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Abstract 

Syftet med detta examensarbete är att redovisa några av mina viktigaste erfarenheter från de 

konstnärliga musikproduktionsprojekt som jag genomfört under de gånga två åren. Min 

förhoppning att dessa erfarenheter kan vara till hjälp för andra såväl verksamma som blivande 

musikproducenter. Vidare är syftet även att beskriva några av de arbetsmetoder som jag 

utvecklat i dessa konstnärliga projekt med fokus på hållbarhet som sammantaget utgör den 

konstnärliga delen i mitt examensarbete. De erfarenheter och arbetsmetoder som redovisas är 

utvecklade och framtagna under kreativa processer i professionella sammanhang inom 

musikproduktion och komposition. Viktiga aspekter som tas upp är schemaläggning och 

metoder för fastställande av tidsåtgång, kreativa lösningar och råd för att komma vidare vid 

utebliven inspiration, redogörelse av variationer på, och användning av templates som ett 

tidseffektivt redskap samt utförande och planering av projekt. Slutligen följer en tillhörande 

reflektion över metodernas styrkor och brister. Min övergripande förhoppning är att de 

erfarenheter jag redovisar i detta arbete ska kunna bidra till att andra, såväl verksamma som 

kommande musikproducenter, utvecklar effektiva arbetssätt för ett produktivt, kreativt och 

hållbart skapande inom musikproduktion.  

Nyckelord: musikproduktion, kreativa processer, tids- och projektplanering, projekt- och 

mixningstemplates, feedback  
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Inledning  
Efter många år verksam som sångerska och kompositör, främst inom jazz, gled mitt intresse 

över till musikproduktion. Därför sökte jag mig till en högre utbildning inom detta. Jag har 

under studietiden vuxit i min roll som producent och utvecklat mina färdigheter men också 

skaffat mig ett professionellt kontaktnät. Under de två år som utbildningen har pågått har jag 

gjort en serie konstnärliga projekt i samarbete med andra artister och låtskrivare och det är 

utifrån dessa samarbeten med samlade erfarenheter som jag redovisar i detta arbete. 

Av etiska själ har jag valt att inte fokusera på enskilda projekt i denna text. Detta för att inte 

lämna ut artister eller samarbetspartners. Flera av de genomförda projekten har resulterat i 

publicerade produktioner. Bland dessa ingår produktioner med Veronica Maggio och Miriam 

Bryant som är publicerade. Men de erfarenheter som redovisas här kommer från ett stort antal 

samarbeten.  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta examensarbete är att redovisa några av mina viktigaste erfarenheter under de 

konstnärliga projekt jag genomfört under de gångna två åren. Min förhoppning att dessa 

erfarenheter kan vara till hjälp för andra såväl verksamma som blivande musikproducenter. 

Vidare är syftet även att beskriva, samla och redogöra några av de effektiva arbetsmetoder 

inom musikproduktion som jag utvecklat i dessa konstnärliga projekt som sammantaget utgör 

den konstnärliga delen i mitt examensarbete.  

Forskningsfrågor:  

- Vilka är de viktigaste erfarenheter jag gjort under de samlade konstnärliga 

projekten jag utfört under mina masterstudier i musikproduktion rörande 
produktionsmetoder?  

- Vilka andra viktiga erfarenheter har jag gjort under dessa konstnärliga projekt som 

kan vara av värde för andra, såväl verksamma som kommande musikproducenter? 

- Vilka är de mest effektiva arbetssätten som bidrar till ett produktivt, kreativt och 

hållbart skapande inom musikproduktion?  
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Några utvalda metoder för musikproduktion  
Att utvecklas som individ i hantverk och skapande inom musikproduktion sker troligtvis 

dagligen trots att framstegen inte alltid är helt konkreta och tydligt mätbara. Förhoppningsvis 

blir utvecklingen mer påtaglig när man lyssnar igenom sina gamla produktioner och verk, 

minns tillbaka till sina gamla tekniker och tillvägagångssätt, för att sedan urskilja att en 

progression ändå har skett.   

Metod 1 - Tids- och projektplanering 

I det här avsnittet presenteras olika verktyg och metoder som används för att bygga bra rutiner 

för att påbörja och slutföra musikproduktionsprojekt. De olika aspekter som presenteras nedan 

har jag prövat och vidareutvecklat under de genomförda musikproduktionerna som jag gjort 

under detta examensarbete. Syftet med de olika verktygen och metoderna är att minimera 

risken för tidsbrist, få struktur och överblick över arbetet och projekten samt bidra till 

tillvägagångssätt för att genomföra och färdigställa musikproduktionsprojekten. Metoderna 

kan anpassas efter olika typer av projekt och förhoppningsvis vara applicerbart i flera andra 

sammanhang än just musikproduktionsprojekt.  

Min utgångspunkt är att veckoschema, dagsplanering och projektplan medvetet skrivs på 

papper analogt för att hålla nere användandet av elektronik. Dessa planeringsredskap bör 

finnas nära till hands och tillgängliga i det dagliga arbetet. Att separera schemat från telefon 

och dator minimerar risken för slentrianmässig surf och andra störningsmoment i samband 

med arbete. Därför är det mycket viktigt att dessa redskap inte är åtkomliga digitalt. 

Veckoschema 

De veckoscheman jag använder sträcker sig från måndag - fredag (eftersom helgerna är 

arbetsfria lediga dagar). Förutom att veckoschemat innehåller planer för samtliga dagar finns 

där också en överblick över kommande veckor samt staplar döpta efter olika betydelsefulla 

kategorier. Kategorierna jag använder mig av är; prio, deadlines, admin, kvarglömt och 

träning. Veckoschemat fylls i på nytt varje måndag morgon. Här är en kortfattad beskrivning 

av vad som ryms under de olika kategorierna: 

- Prio: Veckans prioriterade uppgifter i ordning  

- Deadlines: Närliggande deadlines 
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- Admin: Extra betydelsefulla administrativa uppgifter 

- Kvarglömt: Eventuella kvarglömda arbetsuppgifter från föregående vecka 

- Träning: Överblick över veckans inplanerade fysiska aktiviteter. Denna kategori 

hör inte till arbete egentligen men kan vara direkt avgörande för den allmänna 

hälsan, humör och välmående och dessa påverkar i sin tur ens arbete i allra högsta 

grad.  

Dagsplanering 

Veckoschemat ger en större överblick över dagarna och dess helhet. Dagsplaneringen är mer 

detaljrik och inriktar sig på de specifika arbetsuppgifterna som gäller för dagen; musikaliska 

projekt, eventuella deadlines och administrativa uppgifter. En dagsplanering kan i många fall 

också inneha en prioritetsordning och planeringen fylls i varje morgon. Jag har använt mig av 

stora post-it-lappar för dagsplaneringen.  

