att det blev en diamantskiva i Norge. Respondent B menar på att 

hela skivans sound ändrades utifrån ett ljudtekniskt perspektiv, och att det inte alltid är så van-

ligt att sådant händer. Respondent C tar inte upp någonting om detta utifrån ett studiotekniskt 

perspektiv.  

5.3 Teknikerproducenten – en vanlig hybrid 
Alla tre informanter uppger att det är mycket vanligt idag att en och samma person innehar 

både musikproducentrollen och studioteknikerrollen samtidigt. Respondent C, som beskriver 

sig själv som musikproducent, menar att han många gånger föredrar att slippa arbeta med en 

studiotekniker därför att han upplever det onödigt att ha en mellanhand då han anser sig vara 

tillräckligt kompetent för att hantera tekniken själv. Han medger dock att det är beroende av 

vad det är för situation han befinner sig i. Vid större projekt, som att till exempel spela in en 

hel orkester, säger Respondent C att det eventuellt kan vara flera olika sorters tekniker in-

kopplade: en som sköter inspelningsprogrammet, en annan som har koll på signalnivåer och 

mikrofoner och så vidare. Men är det så att Respondent C är själv i en större studio, och ska 

spela in sång, brukar han låta den lokala studioteknikern vara med att sätta upp mikrofoner 

och starta igång all utrustning som behövs. Sedan ber Respondent C ofta studioteknikern att 

gå därifrån, så att han får arbeta själv i lugn och ro tillsammans med sångaren.  

 

Respondent A beskriver att studioteknikerrollen och musikproducentrollen mer och mer har 

vuxit ihop under hans karriär. Han menar att då han växte upp så var rollerna mer tydliga. 
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Personal i en studio definierade sig antingen som musikproducent, eller som studiotekniker. 

Han tror att skillnaden nu är att musikproducenter ser helheten på ett annat sätt, eftersom de 

numer både kan vara musikproducenter, studiotekniker och kanske till och med delta i musi-

cerandet på ett eller annat sätt. Respondent A säger:  

 
Att den skillnaden är större nu tror jag ju inte. Nu hoppas jag att jag inte säger emot mig själv… 

I och med att det har mold-ats ihop… morph-ats ihop… på något sätt så att tekniker, producent, 

studiomusiker, ekonomiskt ansvarig, studioägare, underhållstekniker har blivit samma person 

egentligen… Eller kan vara samma person. (Respondent A) 

  

Respondent A tror att detta kan bero på att det förr i tiden, innan den digitala eran, fanns mer 

pengar att spendera i olika inspelningsprojekt, även för mindre och halvstora band. Det såldes 

fler skivor, och därför fanns det en större ekonomi för att anställa både en studiotekniker och 

en musikproducent. Nu när branschen stramats åt ekonomiskt och skivor generellt inte säljer 

lika bra, är det mer kostnadseffektivt att endast anställa en person som kan utföra flera olika 

uppgifter i studion.  

 

Enligt Respondent B är det idag inte ovanligt att artister han samarbetar med har med sig en 

person som både är musikproducent och studiotekniker till studion. Han säger också att i vissa 

fall, då artisten inte har med sig en extern musikproducent, kan han som studiotekniker få en 

producentroll också. Men han påpekar att det då är väsentligt att han skapat ett starkt förtro-

ende mellan sig själv och artisten.  

5.4 Sammanfattning 
I resultatet framkommer informanternas syn på och upplevelse av musikproducenters och stu-

dioteknikers roll i en studio, samt hur de upplever att båda dessa roller stundtals innehas sam-

tidigt av en och samma person. Detta presenteras i form av tre olika kategorier. I den första 

kategorin, musikproducenten, beskriver samtliga informanter att ett av musikproducentens 

viktigaste uppgift är att vara ett musikaliskt och konstnärligt stöd åt artisten genom hela in-

spelningsprocessen. Respondent C berättar också om hur det ibland kan vara så att artister sö-

ker sig till en specifik musikproducent på grund av hens konstnärliga uttryck. Informanterna 

är även överens om att ett bra gehör och ett musikteoretiskt kunnande är väsentliga kunskaper 

i en musikproducents arbete. Respondent C och Respondent B lyfte fram ljudtekniska kun-

skaper som en viktig aspekt, medan Respondent A inte nämnde detta alls. Informanterna be-

skrev vidare hur både kunskaper kring musikbranschen och sociala färdigheter är någonting 

som ingår i rollen som musikproducent.  

