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Abstract 

I det här arbetet utforskar jag vilka konstnärliga beslut jag tar som producent och varför. Jag 

har skrivit mycket musik i mitt liv och är bekant med vilka beslut jag behöver ta i 

låtskrivarprocessen men som producent har jag, än så länge, inte lika stor erfarenhet. Jag har 

därför analyserat min egen kreativa process som producent av mitt soloalbum. Frågor jag har 

tagit upp är instrumentering, arrangering, psykiska och fysiska aspekter av musikproduktion 

och personlig utveckling. Det som blev tydligt i det här arbetet är att gränsen mellan vilka 

beslut som tas som låtskrivare, musiker och producent är inte lika tydliga som jag tidigare 

trott. Hur jag väljer att lägga en sångmelodi påverkar soundet så pass mycket att andra 

musikaliska element berörs och behöver anpassas efter det beslutet. Gitarrarrangemanget, som 

jag oftast skriver under tiden låten skapas, påverkar hur mycket plats som finns kvar till 

resterande pålägg osv.  

En lärdom jag har tagit av detta arbete är vikten av att våga ställa de rätta frågorna när 

produktionen inte känns bra. Istället för att försöka rädda en låt eller produktion med fler 

pålägg är ofta problemet att låten inte är tillräckligt bra eller att jag inte har haft en tillräckligt 

tydlig vision om hur produktionen ska låta. Då är det mycket effektivare att angripa 

kärnproblemet än att försöka rädda låten med många pålägg. Jag har även observerat när och 

varför jag har hamnat i ett kreativt gynnsamt och behagligt tillstånd, som ofta kallas för flow. 

När jag har fokuserat på prestation och fastnar vid för små detaljer blir det tydligt att flow inte 

kan infinna sig, men när jag däremot har en tydlig vision om vart jag vill med en produktion 

eller låt och känner att jag vet hur jag ska ta mig dit, hamnar jag lätt i flow. Jag har fokuserat 

mest på mitt eget förhållningssätt till musikproduktion men har även lyft in andras 

erfarenheter i ämnet, t.ex. producenterna Pharrell Williams och Rick Rubin. 
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Inledning 
Jag har, under det senaste året, skrivit ett antal låtar som jag har producerat under våren 2020 

och mitt fokus i denna text är vilka konstnärliga beslut jag har tagit som producent och vilka 

olika strategier jag har använt för att komma fram till vissa konstnärliga beslut. Detta arbete är 

en fortsättning på höstens kurser, eget konstnärligt projekt och examensförberedande kurs, 

och materialet jag har använt mig av är både låtar som jag började producera i höstas och låtar 

som endast existerade som melodi och text innan projektets start.  

Jag har lång erfarenhet av att skriva låtar och jag har skrivit musik i en rad olika sammanhang, 

både ensam och med andra låtskrivare, till mig själv, till andra artister och till barn- och 

vuxenföreställningar. Jag vet ofta vad jag tycker är bra och vad jag tycker är mindre bra när 

det kommer till melodier, text och gitarrackompanjemang. Jag har spelat gitarr sen jag var sju 

år och jag har en stark koppling till instrumentet och vad jag tycker passar i olika 

sammanhang. Textmässigt har jag också en relativt tydlig idé om hur jag tycker om att jobba 

och vad jag tycker är en bra text. Både i melodi och text känner jag att jag har en förmåga att 

anpassa materialet till den genre jag befinner mig i och kan utifrån förutsättningarna skapa 

låtar som passar ändamålet. Den här processen har med åren blivit mer och mer autonom och 

jag ser mig själv som en hyfsat pålitlig och kompetent låtskrivare.  

Det jag har insett, och som var en av anledningarna till att jag valde att studera på musik- och 

mediaproduktion, är att samma process som infinner sig i låtskrivarstadiet, med 

genreberoende beslut, känsla för vad som fungerar och inte fungerar i olika sammanhang, 

även existerar i produktionsstadiet av en låt. Det finns snudd på oändligt många val en 

producent behöver göra, medvetet och omedvetet, under processen att producera en låt eller 

ett album. Producenten behöver ha fingertoppskänsla för vilken genre hen befinner sig i, 

vilken artist hen jobbar med, osv. För att bli en bra producent är det avgörande att personen 

tar konstnärliga beslut som är i linje med den vision producenten och artisten/beställaren har 

kommit överens om. Jag har inte lika stor erfarenhet av den här processen som låtskrivar-

processen det har varit väldigt spännande att lära mig mer om den och utforska hur jag har 

förhållit mig till vissa beslut jag har behövt ta. Besluten har handlat om jag ska spela in 

låtarna med fullt band, hur mycket pålägg jag ska ha, hur mjuk eller rå ljudbilden ska vara, 

etc. Att medvetandegöra denna process har givit mig insikter och lärdomar om hur jag tycker 

om att jobba, vilka beslut jag är säker och osäker på och när jag ska lyssna på en musikers 
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input och inspiration och när jag ska följa min vision. Att förhålla mig iakttagande och 

medveten om min arbetsprocess har varit en nyckel för att lära mig nya saker om vilka 

kreativa beslut jag tar i olika situationer. Att även förhålla mig kritisk till beslut och använda 

mig av andras erfarenheter har gjort att resultatet har blivit bättre än vad det annars hade 

blivit. 