Måndag  
- Maila Samira  
- Mixa ”Du med dig” 
- Registrera nya verk STIM 
- Producera ”20 Questions” 
- Skicka faktura till B.K 
 

Tisdag 
- Forts. mixa ”Du med dig” 
- Boka möte m. Tamara 
- Organisera samples 
- Påbörja ”Beat 1” 
- Skicka utkast ”20 Questions” 
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Figur 1: Exempel veckoschema. 

Figure 2: Exempel dagsplanering. 
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Produktionsplan 

Min välgrundade erfarenhet är att varje musikproduktion kräver olika sorters arbete för att 

utvecklas och så småningom slutföras. Därför behövs en produktionsplan. Och tanken med en 

produktionsplan är, utöver att planera vad som ska göras, att identifiera och konstruktivt 

behandla luckor och brister i ens produktion. Att i en produktionsplan tydliggöra det 

kvarstående arbetet förenklar och möjliggör för en att se sin produktion ur ett 

helhetsperspektiv. Det underlättar också kartläggningen av hur långt man är kommen i 

processen till färdigställning.  

I produktionsplaneringen är min erfarenhet att det är av stor fördel att dela in och betrakta en 

produktion ur två större perspektiv: tekniskt och kreativt. Nedan följer en kort beskrivning av 

vad som kännetecknar dessa perspektiv. 

Inom det tekniska perspektivet identifieras tekniska skavanker som till exempel parametrar 

som är av stor vikt men som generellt inte kräver någon större kreativ ansträngning. Detta är 

uppgifter som kräver teknisk kunskap och stöttning och kan vara tidskrävande och är 

nödvändiga för slutförandet av en produktion. Det kan kräva koncentration och 

uppmärksamhet men är generellt alltså inte kreativa genom nyskapande eller påhittighet.  

I den kreativa kolumnen har istället kreativa luckor i produktionen identifierats. Detta arbete 

kräver fantasi och nyskapande och skiljer sig på så sätt från det tekniska förhållningssättet.  

Det är min erfarenhet från det genomföra musikproduktionsprojekten i detta examensarbete 

att det kan vara till fördel att utmana sitt arbetssätt och att se på de olika kolumnerna ur 

motsatt perspektiv, dvs: att arbeta kreativt ur ett tekniskt perspektiv eller tekniska utföranden 

ur ett kreativt perspektiv. Just dessa motsatta förhållningssätt kan leda till nytänkande och för 

en själv ovanliga lösningar. Det är alltså arbetssätt som kan resultera i nya kreativa lösningar 

och även bidra till upplevd ökad meningsfullhet och motivation genom att se helheten i de 

detaljer som fokuseras. (se Thomas, 2009:159). 

När identifikationen över båda perspektiven klargjorts och noterats kan arbetet med att 

färdigställa produktionen utifrån dessa anteckningar påbörjas. Uppgifterna som noteras 

varierar med fördel mellan mycket små och enkla uppgifter till mer övergripande och stora 

perspektiv.  
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Min erfarenhet är att det är fruktbart att ägna sig åt 2-3 mindre uppgifter på vardera kolumn 

för att därefter byta perspektiv och koncentrera sig på motsatt kolumn. Här kan dagsformen 

också få utrymme då det går att arbeta koncentrerat och fokuserat antingen kreativt eller med 

teknikaliteter, och möjlighet ges också att arbeta med flera olika projekt parallellt.  

Efter varje utförd syssla bockas den aktuella aspekten av. På så sätt belönas producenten vid 

färdigställandet av varje enskild punkt och dagsprestationen konkretiseras. Denna metod har 

varit mycket effektiv för mig för att uppnå ökad produktivitet och fungerar också som ett 

slags belöningssystem (Skinner, 1953) tack vare den tydliga överblicken.  

 

 
 

Projektplanering 

I samarbetet med olika samarbetspartners är min erfarenhet från de genomförda 

musikproduktionerna att det är viktigt att klargöra alla detaljer för att skapa trygghet hos alla 

inblandade parter och för att få en överblick över det musikproduktionsprojekt som ska 

genomföras. En sådan erfarenhet är att det är mycket viktigt att, när en förfrågan om ett 

musikproduktionsuppdrag eller -samarbete inkommer, ta i beaktning och fastställa en hel del 

aspekter innan samarbetet startar. Den mest grundläggande informationen att specificera är till 

exempel projektperiod, leveransdatum, leveransformat, budget, beskrivning av uppdraget och 

ungefärlig längd på verket/verken. I planeringsfasen kan det vara bra att ställa sig själv några 

frågor för att underlätta för planeringen:  

- Hur ser min planering ut framöver? 

- Har jag andra viktiga eller prioriterade projekt under samma period? 

- Har jag tillgång till alla verktyg jag behöver? 

- Är projektets budget skälig? 

- Har jag fått all information jag behöver? 

- Behöver jag anlita eventuella underleverantörer? Vilka kostnader medför detta? 

(Tex. musiker, studiohyra, mixare, mastrare etc.) 

”20 Questions” – Kreativt 
- Gör nytt intro 
- Skriv melodi stick 
- Nya ackord vers 2 
- Hook refräng 3 

”20 Questions” – Tekniskt 
- Byt ut kick 
- Pitcha leadvokal 
- Välj tagningar kör 
- Bounca stems 

Figure 3: Exempel produktionsplan. 
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Förväntat arbetssätt och deadlines 

En annan viktig erfarenhet är att vara noga med att reda ut arbetssättet under projektets period 

i projektplaneringen och att vara noga vid förhandling av vilka förutsättningar som ska gälla i 

projektet. En egen erfarenhet är att det kan råda delade uppfattningar inom flera viktiga 

aspekter kring ett produktionsprojekt. Därför är det viktigt att noga reda ut vad som gäller och 

vad som är förhandlingsbart. Ett exempel är när en produktion genomförs på uppdrag av en 

extern kund och om uppdragsgivaren förväntar sig att kunna vara fysiskt närvarande och 

mycket involverad under arbetets gång. Detta är något som jag vill betona som mycket viktigt 

att ta ställning till och klargöra på förhand innan ett produktionsarbete inleds. Jag har 

dessvärre, under genomförda produktioner, flera gånger upplevt mer nackdelar än fördelar 

med att ha uppdragsgivaren närvarande vid samtliga arbetstillfällen. Detta då det i flera fall 

både försvårat och fördröjt mitt arbete. En kompromiss kan då vara att bestämma mindre 

deadlines och datum för leverans av utkast för feedback i kombination med ett eller flera 

arbetsmöten en bit in på projektet. På så sätt skapas en trygghet mellan mig som producent 

och uppdragsgivaren, som genom sådana möten slipper vänta i ovisshet om hur projektet 

utvecklas.  