 

Under rubriken, studioteknikern, beskriver Respondent C och Respondent A studioteknikern 

som en person som utför sitt arbete i bakgrunden utan att ta för stor plats i studion. Samtliga 

informanter menar att en studiotekniker måste ha stora kunskaper inom det ljudtekniska områ-

det, samt vara kapabel att hantera den ljudtekniska apparatur som finns i en studio. Informan-

terna lyfter även fram olika typer av sociala färdigheter som är nödvändiga för en studiotekni-

ker att besitta. Respondent A och Respondent B pratar också om hur olika ljudtekniska 

aspekter kan användas för att stödja det kreativa och musikaliska arbetet i en studio.  

 

Under den tredje och avslutande rubriken, teknikerproducenten – en vanlig hybrid, beskriver 

de tre informanterna hur rollerna som musikproducent och studiotekniker mer och mer har 

flutit ihop och ofta innehas av endast en person. Respondent C berättar utifrån sitt perspektiv 

att han ofta föredrar att inneha båda rollerna samtidigt. Respondent A berättar att det finns 

ännu fler roller som flutit ihop till att innehas av en person, till exempel studiomusiker, stu-

dioägare, ekonomiskt ansvarig och underhållstekniker. Respondent B beskriver att han ofta 
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stöter på artister som har med sig en person som är både studiotekniker och musikproducent 

samtidigt.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel belyses och diskuteras resultatet i relation till tidigare presenterad bakgrund, se-

dan följer en diskussion kring metoden som använts, vilken betydelse arbetet kan ha samt för-

slag på eventuell fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  
Under denna rubrik följer en diskussion rörande de ämnen som framkommit i resultatet i re-

lation till tidigare presenterad litteratur. Rubriken delas in i tre underrubriker: rollen som mu-

sikproducent, rollen som studiotekniker samt rollen som teknikerproducent. 

6.1.1 Rollen som musikproducent 

I studien framkommer att en av musikproducentens viktigaste roller i en studiosituation är att 

vara ett kreativt och konstnärligt bollplank gentemot artisten. Att vara med genom hela inspel-

ningsprocessen, komma med kreativa idéer och att hjälpa artisten med att nå sitt konstnärliga 

mål är viktiga aspekter som ingår i rollen. Detta är något som stämmer överens med Pras och 

Guastavinos (2011) resultat av sin undersökning. I den framkommer att informanterna är 

överens om att konstnärlig vägledning är primärt för en musikproducent, dock råder det de-

lade meningar kring hur mycket en musikproducent ska blanda sig i processen. Vid generellt 

positiva erfarenheter beskrev informanterna musikproducentens inblandning som uppskattad 

och önskvärd, medan de vid negativa upplevelser ansåg att musikproducenten lagt sig i för 

mycket. Detta skulle kunna tolkas som att en artist har nära till hands att skylla på sin musik-

producent utifall att slutresultatet inte blir som önskat eller att själva studioupplevelsen på nå-

got sätt blir negativ. Informanternas beskrivningar i föreliggande studie visar på att musikpro-

ducenter bör lägga stor vikt vid de konstnärliga och musikaliska faktorer som uppstår under 

en inspelningssession, samt den egna kompetensen att kunna stödja artisten i detta.  

 

Informanternas givna bild av musikproducenten som kreativt stöd går i linje med en av Bur-

gess (2013) beskrivna producentkategorier. Musikproducenter av facilitatorkaraktär är sådana 

som helst inte själva är kreativt drivande, men ser det som sitt arbete att snarare tillhandahålla 

råd och vägledning i artistens skapandeprocess. De utför även många olika slags uppgifter i 

studion för att underlätta för artisten så mycket som möjligt. Detta är något som speglas i fö-

religgande studies resultat, i form av att musikproducentens roll beskrivs som omfattande och 

mångfacetterad. Enligt informanterna borde en musikproducent inneha konstnärliga, musika-

liska, sociala, tekniska och administrativa kunskaper av olika slag. Denna bild av musikpro-

ducenten som kreativ mångsysslare är också något som framkommer i Gullös (2010) resultat, 

i vilket informanterna använt ord som allt-i-allo och tusenkonstnär då de beskrivit yrket.  

 

I resultatet framkommer även att musikproducenter kan uppfattas som kreativt drivande per-

soner, som har ett eget tydligt, konstnärligt uttryck och driv. Artister kan söka sig till en speci-

fik musikproducent på grund av att just den producenten innehar en säregen konstnärlig ka-

raktär på sina produktioner som på något sätt tilltalar artisten. Burgess (2013) beskriver detta 

som en musikproducent av auteur-typ. Precis som att en filmregissör kan sätta ett tydligt este-

tiskt avtryck på sina filmer utan att nödvändigtvis ha skrivit dem, kan en auteurproducent 

skapa en mycket distinkt och personlig ljudbild i sina produktioner. Ur detta kan en eventuell 

tolkning göras att musikproducentrollen, förutom att smälta samman med studioteknikerrol-

len, även ibland överlappar med rollen som artist och musiker.  