Syfte 
Syftet med det här arbetet är att utforska och tydliggöra vilka konstnärliga beslut jag, som 

producent, tar i skapandet av ett album och vilka processer som passar mig under arbetets 

gång. Att bli medveten om dessa processer hoppas jag att jag blir en bättre producent och att 

mina produktioner håller konsekvent högre nivå. Att tydliggöra arbetsprocessen tror jag även 

kan göra att jag skapar mig ett workflow som passar mig och som gör att jag känner större 

lust till arbetet och mindre stress. Syftet med detta arbete är även att andra ska kunna ta del av 

den här texten och i och med det medvetandegöra deras egen process och tillföra något som 

underlättar och förbättrar deras egen kreativa process. Första steget till utveckling är, enligt 

mig, att medvetandegöra var man är just nu och vad man behöver förändra för att nå det 

resultat man vill och det vill jag understryka i den här texten. 

Frågeställningar 

- Vilka konstnärliga beslut tar jag, som producent, i skapandet av ett album och 

varför? 

- Finns det arbetsprocesser som passar mig bättre och sämre för att komma fram till 

ett resultat som jag är nöjd med och vilka är det i så fall? 

- När hamnar jag i flow och hur påverkar tillståndet av flow min kreativitet och 

känsla för beslutsfattande? 

Avgränsningar 

Jag har fokuserat arbetet kring produktionen av ett album som ska ges ut av mig själv som 

soloartist. Jag har jobbat själv, som producent men samarbetat med musiker för att utforska 

det konstnärliga utbytet mellan musiker och producent. Jag har använt mig av 

inspelningsprogrammet Logic Pro X och spelat in de mesta i min egen studio som jag har 

hemma. Trummor och bas är inspelade i en annan studio där det fanns möjlighet att spela in 
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fler kanaler än två samtidigt. Arbetet är begränsat till två månader med undantag av de låtar 

som jag jobbade med under höstens kurs Eget konstnärligt projekt. Genren är 

singer/songwriter och americana med influenser från 60- och 70-talets singer/songwriter-

tradition. Mitt fokus har inte legat på låtmaterialet i sig utan jag har försökt att ha ett så tydligt 

fokus som möjligt på arrangemang, sound, instrumentering och andra parametrar som hör till 

musikproduktion. 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  
Det finns många intervjuer och böcker som handlar om hur producenter jobbar, hur vissa 

idéer kom till, vilka instrument producenten använder osv, bland annat Behind the Glass: Top 

Record Producers Tell How They Craft the Hits (Howard Massey, 2009) och Rick Rubin: In 

the Studio (Jake Brown, 2009). Under arbetet med det här projektet har jag inspirerats mycket 

av stjärnproducenten Rick Rubin. Både för att han är en av musikhistoriens mest 

framgångsrika musikproducenter men också för att vi delar ett intresse för meditation och 

dess förhållande till musikskapande. Jag har även läst boken Flow: The Psychology of 

Optimal Experience (Mihaly Csikszentmihályi, 2008) och jag har, till viss del, använt mig av 

teorier som står i den boken för att utforska min upplevelse av flow. I och med att det numera 

är vedertaget att upplevelsen av flow, som beskrivs i Mihalys bok, har en positiv effekt på 

kreativiteten anser jag att det är ett viktigt område att utforska. De upplevelser Mihaly 

beskriver som tecken på flow är intensivt fokus på nuet, en sammansmältning mellan 

handling och tanke, en avsaknad av självmedvetenhet, en känsla av kontroll över aktiviteten, 

en subjektiv upplevelse av att tiden är altererad och att aktiviteten, i sig själv, är 

tillfredställande. Snarare än att aktivt försöka försätta mig i tillståndet av flow har jag försökt 

lägga märke till dessa egenskaper när de infinner sig och observera vad som gjorde att jag 

hamnade i det tillståndet.  