Feedback och kommunikation 

Hur stor kunskap inom musik, musikproduktion och skapandeprocessen en samarbetspartner 

eller uppdragsgivare har kan variera en hel del. För att kunna nå ett slutresultat som alla 

inblandade parter känner sig nöjda med underlättar det om man förstår varandra och 

varandras bakgrund. I kommunikationen kring feedback är det min erfarenhet att det därför 

kan vara bra att förtydliga tillvägagångssätt och önskat upplägg, till exempel genom att 

klargöra hur man som musikproducent föredrar att motta feedback (skrift/tal). Om det är flera 

personer som ingår i projektet som uppdragsgivare är min erfarenhet att det också vara skönt 

att få samlad feedback från en person. Om det i ett tidigt skede används flera medier för 

kommunikation kan det vara fördelaktigt att bestämma den medieform som används för 

jobbkommunikation under projektperioden. Är uppdragsgivaren en bekant eller någon som 

man dessutom har en privat relation till är det bra att separera kommunikationen, exempelvis 

genom att separera allt som rör jobb och föra den kommunikationen via mail och använda 

telefonen för privat kommunikation.  
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Budget 

En annan viktig aspekt är att ta skäligt betalt för samtliga som ingår i produktionen. Det är 

inte alltid en lätt fråga. Min erfarenhet är att förutsättningarna kan variera mycket mellan 

olika projekt. Därför är det svårt att redovisa mina erfarenheter utan att gå in i detalj på de 

olika projekten. Att räkna ut en budget är inte alltid helt enkelt då det kan variera väldigt 

mycket mellan olika uppdrag beroende på uppdragsgivare, förutsättningar, erfarenhet och 

flera andra aspekter. Det kan därför vara en god idé att fråga runt bland andra 

musikproducenter som gjort liknande uppdrag med liknande kunder för att sammanställa en 

hållbar budget. En annan central aspekt för egen del är det väldigt viktigt att få skäligt betalt 

för mitt arbete och därigenom känna att min kunskap och den nedlagda tiden verkligen 

värderas. Nedan följer några aspekter att ta i beaktning vid budgetering: 

- Producentarvode 

- Arvoden för eventuellt anlitande av musiker, mixare, mastrare, arrangör 

- Studiohyra 

- Eventuella resekostnader 

- Eventuella material-/instrumentkostnader 

 

Om producenten tar sig an flera roller bör ytterligare arvoden adderas till producentarvodet 

för dessa roller som i annat fall hade inneburit anlitande av ”underleverantör”. Exempelvis om 

producenten innehar kunskap för stråkarrangering och komponerar ett arrangemang till 

produktionen, eller om producenten även ska mixa och/eller mastra produktionen.  

Reflektion över tids-och projektplanering 

Att arbeta som musikproducent kan uppfattas som ett förhållandevis ensamt yrke, vilket också 

stämmer i många fall då det inte är helt ovanligt att en stor del av arbetet genomförs i 

avskildhet, trots utbredda samarbeten musikproducenter och låtskrivare emellan. Under den 

tid jag varit verksam inom musikproduktion, och även innan som musiker, har jag lagt märke 

till en del problem i vår yrkesgrupp. Ett tydligt exempel är oförmågan att ibland påbörja men 

framförallt avsluta påbörjade projekt. Att skjuta upp saker kallas på fackspråk 

för uppskjutandebeteende eller prokrastinering (Rozental & Wennersten, 2014; Burman, 

2017). Min erfarenhet är att orsaken till prokrastinering av det här slaget varierar mellan olika 

individer. Anledningen verkar egentligen inte vara avsaknad av kunskap eller vilja utan 
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snarare en rädsla för misslyckande och även tvivel över sin egen förmåga. I viss mån kanske 

även en oro över hur mottagandet av de egna produktionerna ska bli. 

Följden av att skjuta upp sina handlingar kan bli att man värderar sin egen insats och sina 

resultat negativt och uppfattningen blir att arbetsuppgifterna är större och svårare än de 

egentligen är. Prokrastinering kan också försvåras av bland annat bristen på förmåga att 

organisera och planera samt saknad av vardagsrutiner som i sin tur kan innebära brist på vila 

med mera.  

Ett annat problem är att många produktioner kan sakna tydliga deadlines och målsättningar. 

Min erfarenhet är att det är vanligt förekommande om det inte finns någon uppdragsgivare 

eller ett satt leveransdatum då produktionen ska vara färdig. Att ha en mer flexibel inställning 

till egendrivna projekt kan på många sätt vara en lättnad: att låta musiken få ta sin tid. Men 

den flexibla tillvaron är inte alltid till ens fördel och gynnar sällan färdigställandet som kräver 

stor beslutsamhet, disciplin och mod.  

Det kan tyckas vara en oromantisk inställning till musikskapande: att planera och strukturera 

upp tillvaron, sätta upp tydliga mål och behandla yrket organiserat. Jag menar att det är ett 

nyttigt sätt att förhålla sig till musikskapandet att likställa det med andra yrken. Och det är ett 

förhållningssätt som jag har utvecklat under de produktioner jag gjort i samband med detta 

examensarbete. Att arbeta strukturellt men ändå passionerat är enligt min uppfattning inte en 

motsättning. Till slut lär man sig att bryta sina tidigare mönster och kreativiteten och 

skapandet blir inte längre beroende av ett visst känslotillstånd eller klockslag utan den kan 

vara tillgänglig och möjlig på beställning.  Möjligheten att kunna skapa och vara kreativ på 

beställning har varit väldigt betryggande. Precis som i många andra yrkesgrupper kan jag 

lämna kontoret (studion) efter en arbetsdag och lita på min egen förmåga att nästkommande 

dag kunna återgå till att skapa. På så sätt kan jag vara trygg med att släppa tankarna på arbete 

och fokusera helt och hållet på annat.  

Många kreativa personer inom flera konstyttringar vittnar om kreativa nattliga sessioner, 

stunder på kvällarna där lusten och inspirationen plötsligt slår till. Oavsett när inspirationen 

kommer så är det en fantastisk känsla att nå det tillståndet då allt samspelar. De stunderna 

skall givetvis värnas om och idéerna tas tillvara på, men i de flesta fall finns, enligt min 

erfarenhet, inte möjlighet att vänta på att det kommer till en. En annan viktig aspekt är att det 

också kan vara ganska begränsande med sådant kvällsarbete för en tillvaro som samexisterar 
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med samhället i övrigt och kan ha negativ påverkan på kärleks- vänskaps- och 

familjerelationer. Att anpassa sitt arbete efter vanliga kontorstider blir, enligt min uppfattning 

som baserar sig på den erfarenhet jag gjort genom att under examensarbetet noga prövat detta, 

en stor fördel i det långa loppet. Jag arbetar vanligtvis i studion mellan 8.00-16.00 och har 

märkt av stora skillnader sedan jag började med detta. Fördelarna är delvis produktiviteten på 

förmiddagen; allt som hinns med innan lunch (!) men framförallt att jag har tid att värna om 

mina relationer, handla, laga och äta middag och göra matlådor, träna och mycket annat.  