 

Roberts (2016) undersökning visar att ett gott sinne för musikbranschen är det absolut viktig-

aste för aktiva musikproducenter. Till detta kopplas egenskaper som att vara kreativ och 
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idérik, ha en inneboende känsla för vad som fungerar på marknaden, att vara en god ledare 

samt att kunna agera musikalisk coach åt artisterna. I föreliggande studies resultat framkom-

mer att en viktig del i musikproducentens arbete upplevs vara kunskap kring musikbranschen 

och den vinstinriktade marknaden, framförallt i samarbete med artister som verkar inom den 

kommersiella sfären. Det kan uppstå situationer i vilka musikproducenter hamnar i kläm mel-

lan skivbolaget och artisten. Detta är ett problem som handlar om att hitta en god balans, då 

en musikproducent å ena sidan ska ta vara på artistens kreativitet och kompetens, och samti-

digt uppfylla sin plikt gentemot skivbolag och se till att den musikaliska produkten i slutändan 

kommer att generera en ekonomisk vinst. Att ha hand om ekonomin kring inspelningspro-

jektet är även en tydlig aspekt av musikproducentrollen som framkommer i föreliggande stu-

dies resultat. Ekonomisk och juridisk kunskap, samt kännedom om copyrightlagar, är något 

som träder fram som mycket viktiga aspekter enligt Gullös (2010) undersökning.  

 

I Näslunds (2009) studie framkommer att en av de viktigaste kompetenserna för en musikpro-

ducent att besitta är sociala färdigheter samt att kunna hantera stress. I detta ingår även att 

kunna förebygga att stressade situationer uppstår genom att förbereda sig inför arbetet så 

mycket som möjligt innan artisten dyker upp till studion. En annan angränsande egenskap är 

förmågan att inte bara själv kunna känna sig lugn i stressade situationer, men att även kunna 

påverka en hel grupp människor till att känna sig helt lugna och avslappnade. Detta kan ske 

genom att bjuda på kaffe, ta mycket pauser i arbetet, bjuda på fika, avleda uppmärksamheten 

från de ekonomiska förutsättningar som finns vid inspelningssamanhang och så vidare. Detta 

är aspekter som också framkommer i föreliggande studies resultat, vilket visar på att sociala 

färdigheter är något mycket essentiellt för musikproducenter. Att skapa förtroende mellan sig 

själv och artisten är en viktig förutsättning för att ett gott samarbete ska kunna ske mellan stu-

diotekniker, artist och musikproducent. Ett sätt att skapa detta förtroende kan exempelvis vara 

att se till att vara mycket förberedd inför arbetsuppgifterna innan artisten anländer till studion. 

Andra exempel som nämns är att bete sig professionellt, vara mycket tydlig i sin kommuni-

kation samt att skapa ett bra arbetsflöde som alla i studion trivs med.  

 

I en del av den tidigare presenterade forskningen framkommer att musikteoretiska kunskaper 

inte anses vara en högt rankad aspekt av en musikproducents roll. I både Roberts (2016) och i 

Pras och Guastavinos (2011) undersökningar antyder informanterna att kunskaper inom det 

musikteoretiska området inte är bland de mest önskvärda egenskaper en musikproducent bör 

besitta. I den senare nämner knappt informanterna detta område alls. Detta är något som stri-

der mot Gullös (2010) resultat av att musikproducenter och musikproduktionselever anser att 

musikteori är något en musikproducent är helt beroende av. Även i föreliggande studie är 

samtliga tre informanter överens om att både gehörsmässiga och musikteoretiska färdigheter 

är något mycket essentiellt för en musikproducent. En anledning till detta som omnämns är att 

det är viktigt för en musikproducent att kunna prata samma språk som musiker och artister, 

annars är det svårt att skapa en trygghet och ett förtroende i studion. Inom det musikteoretiska 

området existerar det en uppsättning termer och uttryck som en musikproducent bör förstå för 

att dels skapa förtroende, men också för att förenkla och effektivisera kommunikationen i stu-

dion. Musikteoretiska kunskaper är även ett viktigt verktyg som används för att kunna prova 

och konkretisera idéer i anslutning till den kreativa processen. Att de tidigare presenterade 

forskningstexterna både påvisar olika budskap sinsemellan och delvis strider mot föreliggande 

studies resultat skulle möjligen kunna tolkas som att olika musikproducenter och studiotekni-

ker helt enkelt har olika uppfattningar kring vad som egentligen ingår i rollen. Denna delade 

uppfattning är också något som Gullö (2010) resonerar kring i sin studie.  
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6.1.2. Rollen som studiotekniker 