Jag har även tagit del av ett filmat samtal mellan producenterna Pharrell Williams och Rick 

Rubin (Pharell Williams and Rick Rubin Have an Epic Conversation | GQ, Youtube 

20200415) där de pratar om hur de tycker om att jobba och vilka kreativa tillvägagångssätt de 

har för att skapa musik. I det samtalet blev det tydligt att båda har hittat sitt eget sätt att 

förhålla sig till musik och hur de fungerar i relation till musik. Till exempel sa Pharrell 

Williams i det samtalet att hans ingång i musik är baserat på förhållandet mellan ackord och 

känslor. För honom representerar varje ackord en känsla och det är först då musik blir 
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begripligt för honom. Han observerar hur han känner för ett specifikt ackord och använder sig 

av den känslan i sina produktioner. Det är ett tillvägagångssätt som jag har anammat under det 

här arbetet då budskapet och känslan i låtarna har varit det viktigaste och att min uppgift som 

producent är att få fram dem och förmedla till lyssnaren. Han nämnde även att en 

musikteoretisk utgångspunkt inte fungerar för honom utan att det bara känns som matematik 

om han analyserar taktarter eller ackordbenämningar. Den här utgångspunkten har jag 

naturligt sen tidigare men det är inspirerande att höra en så framgångsrik producent, som ofta 

använder sig av avancerade ackord och rytmer, inte är teoretiskt orienterad under 

skapandeprocessen. Min inställning till musikteori är att den ligger som en grund för ens 

musicerande och kan öppna många dörrar men bör läggas åt sidan när man utövar och skapar 

musik. Rick Rubin har ett mer spirituellt förhållningssätt till sitt skapande och i kortfilmen 

Rick Rubin: Music and spirituality (Nowness, 2013) beskriver han att han ser konst som ett 

försök att uppnå samma perfektion som finns i naturen och att vägen till den perfektionen är 

genom att lyssna på tystnaden. Jag tycker att båda dessa utgångspunkter är intressanta och de 

har inspirerat mig att hitta ett lika tydligt förhållningssätt till musik som de verkar ha. Det har 

även blivit tydligt att all musik tar avstamp i vad någon annan har gjort tidigare. Alla idéer är 

vidareutvecklingar av tidigare idéer så på det sättet är all tidigare musik inom de genrer jag 

rör mig i relevant för att etablera den utgångspunkt varifrån jag tar de konstnärliga beslut.   

En annan intervju jag har tagit del av och inspirerats av är en intervju med Max Martin som 

anordnades i samband med hans mottagande av Polarpriset 2016. Där berörs olika aspekter av 

producentens roll, allt ifrån låtskrivande till produktionsval och mixning. Max förhållningssätt 

till musik har inspirerat mig att förenkla både mina melodier och arrangemang. Han 

understryker värdet av att hitta det väsentliga i låten och produktionen och fokusera på att 

förstärka det. 

Utförande och presentation av material. 
Låtmaterialet som jag har valt att producera i detta arbete är: 

1. Shine Your Light (Text/Musik: Christoffer Skoug, Ida Bang) 

2. It’s ok (Text/Musik: Christoffer Skoug) 

3. I Could Die Tonight (Text/Musik: Christoffer Skoug) 
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4. We can Sing, We can Dance (Text/Musik: Christoffer Skoug) 

5. Early Morning Rain (Text/Musik: Christoffer Skoug) 

6. Wait on Me (Text/Musik: Christoffer Skoug, Salome Gunnarsson) 

7. Be with Me (Text/Musik: Christoffer Skoug) 

8. I Just Want to Know (Text: Maria Bratt, Musik: Christoffer Skoug) 

9. The Silence (Text: Maria Bratt, Musik: Christoffer Skoug) 

10. Love and Let Go (Text/Musik: Christoffer Skoug) 

11. Blinding Lights – Akustisk cover (Text/Musik: Abel Tesfaye, Ahmad Balshe, Jason 

Quenneville, Max Martin, Oscar Holter) 

Jag har haft olika musikaliska visioner om varje låt men jag har, under arbetets gång, lagt 

märke till att det är främst tre kategorier som jag kan dela in produktionerna i:  

1. Produktioner med fullt band och med många pålägg med olika instrument. 

2. En sång- och akustisk gitarrbaserad ljudbild men med pålägg av olika instrument. 

3. En ljudbild med enbart sång och en akustisk gitarr 

De olika ljudbilderna och produktionerna har skapat olika typer av utmaningar och även om 

de olika låtarna är unika kan jag reflektera och dra ganska tydliga slutsatser kring varje grupp.  