Jag vill dock tillägga att min upplevelse är att dessa förhållningssätt och metoder som 

beskrivs i kapitlet är enklare att tillämpa i samarbete med externa ”kunder” utanför 

musikbranschen, och framförallt vid uppdrag om att ta fram beställningsverk. Mina 

samarbeten med artister, låtskrivare och andra producenter ter sig stundtals lite annorlunda av 

förklarliga skäl. Där är min åsikt att musiken alltid bör stå i fokus och vara överordnad och att 

affärsverksamheten aldrig får stå i vägen för skapandet.   

Metod 2 – Templates 

Trots att de flesta av oss som arbetar med musikproduktion nog ofta är i ständig utveckling är 

min erfarenhet att våra arbetsmetoder och produktionsrutiner i perioder kan följa liknande 

struktur och upplägg. Det kan till exempel vara en period då man använder samma procedur 

vid mixning av vissa instrument eller när man fastnat för att använda en specifik VST-plugin 

eller ett ljud. Att använda förbestämda mallar eller templates kan bidra till att göra arbetet mer 

tidseffektivt och inspirerande då sådana templates gör att tekniska processer tar mindre tid 

och lämnar plats åt kreativitet istället. Men i takt med egna utvecklingen av ens metoder kan 

också de templates som används i produktionsarbetet med jämna mellanrum behöva 

uppdateras. Detta är särskilt viktigt för att undvika att stagnation i den egna utvecklingen.  

I det härefter följande textavsnittet presenteras några förslag på olika templates inom 

musikproduktion och komposition som utgår från min egen verksamhet samt en reflektion 

över mina egna erfarenheter av att använda sådana templates i det konstnärliga 

musikproduktionsarbetet. Jag har valt att lyfta fram några av de metoder som jag, när jag 

analyserat den egna produktionsverksamheten, bedömt som särskilt viktiga. De 

metodaspekter som beskrivs är: 1-Templates; 2) Tids- och projektplanering; 3) Kreativa 

lösningar.  
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Projekttemplate 

Att påbörja ett nytt projekt kan vara exalterande och aningslöst med alla möjligheter och 

beslut som behöver tas. Min erfarenhet är att ett enkelt sätt att komma igång snabbt är att 

skapa en projekttemplate där på förhand olika förbestämda instrument och ljud läggs in. En 

sådan projekttemplate behöver alltså anpassas till det aktuella projektet med relevanta 

projektanställningar som alltså kan variera mellan olika projekt. 

Här följer några viktiga aspekter att beakta som förslag på startupplägg för en 

projekttemplate: 

- Audio - Färdiga spår för inspelning av exempelvis vokal, förslagsvis döpta i 

förväg tex. "lead vox" / "bc vox". Spåren kan med fördel innehålla en del 

färdiginställda effekter på dess Channel Strip.  

- Software instrument - Förvalda instrument; synth (tex. pad, piano, bells, strings), 

drums (tex. kick, snare, toms, hihat, cymbal), bass, percussion, FX. 

- Tempo - Ändring av starttempo. 

- Effektspår med vanligt förekommande effekter, som t ex reverb, för snabb åtkomst 

och enkel hantering.  

En projekttemplate kan med fördel även innehålla en del aux/bus-spår med förinställda 

effekter och mixningskedjor och anpassas efter producentens vanligaste behov och val av 

instrumentation/genre/stil. Om syftet är att producera musik med sång, eller vokal, bör den 

projekttemplate som används även innehålla ett bus-spår med en enklare mixningskedja för 

leadsång samt flera spår för vanligt förekommande effekter för sång så som reverb och delay.  

Mixningstemplate 

Även om det naturligtvis kan gå alldeles utmärkt att mixa direkt i produktionsprojektet där 

skapandet av produktionen har skett är min erfarenhet under de genomföra projekten att det 

kan vara fördelaktigt att börja om med alla audiospår i ett nytt mixprojekt och då använda en 

en mixningstemplate. 

Här är några viktiga aspekter att beakta som förslag på startupplägg för template för mixning 

- mixgrupper/busar - mixgrupper för olika instrument exempelvis "drum group", 

"synth", "vox" osv.  
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- effektbusar - reverb, delay, paralellkompression, distortion etc.  

En egen erfarenhet är dock att ändå alltid ha några effektspår med vanligt förekommande 

effekter som ska användas vid mixningen även i en projekttemplate för snabb åtkomst och 

enkel hantering.  Det kan underlätta arbetet mycket. Och då det i de flesta mjukvaror för 

musikproduktion (DAW –Digital Audio Workstations) också finns möjlighet att spara enskilda 

inställningar för spår eller kanaler (Channel Strip Settings) kan övergången mellan projekt- 

och mixningstemplate enkelt administreras. Detta gör ju även att det går att flytta sådana 

inställningar mellan olika musikproduktionsprojekt.  Min erfarenhet är att det kan underrätta 

arbetet mycket att till flytta till exempel samma kedja med effekter från ett projekt till ett 

annat. Hur sådana kedjor ser ut beror naturligtvis helt på tyckte, smak och vilka 

förutsättningar som gäller rörande till exempel tillgång till olika specifika plugins.  

Samples 

Att använda samples; oneshots eller loopar av audiofiler har för många av oss 

musikproducenter idag blivit en standard. Internet är fullt av nedladdningsbara gratis 

samplepaket och sample-sajter med prenumerationslösningar. Många skapar också sina egna 

ljudbibliotek och sammantaget kan det bli en hel del ljud att navigera kring när det väl är dags 

för användning i skapandeprocessen. För att underlätta och tillgängliggöra användandet är 

min erfarenhet att det är en mycket god idé att organisera sina samples. Ett sätt som jag har 

använt är att välja ut sina favoritljud och lägga in dem i ett sampler-instrument i sin DAW för 

att därefter ha enkel åtkomst i alla sina projekt.  

Här följer några viktiga aspekter att beakta när samplingar ska organiseras: 

- Fokusera på en kategori och lyssna igenom och välj ut dina favoritsamples i den 

kategorin. Exempel: kick, snare, swells, riser, FX, percussion.  

- Lägg in de utvalda ljuden i en kategori i en sampler, exempelvis EX24 i Logic Pro 

X och spara (Export sampler instrument and sample files) 

- Använd enkelt samma sampler i olika projekt. 