I denna studies resultat beskrivs studioteknikern som en person som utför sina arbetsuppgifter 

runt omkring det övriga arbetet i studion. Studioteknikern bör inte störa i arbetsflödet i onö-

dan och ser till att ha ordning på all teknisk apparatur så att artisten och musikproducenten 

inte behöver tänka på den. De kan då istället fokusera på det kreativa arbetet i studion. Ge-

nomgående beskrivs studioteknikern som en person som befinner sig i bakgrunden av arbets-

processen. Detta är i linje med Pras och Gustavinos (2011) studie, som visar på att önskvärda 

drag hos en studiotekniker är passivitet, tystlåtenhet och förmågan att kunna utföra sitt arbete 

runt omkring det kreativa arbetsflöde som artisten och musikproducenten står för. Genom att 

lösa inspelningstekniska problem kan studioteknikern befria artisten och musikproducenten 

från huvudbry kring detta, och på så sätt bidra till en god atmosfär i studion. Dock upplevs 

detta i studien som märkligt, eftersom en annan positiv egenskap som beskrivs hos studiotek-

niker är förmågan att utifrån artistens och musikproducentens konstnärliga önskemål kunna 

göra inspelningstekniska val. Detta fodrar dock en viss social kompetens och möjligen också 

en benägenhet att lägga sig i och tillfälligt avbryta, eller bidra till, det kreativa flödet. Det är 

vid flera tillfällen i föreliggande studies resultat som informanterna på olika sätt nämner studi-

oteknikerns behov av en god social kompetens, och samtidigt nämner de också dess förmåga 

att inte märkas, lägga sig i för mycket och att operera i bakgrunden runt omkring själva arbe-

tet. Det skulle kunna tolkas som att studioteknikerrollen är en mycket svår roll att axla, som 

kräver oerhörda, sociala kompetenser eftersom det ter sig att en mycket viktig faktor för en 

studiotekniker är att veta exakt när och på vilket sätt det är adekvat att göra sig synlig och till-

fälligt lägga sig i arbetsflödet.  

 

Kunskaper inom det ljudtekniska området beskrivs i denna studies resultat som ett mycket 

viktigt område för studiotekniker att vara bevandrade inom. Mycket av arbetet i studion byg-

ger på att den ljudteknologiska utrustningen fungerar som den ska, och informanterna är över-

ens om att det är studioteknikerns uppgift att se till att den gör det. I Pras och Guastavinos 

(2011) studie framkommer att en viktig uppgift för en studiotekniker är att utifrån artistens el-

ler musikproducentens önskan utföra medvetna ljudtekniska val, som stödjer och stärker mu-

siken på olika sätt. För att kunna göra detta på ett adekvat sätt måste studioteknikern vara en 

expert på utrustningen. Detta omnämns även i Schmidt Hornings (2004) text, i vilken hon 

bland annat pekar på studioteknikerns förmåga att välja ut rätt mikrofon till rätt instrument, 

rum och tillfälle. Detta beskrivs både som en färdighet i ljudteknisk utrustning och även som 

en konstform. Det handlar inte endast om att välja ut en mikrofon av hög kvalité, utan även 

om att ha ett överblickande perspektiv och i förväg veta hur resultatet av de inspelade instru-

menten kommer låta i sin slutgiltiga helhet. Denna färdighet är något som också omnämns i 

föreliggande studies resultat. Informanterna beskriver hur de som studiotekniker försöker ta 

reda på så mycket information som möjligt kring vilka instrument och vilken utrustning som 

ska användas innan artisten kommer till studion, och att de då kan förbereda det tekniska så 

långt som möjligt. Att veta vilka mikrofoner som passar till olika instrument i olika rum är en 

färdighet som underlättar förberedelsearbetet och själva arbetsprocessen, men det är även 

kopplat till det konstnärliga spektrumet av studioarbetet.  

 

I föreliggande studies resultat skildras hur studiotekniker besitter kunskaper kring att utifrån 

ett ljudtekniskt perspektiv utföra medvetna konstnärliga val. Olika tekniker för detta om-

nämns vara till exempel att kontrollera artistens medhörning på olika sätt, använda olika typer 

av effekter eller att i samförstånd med artisten ändra i arrangemang så att musiken blir enklare 

att mixa i efterhand. Även att vara kunnig kring olika typer av mikrofoner och hur dessa fun-

gerar i olika sammanhang omnämns. I förhållande till Schmidt Hornings (2004) ovan nämnda 

artikel, i vilken hon myntar uttrycket konsten att micka, kan detta tolkas som att det finns en 
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konstnärlig, estetisk vinkel utifrån ett ljudtekniskt perspektiv, som studioteknikern ofta får 

verka inom. Att manipulera utrustning och teknik till att fånga, påverka, putsa och framställa 

olika ljud kan ses som en estetiskt inriktad aktivitet i sig. Även i Pras och Guastavinos (2011) 

undersökning beskrivs hur en studiotekniker bör vara kompetent nog att utföra teknologiska 

val utifrån estetiska önskemål. Det är redan fastställt i föreliggande studie att detta fordrar ex-

pertis inom det teknologiska området. Dock skulle det även kunna påstås att en sådan förmåga 

kräver en djupare, konstnärlig nivå av förståelse för hur olika ljud och nyanser av ljud föränd-

ras och påverkas beroende på hur olika utrustning samverkar i olika sammanhang.  

 

I resultatet beskrivs rollen som ljudtekniker som socialt inkännande. En studiotekniker borde 

utstråla lugn och trygghet, och få artisten att känna sig avslappnad så att ett så gott arbete som 

möjligt kan ske. I detta ingår att inreda och förbereda studion på ett sätt som gör att miljön 

upplevs lugnande och hemtrevlig.  Känsla för gruppdynamik och socialt samspel mellan män-

niskor omnämns också som viktiga aspekter. Genom att skapa en miljö i vilken alla inblan-

dade trivs kan studioteknikern också avleda tankar från det faktum att det pågår ett arbete i 

studion som bygger på artisternas individuella prestationer. Det kan även avleda uppmärk-

samhet från de ekonomiska och tidsmässiga ramfaktorer som omger projektet. Dessa belys-

ningar är något som även Dittmar (2012) skriver om. Han lyfter fram aspekter kring kommu-

nikation, tålamod och att vara en samarbetsvillig person och hävdar att dessa är viktiga för en 

studiotekniker att besitta. Det är även en studioteknikers uppgift att upprätthålla en god vibe i 

studion – det vill säga att bidra till en positiv stämning. Dittmar påpekar även vikten av att se 

till att studion är en hemtrevlig och avslappnad miljö att arbeta i, och menar att kan vara bra 

att det i anslutning till studion finns ett utrymme för artister och musiker där de kan umgås 

och slappna av.  

6.1.3 Rollen som teknikerproducent 

Samtliga informanter beskriver i resultatet hur rollerna som musikproducent och studiotekni-

ker ofta innesluts i en och samma person. Detta är en företeelse som blivit vanligare och van-

ligare med tiden. I rollen som arbetande studiotekniker förekommer det ibland att dessa, utta-

lat eller outtalat, blir tilldelad rollen som musikproducent ifall det inte redan finns någon så-

dan kopplat till projektet. En möjlig anledning som nämns är att det helt enkelt inte är ekono-

miskt försvarbart att anställa två personer längre, då budgetarna för inspelningsprojekt gene-

rellt blivit snävare och tekniken gjort det möjligt för en person att både lära sig och utföra 

båda uppgifterna samtidigt. Det påpekas att mindre artister och band, som inte har nämnvärt 

goda ekonomiska förutsättningar, ofta förlägger musikproducentrollern hos sig själva, och 

även hos studioteknikern. Det beskrivs även hur ännu fler uppgifter än de ovan nämnda idag 

kan skötas av endast en person. Detta är något som speglas i tidigare nämnd litteratur och 

forskning, och ett exempel är musikproducenterna som figurerar i Näslunds (2009) studie. 

Alla dessa benämner sig som musikproducent som i vissa fall också innehar rollen som studi-

otekniker. Näslund reflekterar också kring att detta möjligen beror på hur ekonomin inom mu-

sikbranschen och skivindustrin utvecklats de senaste åren, och att den tekniska utvecklingen 

fört med sig möjligheten för en person att utföra dessa uppgifter samtidigt. I Näslunds studie 

omnämner informanterna att de väljer att anlita en studiotekniker vid de tillfällen då flera mu-

siker ska spelas in samtidigt eller då de själva medverkar i ensemblen.  