Att lägga in sina Sampler Instruments i en projekttemplate är en metod som jag använt i 

genomförda produktioner och bedömer det som ett bra sätt för att skapa flow 

(Csikszentmihalyi, 1997) i arbetsprocessen. 
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Reflektioner över att använda templates i musikproduktionsprojekt 

Att använda templates i musikproduktionsprojekt är något som jag har reflekterat mycket över 

och min erfarenhet är att det, beroende på vad ens mål är i ett specifikt projekt, kan vara 

mycket fördelaktigt att använda templates. Vid samarbeten med andra musiker, låtskrivare 

och artister i sessions råder det ofta tidsbrist och även en viss press att i rollen som producent 

prestera och presentera ett någorlunda välljudande resultat utan att det tar all för lång tid. Att 

då snabbt ha tillgång till utvalda och välljudande instrument och effekter ser jag som en stor 

fördel i samarbetet med andra. Om och när kreativiteten flödar i tillståndet som bäst kan 

beskrivas som flow finns inget utrymme för hinder av något slag, varken i tekniken eller i 

form av fördröjning på grund av sökandet efter ljud. Därför kan väl sammanställda templates 

starkt bidra till att kreativt flow i musikproduktionsarbetet.  

En observation som jag har gjort i samband med användandet av mixningstemplates är 

separationen mellan produktion och mixning. Det har visat sig vara en viktig aspekt och stor 

fördel vid färdigställande av ett projekt. Att starta om med samtliga audiofiler i ett 

mixningsprojekt hindrar möjligheten att göra nya ändringar i produktionen, något som kan 

leda till att man inte kommer vidare i sitt projekt. I och med nystarten som sker, när arbetet 

fortsätter i en mixningstemplate, fastställs produktionen och det sker en tydlig linjedragning 

mellan produktion och mixning.  

Men det finns dock en annan sida av att använda templates. Det är att en template också kan 

upplevas som en begränsning, detta trots att det rent teoretiskt alltid finns möjlighet att göra 

förändringar eller tillägg i stunden i sin template. Därför väljer jag, under mer tillåtande 

situationer och kreativa stunder utan tidspress, ofta att börja med blankt projektblad av just 

den anledningen.  

Däremot har det alltid varit en stor fördel, oavsett arbetssätt och samarbeten, för mig att ha 

tillgång till mina samples i organiserad form (EXS24). Detta eftersom jag är totalt 

ointresserad av att under kreativa stunder ägna någon större tid åt att söka och identifiera ljud 

bland alla tusentals samples som jag har tillgång till. Arbetet med sökandet kan istället göras 

vid annat tillfälle då det finns intresse och tid för även letandet i sig kan vara inspirerande.  
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Metod 3 - Kreativa lösningar 

Att vara kreativ varje dag på beställning och producera musik kräver en del kreativa lösningar 

och metoder för att upprätthålla skapandet. Alla musikskapare har högst troligt fastnat någon 

gång under processen och då utvecklat egna metoder för att få kreativiteten att lossna och gå 

vidare med musiken. Dessa är några av de metoder som jag själv tar till när kreativiteten inte 

direkt flödar. 

Begränsningar 

Nuförtiden när musikproduktion har blivit så tillgängligt kan möjligheterna kännas oändliga. 

Även utan tredjeparts-plugins har vi musikproducenter tillgång till stora ljudbibliotek och 

många olika instrument som medföljer de musikprogram vi använder. Att sätta begränsningar 

kan vara en effektiv metod för att utmana sig själv och sina val och rutiner. Begränsningarna 

kan i princip vara vad som helst och resultatet kan bli extra spännande om man identifierar 

sina rutiner och tillvägagångssätt och därefter skapar en begränsning som utmanar en till att 

bryta dessa tendenser.  

Möjligheterna är egentligen oändliga men här är några exempel på begräsningar inom 

produktion som jag prövat och utvecklat under det genomförda examensarbetet: 

- Max antal spår: Bestäm i förväg hur många spår som totalt ska användas. Se över 

tidigare projekt och försök vara ganska hård, minst 50% färre om du brukar ha 

många spår är en bra utgångspunkt enligt min erfarenhet. 

- Max antal effekter: Att tvinga sig att använda färre (eller fler) effekter/inserts än 

vanligt kan utmana ens sound. 

- En synth: Om du producerar ett album eller en EP; välj ut en synth som du måste 

ha med på ett eller annat sätt i alla låtar. Det går också att testa att använda samma 

synth på samtliga kanaler i ett projekt 

- Tempo: Välj ett tempo eller taktart du vanligtvis inte brukar arbeta med. 

- Härma: Analysera valfri existerande produktion och härma dess parametrar. Det 

kan vara instrumentation, arrangemang, beat osv. 

- Bakvänd produktion: Börja med de inslag du vanligtvis skulle göra sist i en 

produktion och gå baklänges 
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Att pausa från ett projekt 

I vissa fall, som när man har fastnat eller inte kommer vidare med ett projekt, är min 

erfarenhet att det absolut bästa kan vara att pausa från det projektet. Det kan röra dig om att 

byta till att arbeta med ett annat projekt tillfälligt under en och samma arbetsdag till att inte 

öppna projektet på flera veckor eller upp till månader. En del projekt behöver landa under en 

längre period och förhoppningsvis kan man se nya möjligheter, funnit ny kunskap och 

inspiration till att slutföra efter en längre tids paus. Och om man verkligen har fastnat men 

ändå upplever att verket förtjänar att slutföras på ett eller annat sätt så kan det också var en 

god idé att samarbeta med andra. 

Samarbeta 

Med hela DIY-kulturen [Do It Yourself] (Wolf & McQuitty, 2011) medföljer också en del 

krav att som ensamt geni ta sig an alla roller och själv arbeta fram sitt verk från A till Ö. Men 

ett av de absolut mest givande och inspirerande knepen att ta till är, enligt min erfarenhet, att 

samarbeta med andra. Alltså att skicka iväg projekt och låtidéer till andra producenter och 

låtskrivare och låta dem sätta sin prägel på låten helt förutsättningslöst eller vid ett fysiskt 

möte arbeta ihop tillsammans. Att ha sitt team av personer omkring en, där alla litar på 

varandra och förstår varandras visioner och musik, kan vara det absolut mest värdefulla som 

musikskapare, för att inspirera, lyfta, stötta och hjälpa varandra. 

Blind beatmaking 

Många musikproducenter vittnar om att några av de mest fantasifulla inslagen i en produktion 

ofta skett av misstag: till exempel att man råkat lägga in ett ljud eller en effekt på fel ställe 

eller med fel inställningar och att detta resulterat i något nytt och utvecklande som under 

vanliga omständigheter inte hade skett.  