 

Något annat som omnämns i föreliggande studies resultat är att huruvida informanterna agerar 

både musikproducent och ljudtekniker samtidigt har att göra med inspelningsprojektets om-

fattning. Större projekt tenderar att involvera fler personer som har olika ansvarsområden i 

studion. Detta leder även tvärtom till att ju mindre projektet är, desto större chans är det att 
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informanterna får ta sig an rollen som både studiotekniker och musikproducent samtidigt, vil-

ket tydligt kan kopplas till Näslund (2009) och föreliggande studies informanters tankar om 

ekonomiska förutsättningar. Gullö (2010) kommer i sin undersökning fram till att många mu-

sikproducenter och musikproduktionslärare är oense kring exakt vad området musikprodukt-

ion består av. Gullö resonerar kring att detta kan tyda på att rollen som musikproducent ser 

mycket olika ut för olika personer, och att detta också leder till att gränserna för de tradition-

ella yrkeskategorierna håller på att suddas ut och smälta samman. Detta kan kopplas till 

Segolsson (2011) och hermeneutikens tankar kring att tolkning alltid står i förhållande till en 

människas egen kontext och livsvärld. En företeelse kan tolkas och förstås olika beroende på 

vem tolkaren är. Ord som musikproducent och studiotekniker är redan laddade med ett över-

flöd av information, och olika individer kommer att extrahera olika mening ur dessa beroende 

på hur deras tidigare förståelsehorisont ser ut. Informanterna i föreliggande studie beskriver 

att de vid olika tillfällen emellanåt innehar båda rollerna samtidigt. Det beskrivs också hur det 

ibland kan finnas fördelar med detta, som till exempel möjligheten att avlägsna mellanhanden 

och istället kontrollera alla aspekter helt själv.  

 

Enligt Roberts (2016) undersökning är viktiga färdigheter hos en musikproducent att ha fing-

ertoppskänsla, vara flexibel samt inneha en förmåga i att snabbt kunna växla mellan olika rol-

ler beroende på vad situationen kräver. I Gullös (2010) studie beskrivs musikproducenter som 

mångsysslare och tusenkonstnärer. Pras och Guastavino (2011) kommer fram till att en studi-

otekniker behöver kunna utföra de uppgifter som krävs för att underlätta studioarbetet för ar-

tisten. I föreliggande studies resultat belyser informanterna flexibilitet och mångsyssleri som 

viktiga aspekter av både musikproducentens och studioteknikerns roller. En möjlig tolkning 

av detta skulle kunna vara att det inte är nämnvärt märkligt att dessa båda roller mer och mer 

smälter samman, eftersom det ingår i båda rollerna att kunna utföra de arbetsuppgifter som 

krävs för att få arbetet i studion gjort. Det faller sig naturligt för en studiotekniker att lära sig 

områden som vanligtvis ingår i en musikproducents arbetsuppgifter, ifall det inte finns någon 

sådan att tillgå, och tvärtom.  

6.2 Metoddiskussion  
Att samla in data till denna studie hade kunnat ske på många olika sätt, dock kom jag fram till 

att semistrukturerade intervjuer var det bästa för min situation. Enligt Johansson och Svedner 

(2010) ger denna intervjuform en djup inblick i en individs upplevelsevärld och mycket ut-

tömmande svar. Den har också fördelen att det i viss mån går att styra tematiken i svaren från 

informanterna, redan i hur frågorna ställs upp, samtidigt som den är så pass öppen att den till-

låter informanterna att svara fritt och spontant. En nackdel, eller en fara, med intervjumetoden 

är att forskaren måste vara mycket uppmärksam och koncentrerad under själva intervjun, ef-

tersom samtalet kan ta oväntade och spontana vändningar. För att kunna få ut informantens 

tankar måste forskaren vara mycket närvarande och följa med på informantens eventuella si-

dospår, annars finns risken att den kvalitativa intervjun lätt glider över i en muntligt genom-

förd enkät. Jag anser att jag gjort mitt yttersta för att säkerställa att detta inte skulle ske. Dock 

kan intervjuernas validitet möjligen problematiseras eftersom jag inte tidigare genomfört 

några sådana, och således inte innehar erfarenhet kring detta område.  

 

En möjlig metod som skulle kunnat användas är fokusgrupper. Informanterna hade då kunnat 

mötas och samtala med varandra om hur de upplever sina olika roller och yrken. Bryman 

(2011) menar att i och med användandet av fokusgrupper är forskaren alltid intresserad av hur 

individerna agerar i gruppsammanhang, det vill säga hur de reagerar på varandras olika åsik-

ter, insikter och så vidare. Det hade varit mycket intressant att låta musikproducenter och stu-

diotekniker samtala med varandra om ämnet. För att få ut ett rimligt resultat och uppnå vad 
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Bryman definierar som kritisk mättnad, hade jag dock behövt engagera många fler informan-

ter, vilket för mig skulle ha blivit svårt på grund av geografiska, tidsmässiga och ekonomiska 

förutsättningar.  

 

Analysarbetet har skett i enlighet med hermeneutikens syn på frågande, tolkande och lärande. 

Jag har under hela processen varit uppmärksam på hur helheten förhåller sig till delarna, och 

tvärt om, och genom den växelverkan försökt tolka och uppfatta företeelser och texter. Detta 

kallas enligt Ödman (2007) den hermeneutiska cirkelns princip. I ett tidigt stadium funderade 

jag kring att använda mig av fenomenologi som studiens huvudsakliga teoretiska perspektiv. 

Dock kom jag fram till att jag var mer intresserad av att studera människors upplevelser av 

något, snarare än deras uppfattningar kring ett specifikt fenomen. Därför valde jag slutligen 

hermeneutiken. I intervjuerna, i bearbetningen och i analysen har jag även sett till att vara ak-

tivt medveten om min egen förkunskap i ämnet, och samtidigt mycket öppen inför att de jag 

intervjuar innehar mycket större kunskap och erfarenhet än jag. Vissa frågor jag ställt har jag 

förväntat mig ett visst svar på, och fått något helt annat än vad jag förväntade mig. Enligt 

Gadamer (2006) är det essentiellt att vara öppen för att den tillfrågade kommer att svara på ett 

sätt som utökar den frågandes kunskapshorisont. Enligt Alvesson och Sköldberg (2005) hand-

lar tolkning och förståelse också mycket om empati, det vill säga förmågan att leva sig in i en 

annan människas situation. En förståelse av någons beskrivna upplevelse är aldrig helt neutral 

och kontextlös, utan bygger alltid på tolkarens egen uppfattning och upplevelsevärld. Därför 

ansträngde jag mig så långt som möjligt för att vara medveten om detta, och att mina kun-

skaper och erfarenheter påverkar min tolkning av informanternas intervjusvar.  

6.3 Arbetets betydelse 
Min förhoppning är att detta arbete kommer kunna bidra till en rikare beskrivning av vad rol-

len som studiotekniker och musikproducent innebär idag. Både som litteratur för blivande och 

verksamma lärare inom musikproduktion, men även för elever och studerande inom området. 

Genom att intervjua erfarna personer inom branschen ämnar jag kunna förse en bild av hur 

rollerna kan uppfattas. Detta kan i sin tur bidra till ett mer adekvat undervisningsinnehåll. Då 

både studiotekniker och musikproducent är möjliga framtida yrkesroller för elever som läser 

musikproduktion på gymnasiet, eller för studerande inom eftergymnasiala utbildningar, är det 

relevant att veta vad dessa yrken innebär på ett konkret plan. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara att i relation till Skolverkets (2011a) centrala innehåll i Musikproduktion 1 på 

gymnasiet, utforma undervisningen på sådant vis att den berör sådant som framkommit som 

centralt i denna studie. Musikteoretiska kunskaper är ett exempel på något denna studie lyft 

fram som betydelsefullt, och samtidigt är detta inte direkt omnämnt i Skolverkets centrala in-

nehåll inom kursen. Det ligger nära till hands att tänka att de som läser Musikproduktion 1 på 

gymnasiet troligen också läser någon typ av musikteoretisk kurs. Dock kan det finnas fog för 

att, inom undervisningen i kursen Musikproduktion 1, lyfta in musikteori utifrån hur en mu-

sikproducent eller studiotekniker skulle använda det. Exempelvis skulle detta kunna ske i 

samband med den punkt i Skolverkets centrala innehåll som lyder: ”Planering och genomfö-

rande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra, till exempel vid inspel-

ning av sång eller av akustiska eller elektriska instrument” (Skolverket, 2011). Detta kan mo-

tiveras utifrån att grundläggande teoretiska kunskaper inom musik underlättar kommunikat-

ionen mellan individer som ska arbeta i grupp i studiomiljö, vilket också är något som fram-

kommit i denna studies resultat. Det är helt enkelt effektivare att tala med varandra om alla 

har samma terminologiska referensramar.  
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Jag hoppas även kunna bidra till de forskare som vill tränga ännu djupare in i ämnet, eller 

möjligen studera ett närliggande ämnesområde. För mig personligen innebär studien en in-

blick i hur professionella musikproducenter och studiotekniker förhåller sig till de specifika 

svårigheter jag själv upplevt, samt att jag kommer kunna använda mycket av kunskapen i min 

egen framtida undervisning.  