En metod som jag formulerat under detta examensarbete som används för att skapa beats 

slumpmässigt har jag valt att kalla blind beatmaking. Det går till så här:  

1. Välj ut några loopar av redan existerande samplade beats. 

2. Lägg in dem i ett projekt och dra ner ljudet på projektet. Ljudet ska vara helt 

neddraget under hela processen.  

3. Klipp planlöst i looparna efter audiovågorna; väldigt korta till något längre snuttar.  
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4. Placera slumpmässigt ut de urklippta audio-filerna så att de bildar något sorts beat 

på nya spår. Försök att inte tänka för mycket på utplacering eller “korrekthet” när 

du gör detta. Man kan kopiera vissa filer och återanvända flera gånger.  

5. Mixa lite på måfå! Panorera, volymjustera, lägg eventuellt till en eller flera 

effekter på vissa spår. Obs - fortfarande i blindo. 

6. Dags för lyssning! Var försiktig med volymen. 

Metod - Allmänna tips 

Här följer en sammanställning av ytterligare erfarenheter som jag har gjort under det 

genomföra examensarbetet. Dessa aspekter, som beskrivs som tips, har underlättat det 

kreativa arbetet avsevärt och dessutom bidragit till större kunskap och förståelse inom 

musikbranschen. Vidare har de också underlättat vägen till ett sundare och mer hållbart 

förhållningssätt till yrket.   

Dagsbounce 

Vid implementerande av metoderna beskrivna i denna uppsats ökar förhoppningsvis 

produktiviteten och effektiviteten och varje arbetsdag kan resultera i att många framsteg görs. 

Mitt tips är att ta till vana att alltid bounca (Izhaki, 2008:48-53) den senaste versionen av din 

produktion när du stänger ner projektet och döp dessa tydligt efter datum alternativt #1, #2, #3 

osv. Detta för att dels jämföra versioner men också ha tillgång och möjlighet att lyssna på 

dem i andra miljöer utanför studion. 

Lagring och tillgänglighet 

Var nog med att backa upp allt ditt arbete. Det finns dessvärre alltför många historier om 

projekt och år av arbete som gått förlorat. Hur man väljer att backa upp kan variera. Numera 

finns smarta lösningar för uppbackning i molnet men dubbel uppbackning på fysisk enhet är 

enligt min uppfattning att rekommendera.  

Att ha tillgång till dagsbouncar via telefonen är en stor fördel för att enkelt kunna lyssna och 

dela all musik närsomhelst varsomhelst. Via t.ex. Dropbox kan man enkelt synka filer mellan 

dator och telefon. Ta till vana att alltid föra över dagens bouncar till den synkade dropbox-

mappen innan du går hem för dagen. 
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Lämna arbetet på jobbet 

Lämna datorn i studion. Efter en hel arbetsdag av hårt arbete som du kommer återgå till dagen 

därpå finns ingen egentlig anledning till att ta med dig arbetet hem. Skilj på arbete och ledig 

tid, återhämtning är viktigt för kroppen och inspirationen. Se istället till att du har tillgång till 

vissa filer genom telefonen om det skulle bli akut-läge, vilket av erfarenhet sällan händer utan 

det mesta är inte så viktigt att det inte går att lösa dagen därpå. 

Ta pauser 

Under alla dessa utförda konstnärliga projekt så har det enklaste sättet att bibehålla energi och 

arbetslust under en hel arbetsdag att ta regelbundna pauser. Jag har arbetat i koncentrerade 

sjok om ca 30-45 minuter och det har varit en lönsam metod. Under dessa arbetsminuter är 

det viktigt att absolut inte ha tillgång till telefon eller slentrianmässigt surfa på olika hemsidor 

utan bara effektivt arbete. När tiden har passerat kan man pausa och ha fri tid i 3-5 minuter 

med gott samvete för att sedan återvända till koncentrerat arbete.   

Ta pauser - även när det är roligt! 

I de flesta samarbeten jag haft under projektets gång har jag arbetat tillsammans med andra 

musikproducenter, låtskrivare och artister i studion. Det har ofta krävt koncentration, social 

närvaro och kreativitet. Min erfarenhet är att dessa kreativa sammankomster sällan är så 

strukturerade som när jag arbetat ensam och flertalet rutiner och metoder som vanligtvis 

skulle använts bortfaller. En av dessa är de viktiga pauserna. I mina egna arbetssätt har 

pauserna varit viktiga för att bibehålla en relativt jämn energi genom arbetsdagen. Om det är 

något som man ska försöka prioritera i sessions så skulle jag välja pauser, och framförallt att 

ta pauser i god tid. Det handlar om att ta pauser när energinivån fortfarande är relativt hög, 

stämningen god och skapandet flyter på rätt bra, innan det börjar tryta och man stöter på 

svårigheter och stagnerad kreativitet. Min upplevelse är att det blir enklare att återgå till 

arbetet och behålla inspirationen.   

Undvik mailmani 

En iakttagelse som jag har gjort som inte känns särskilt överraskande är att det är väldigt hög 

nivå bland musikskapare i Sverige. Det kan i sin tur innebära ökad konkurrens om uppdrag 

och arbetstillfällen. Min erfarenhet av ständig uppkoppling och uppdatering av mail och 

tillgänglighet via telefon är att det kan upplevas som enorma stressmoment och störningar. En 
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metod som bidragit till minskad stressnivå för egen del är att bestämma någon eller några 

tidpunkter om dagen som man avsätter för inkomna mail istället för att slentrianmässigt kolla 

mailboxen hela tiden.  

Varning för mobiltelefoni och sociala medier 

Sociala medier visar vanligtvis upp en förskönad bild av människors vardagsliv och kan leda 

till stress, ångest och ouppnåeliga ideal. Min erfarenhet är att vibration och notiser från 

mobiltelefonen är störningsmoment som kan göra stor påverkan på ditt arbetsflöde och 

avbryta koncentrationen. Av den anledningen är jag noga med att placera telefonen i ett annat 

rum eller i alla fall långt från mitt synfält under arbetstid och har alltid onödiga notiser och 

vibration avstängt. Många telefoner registrerar skärmtid vilket är bra för att få en uppfattning 

av omfattningen av sitt användande. Ett bra sätt att minska skärmtid är att sätta begränsningar 

för sociala nätverk. 

Räkna med tidsmarginal 

I samarbete med andra är det min erfarenhet att man ofta vill visa sig duktig, tillmötesgående 

och gärna tillfredsställa vilket kan leda till att man ger löften om återkoppling eller leverans 

utan att ha räknat eller tänkt efter ordentligt. Även spontana slentrianmässiga löften skapar en 

förväntning hos kunden och vid utebliven leverans kan känslor av oförmåga, stress och till 

och med svek uppstå. Med god marginal kan man i bästa fall leverera innan eller inom 

deadlinen med en nöjd kund som resultat.  

På grund av självupplevd tidsbrist och stress under flera tidiga projekt har jag börjat räknat 

med extra tidsåtgång i planeringen på alla projekt. Även om man har tilltro till sin egen 

förmåga är det inte sällan som det sker förseningar på grund av yttre omständigheter som man 

inte kan styra över. Ett bra förhållningssätt är att lägga till 30-50% tid extra i 

projektplaneringen på den tid man initialt tror att det kommer ta att slutföra uppgiften. 

Däremot har det varit till stor fördel att i min egen planering försöka förhålla mig till 

ursprungsdatumet (dvs. innan tillägget på 30-50% tid) för att verkligen försäkra mig om att 

inga förseningar sker.  

Undvik att tacka ja direkt  

En viktig erfarenhet och upptäckt jag har gjort under det konstnärliga projektets gång är att 

verkligen se över detaljerna i ett projekt och i sin egen tidsplanering innan man tackar ja till 
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förfrågningar om uppdrag och samarbeten. Det minimerar risken för dubbelbokningar i 

kalendern och för att i efterhand komma till insikter om att tiden inte finns eller budgeten 

egentligen inte är tillräcklig. Därför kan det vara en god idé att be om att få återkomma och 

ordentligt se igenom projektets detaljer, förväntat arbete, sitt schema och budgeten innan 

beslut tas. 

Ta betalt för ditt arbete 

Jag anser att vi som musikskapare har ett kollektivt ansvar att försöka få upp lönerna och få 

större erkännande inom vår yrkesgrupp. Vår nedlagda tid är något vi ska ha skäligt betalt för. 

Det finns flera aspekter att ta i beaktning när ett arvode ska bestämmas. Förväntat antal 

timmar för det nedlagda arbetet, erfarenhet och utbildning, men också utrustning som man 

förväntas inneha, studiohyra och eventuella underleverantörer och andra kostnader så som 

anlitande av musiker/mixare/mastrare eller hyra av instrument. Som tidigare nämnt kan det 

vara svårt att bestämma en budget. Följande riktlinjer har varit hjälpsamma för mig;  

- Minimumarvode: Fastslå en summa som man aldrig kommer rucka på och avböj 

alltid om det inte finns förhandlingsläge. Summan kan variera beroende på typ av 

uppdrag och omfattning.  

- Addera: När man upplever att man lagt sig på en okej summa, addera ytterligare 

25-50%.  

- Våga förhandla: Allt är förhandlingsbart. 

- Gör en betalningsplan: Be exempelvis om 50% av betalningen i förskott och 50% 

efter utfört arbete.  

 

Ett viktigt tillägg till ovanstående förhållningssätt är aspekten av etablering och ekonomisk 

trygghet. Min erfarenhet är att etablerade musikproducenter i större utsträckning har fördelar i 

förhandlingslägen i jämförelse med mindre etablerade musikproducenter. Detta tack vare 

deras erfarenheter och tidigare bevisade goda resultat och credits. Etablering kan också 

innebära trygghet i det avseende att uppdrag, och därmed inkomst, högst troligt kommer 

inkomma med jämna mellanrum. Med den vetskapen bör rimligtvis en etablerad och flitigt 

anlitad musikproducent ha större möjligheter att sålla och avböja bland uppdrag.  

I början av sin karriär kan det vara fruktbart att kompromissa och genomföra projekt som man 

tror på, och framförallt vill jobba med, men som kanske saknar ekonomi för att samla på sig 

erfarenheter. Vid dessa tillfällen kan man göra andra typer av överenskommelser. Ett exempel 
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i samarbete med artister är att se på projektet som ett längre samarbete där eventuella framtida 

inkomster kan tilldelas producenten för tidigare utförda produktioner. Ett annat sätt är att 

justera och fördela rättigheterna för musiken där producenten innehar en större andel som 

kompensation jämfört med om producenten hade fått ett skäligt engångsarvode för 

produktionen. 

Rättigheter och branschkunskap 

En viktig lärdom jag har gjort i samband med mina projekt och som verksam i 

musikbranschen är att det kräver en del kunskap och information inom flera andra områden än 

kring själva musikskapandet. Dels kan det vara bra att ha koll på vad musikförlag och 

skivbolag gör och har för roll för låtskrivare och producenter, men framförallt gäller det våra 

rättigheter och alla de organisationer som värnar om dem. Eftersom jag alltid arbetat 

independent, dvs. oberoende av musikförlag, skivbolag eller management som representerar 

mig, har jag alltid strävat efter att ha så stor kunskap och förståelse som möjligt inom mitt 

område för att minimera risken för till exempel felaktiga avtal eller förlorad inkomst. En 

viktig aspekt att ha inblick i, och kunskap om, är utformning och upplägg av producentavtal. 

Ett råd är att alltid rådfråga med kunnig jurist inom området inför samarbeten. En följande 

uppmaning är att vara förtänksam innan man skickar iväg filer för att minimera risken för 

uteblivna inbetalningar. Detta är inte något jag själv upplevt men har dessvärre hört talas om 

flertalet fall som drabbat kollegor och vänner.  

80/20-regeln och feedback 

Vid en föreläsning 2018 med Åsa Burman stötte jag för första gången på Paretos lag. 

Paretoprincipen är en empirisk regel enligt vilken 20 procent av orsakerna ofta står för 80 

procent av verkan och är ett mönster som Parleto hittade inom inkomstfördelning. Lagen 

kallas ibland även 80/20-regeln och mönstret visade sig vara generellt och kan uttryckas ”80 

procent av resultatet kommer från 20 procent av ansträngningen och tiden” (Burman 2017, 

s.32). Om man antar mönstret på sina produktioner innebär det alltså att 80 procenten av 

resultatet av en produktion endast kräver 20 procenten av ens ansträngning, eller tvärt om: att 

de sista 20 procenten kräver 80 procent av ens tid. Det är också en förklaring till varför många 

producenter upplever att de sista detaljerna i en produktion tar lång tid att slutföra i 

förhållande till stommen och alla viktiga grunder som många upplever faller på plats i ett 

relativt tidigt stadie.  



 20 

Denna kunskap, Paretoprincipen, har inneburit mycket för egen del. Dels har det varit till stor 

hjälp vid tidsplanering och att inte ta de sista detaljerna och tiden de kan kräva för givet. En 

annan stor fördel har varit att anta regeln i samarbete med andra och för prioritering av tid. Ett 

konkret exempel är skicka utkast och demos och be om feedback i ett tidigt stadie. Jag skickar 

alltid demos till samtliga inblandade i en session efter dagens slut eller eventuellt efter puts, 

dvs. efter att jag ägnat max 20 % av min tid på projektet. Detta för att inte ödla onödigt 

mycket tid på att färdigställa en produktion som kan komma att ändras drastiskt åt ett annat 

håll. Det kan också vara att man arbetat fram en låt som kanske inte kommer användas 

överhuvudtaget. Lägger man, som musikproducent, väldigt lång tid på att i princip färdigställa 

en produktion (eller låt) innan man skickar iväg produktionen för feedback av 

samarbetspartners eller beställare finns risken för att produktionen vid meningsskiljaktigheter 

”puttas ner” till ruta 1, och all den tid som lagts på ett sätt gått förlorad.  