6.4 Fortsatt forskning  
Ett intressant område att utforska är på vilka sätt det resultat som framkommit i denna studie 

kan omsättas i en pedagogisk verklighet. Denna studie syftar till att ta reda på hur tillvaron för 

musikproducenter och studiotekniker ser ut, men att ta detta ett steg längre vore att undersöka 

hur detta på något sätt skulle kunna hanteras i undervisningssituationer. Är de mål som sätts 

upp och de krav som ställs, till exempel inom musikproduktion på gymnasiet, verkligen rele-

vanta för hur branschen ser ut idag? Hur kan de roller och färdigheter som är nödvändiga för 

att behärska yrkena läras ut? Det skulle även vara intressant att studera metodik inom musik-

produktion. Då detta kunskapsområde är relativt ungt jämfört med andra ämnen inom musik-

området kan det ibland uppfattas som att ämnet lider brist på konkret metodik och praktiska 

metoder för undervisning. En intervjustudie skulle kunna göras i vilken lärare inom musikpro-

duktion får berätta vilka konkreta metoder de använder för att lära ut olika kunskaper och fär-

digheter. Studien skulle sedan bidra till en allmän bank av pedagogiska metoder som kan an-

vändas av lärare för undervisning inom området.   

 

Utforskandet av ljudtekniker i livesammanhang skulle möjligen kunna vara relevant för att yt-

terligare berika undervisningen inom musikproduktionsområdet. Detta för att utröna vilka 

kunskaper och färdigheter som måste behärskas för att kunna utföra liveljudteknikerns roll på 

ett adekvat sätt. Strukturen på undersökningen skulle kunna liknas vid föreliggande studies, 

och innefatta intervjuer med ett antal ljudtekniker som får berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser av yrket. Ett annat förslag är att genomföra en fallstudie i vilken forskaren följer 

med en eller flera ljudtekniker i deras arbete och studerar de uppgifter och åtaganden ljudtek-

nikern ställs inför. Önskas ytterligare nyansering kan studiens observationer kompletteras 

med intervjuer.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

TEMA 1: Bakgrund 

 

1. Berätta lite om dig själv och din bakgrund inom musik och musikproduktion. 

 

2. Vad är din yrkestitel idag? 

 

TEMA 2: Musikproducenten 

 

3. Vilka är en musikproducents viktigaste roller i inspelningssamanhang? 

 

4. Vilka kunskaper innefattar musikproducentrollen? 

 

5. Anser du att det går att öva på de färdigheter man behöver som musikproducent? 

 

TEMA 3: Studioteknikern 

 

6. Vilka är en studioteknikers viktigaste roller i inspelningssamanhang? 

 

7. Vilka kunskaper innefattar studioteknikerrollen? 

 

8. Är det en tydlig skillnad mellan en musikproducent och en studiotekniker?  

 

9. Upplever du att den eventuella skillnaden större nu än vad den var för 20-30 år sen? 

Varför tror du? 

 

10. Går det att öva på de färdigheter som behövs som studiotekniker? 

 

TEMA 4: Inspelningsfasen 

 

11. Berätta lite om hur en typisk inspelningsdag ser ut för dig? 

 

12. Hur skiljer det sig åt att spela in en ensam artist/musiker gentemot ett helt band? 

 

13. Vilka skillnader kan det finnas i att spela in olika genrer? 

 

14. Hur ser du på uppgiften att guida musiker konstnärligt, och samtidigt hålla sig ur 

vägen för att inte kontrollera och styra musiker för mycket? 

 

15. Upplever du skillnader i att spela in olika typer av instrument? 

 

16. Vilka är de största förändringarna den tekniska utvecklingen fört med sig gällande stu-

dioteknikers och musikproducenters roller i inspelningssamanhang?   
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Bilaga 2: Samtycke till medverkan i forsknings-

studie  

 

Jag samtycker till att bli intervjuad och på så sätt medverka i denna 

forskningsstudie    

 ☐  JA  

Jag anser att den information jag har fått om studien är tillräcklig.  

☐ JA   ☐Nej   

Jag vill att mina beskrivna handlingar och mina uttalanden i intervju-

erna ska vara anonyma.  

☐ JA   ☐Nej  

 

Namn:__________________________________________________________________  

Yrkestitel________________________________________________________________________  

Ålder:__________________  

Antal år som verksam tekniker/producent:_________________________________  

 

Datum, ort och namn:__________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________  
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Bilaga 3: Forskningsetiska regler 
Regel 1 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen 

skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka 

deras villighet att delta.  

 

Regel 2  

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares sam- tycke. I 

vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de un-

dersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).  

 

Regel 3  

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 

negativa följder för dem.  

 

Regel 4  

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltag- arna utsättas 

för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mel-

lan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.  

 

Regel 5  

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om en-

skilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

sådana uppgifter.  

 

Regel 6  

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 

uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.  

 

Regel 7  

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

 

Regel 8  

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder 

som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande 

av den berörda.  
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Rekommendation 1  

Forskaren bör ge uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle att ta 

del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. i undersökningsrapporten innan 

den publiceras.  

 

Rekommendation 2  

Forskaren bör vid lämpligt tillfälle fråga undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och andra 

berörda personer om de är intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att 

publiceras och att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen.  