Att skicka iväg en ofärdig produktion för feedback i tidigt stadie kräver en del prestigelöshet. 

Jag har varit noga med att understryka var jag ligger i processen och därmed förtydliga att 

materialet inte på något sätt är färdigställt. Det har underlättat om det finns en tillit till 

mottagarens förmåga att ha förståelse för processen och inte döma ut en låt eller produktion 

efter första utkastet.  

Anslutande reflektion 
I många sammanhang beskrivs musik och musikintresse som en hobby. I professionella 

musikskapares fall är det också vårt jobb med förhoppningen att det arbete vi lägger ner ska 

generera någon form av ekonomisk trygghet under våra liv. I början av ens karriär, under 

studietiden och den inledande inlärningsperioden och kanske till och med flera år därefter, 

kan man som musikproducent nog inte förvänta sig någon större inkomst genom musiken. 

Med målet om ett livslångt yrkesliv inom musik har det för mig uppkommit en rad olika 

frågeställningar med följande beslutstagande genom de förberedande åren under min 

masterutbildning. Osäkerheten i anställningar och uppdrag, den höga konkurrensen och 

ökandet av antalet utarbetade som jag kunnat observera inom yrkesgruppen ledde till att jag 

under detta examensarbete arbetade för utforma ett arbetssätt för en hållbar framtid. Jag 

ifrågasatte vissa nog relativt utbredda rådande strukturer inom rollen som musikproducent och 

låtskrivare och jämförde de i förhållande mot det liv som jag vill leva utöver arbetslivet.  
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En observation som jag har gjort under min karriär hittills inom musik är utbredningen av 

psykisk ohälsa bland oss musikskapare. Anledningarna kan vara många men för egen del har 

stressen främst berott på avsaknad av ekonomisk trygghet, prestationsångest och brist på 

rutiner. En av de allra första förändringarna för mig, som också kom att bli ganska 

omfattande, var att omstuva mina arbetstider. Det verkar, enligt min uppfattning, råda viss 

konsensus kring att arbeta större delen av sin vakna tid, något som indirekt uppmuntras av 

kollegor och övrig musikbransch eftersom det ofta är det perspektivet som lyfts och 

eftersträvas från hyllade framgångsrika producenter. Att bemästra ett hantverk är givetvis 

tidskrävande och kräver ihärdigt arbete. Men professionell och bra musik kan skapas genom 

fokuserat arbete inom rimliga tidsramar utan att behöva kompromissa med andra nödvändiga 

och välbehövliga behov. Enskilda projekt kan vid enstaka tillfällen komma att kräva 

övertidsarbete men detta bör, enligt min bestämda uppfattning, aldrig vara normen. Redan i 

planeringsstadiet måste vi som musikproducenter räkna med goda marginaler för att undvika 

situationer med övertidsarbete i största möjliga mån.  

För mig har det därför blivit avgörande att under detta examensarbete skaffa mig sunda 

arbetsrutiner och låta helger och kvällar vara helt fria från arbete. Det är ett aktivt 

ställningstagande som ständigt kräver uppsikt eftersom det fortfarande kan vara sällsynt i 

många musikkretsar. Jag försöker se den lediga fria tiden som jag planerar in i mitt schema 

som innefattar socialt umgänge, hobbys, upprätthållande av relationer, träning, kost och 

matlagning, som prioriterad och upptagen tid, dvs. att jag inte är tillgänglig för arbete då. I 

samarbeten med andra involverade är det därför viktigt att vara lite sträng mot sig själv och 

hantera planeringen av tider med aktsamhet. En reflektion jag haft i samarbeten är det 

eventuella sambandet mellan etablering/professionalisering och gränssättning. Åter igen är jag 

av åsikten att man inte ska vara omöjlig utan försöka vara tillmötesgående och redo att 

kompromissa i samarbeten. Samtidigt har jag lagt märke till att självsäkerhet och trygghet 

inom dessa aspekter, vilket inte alltid behöver vara kopplat till etablering, ofta upplevs som 

professionellt.   

De utvecklade metoderna och arbetssätten beskrivna i detta masterarbete är framtagna i 

efterhand och baserade på erfarenheter i samarbete med andra. Min erfarenhet är att det är 

enklare att implementera och fullfölja arbetssätten och metoderna vid eget arbete. Svårigheten 

i strukturerade samarbeten med andra ligger främst i skapandeprocessens natur men också i 

allmänt ointresse för exempelvis administration och planering hos musikskapare, vilket jag 

anser är fullt förståeligt.  
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Under arbetets gång har jag i perioder upplevt prestationsångest och noterat stor negativ 

påverkan från sociala medier och har då genast beslutat om att minska eller helt och hållet ta 

uppehåll från mitt användande. Minskandet har bidragit till mindre oro och större tillit till min 

egen förmåga och duglighet.  

En annan viktig aspekt som bidragit till ökad självkänsla är tillgången till ett sammanhang 

med likasinnade och fysiska möten med dessa. I samband med min antagning till 

Masterutbildningen på Kungliga Musikhögskolan startade jag musikstudiokollektivet Oda 

Studios i Stockholm våren 2017. Oda Studios är en kreativ och trygg miljö där jag utvecklat 

mina musikaliska färdigheter på och en samlingsplats där uppmuntran, stöttning och 

kompetensutbyte är a och o. Sammanhanget har gett mig självförtroende och utbytet med 

andra medlemmarna har varit av största vikt för min personliga utveckling.  

Något som verkligen slagit mig efter att ha analyserat och implementerat mina arbetssätt och 

metoder på produktioner under det konstnärliga arbetets gång är min brist på att uttala 

långsiktiga mål inom min musikkarriär. Anledningen kan mycket väl vara att jag är desto 

bättre på att genomföra kortsiktiga mål och arbetsuppgifter genom bland annat tids- och 

projektplanering som jag redovisat i denna text. Att kunna följa den kortsiktiga utvecklingen 

har varit mycket betydelsefull men en lärdom och insikt som jag fått genom mitt konstnärliga 

projekt är hur betydelsefullt det kan vara att också ha en större överblick över sina långsiktiga 

mål för att försäkra sig om att det kortsiktiga arbetet går åt rätt håll.   
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