1. Producera låtar med fullt band och med många pålägg. 

Metod 

Shine Your Light, Early Morning Rain, I Could Die Tonight, It’s Ok och Be With Me har alla 

sång, akustisk gitarr, trummor och bas i produktionen. I och med att jag oftast skriver ett 

gitarrkomp först och text och melodi senare och att mina gitarrarrangemang ofta är ambitiösa 

och tar stor plats i produktionen har basisten och trummisen fått anpassa sitt spela utifrån mitt 

gitarrspel. Shine Your Light och Be With Me är inspelade live i en studio på Ekerö utanför 

Stockholm och det som låter på de spåren är inspelade samtidigt. Ett undantag är 

stråkkvartetten på Shine Your Light som är inspelad i efterhand. Jag och musikerna 
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diskuterade kring vad de skulle spela för att inte ta för stor plats men fortfarande bidra med en 

stadig grund för att stötta gitarren och sången. Min roll som producent i det här läget var att 

balansera deras åsikter med mina och att inte tippa över till att bara göra som de tyckte var 

bäst och inte heller bara köra på min linje. Produktionen till Early Morning Rain och I Could 

Die tonight blev lite ovanlig i och med att jag redan hade spelat in sång och gitarr som jag var 

nöjd med och att jag ville testa att lägga på trummor och bas på den befintliga inspelningen. 

Musikerna fick helt enkelt höra mina inspelade spår i lurarna och spela till det. Här uppstod 

det återigen ett samtal kring vad de skulle spela för att låta gitarren vara ifred men ändå ta den 

plats man förväntar sig av trummor och bas. Min vision kring låtarna stämde inte riktigt 

överens med deras musikaliska idéer till en början men efter att jag hade vant mig vid deras 

idéer och de hade justerat sitt sätt att spela en aning kom vi fram till ett resultat som jag inte 

skulle kunna ha gjort på egen hand. It’s Ok spelades in lite mera konventionellt där jag 

spelade gitarr och sjöng så att trummisen och basisten hade någonting att spela till för att vid 

ett senare tillfälle spela om gitarren och sången bättre.  

Resultat 

Att spela in fler musiker samtidigt är verkligen ett tillvägagångssätt jag tycker väldigt mycket 

om. Det uppstår en viss känsla när alla spelar samtidigt och när man har privilegiet att spela 

med så duktiga musiker som jag har fått under detta arbete når man en nivå som jag inte 

skulle ha kunnat uppnå på något annat sätt. Utbytet av idéer och samtal kring vad låten skulle 

må bäst av är i sig mycket intressant och det bidrar även till det slutgiltiga, musikaliska 

resultatet. En stor insikt jag har fått under den här processen är värdet av riktigt bra musiker. 

Även om jag kan spela lite bas eller fuska till ett trumkomp med en mjukvaruplugg går det 

inte att jämföra med resultatet när riktigt kompetenta musiker spelar. Det är väl i och för sig 

inte så konstigt att det låter bättre när en person, som har hängivit större delen av sitt liv till 

sitt instrument, spelar än när man själv programmerar ett trumkomp men insikten har helt 

klart fördjupats. Det är ju inte alltid man har råd eller möjlighet att anlita musiker men i min 

genre och för min musik vill jag framöver, till så stor utsträckning som möjligt använda mig 

av professionella musiker vid mina inspelningar.  
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2. Spela in akustisk gitarr och sång hemma med pålägg 

Metod 

Låtarna We Can Sing, We Can Dance, Wait On Me och Blinding Lights har jag valt att låta 

mitt akustiska gitarrspel ligga som grund till arrangemanget. Anledningen till att jag har valt 

den vägen på just dessa låtar är att gitarrarrangemanget tar så pass stor plats och är så pass 

signifikativt för låten så att för många andra instrument, som tar stor plats som t.ex. trummor 

och bas, skulle ta över gitarrspelet. Processen att skriva gitarrarrangemanget har varit väldigt 

organisk och autonom. Många av de kreativa val som jag har gjort som producent har skett i 

låtskrivarfasen. Jag kom på riffet till We Can Sing, We Can dance och det ligger till grund för 

hela produktionen. Det böljande melodierna i kombination med den rytmiska basen skapar ett 

speciellt sound som både melodi och resten av produktionen behöver förhålla sig till. Jag 

valde att ha ett kapodaster på fjärde bandet för att det skapade en fin klang i gitarren och det 

passade även min röst bra. Grundriffet som spelas i introt är genomgående i alla verser och 

mellanspel men i bryggan valde jag att gå över till ett mer genremässigt typiskt komp som 

man ofta kan höra i t.ex. Simon & Garfunkels låtar. Både riffet till We Can Sing, We Can 

Dance och till Wait on Me kom till mig på ett väldigt direkt och tydligt sätt. Ibland uppstår 

det situationer där kreativiteten, på något sätt, flödar fritt och känslan är att man själv inte 

behöver göra någonting för att musiken ska skapas. Känslan är som att musiken redan finns 

och att jag själv bara ska lära mig hur låten går. Min låtskrivarprocess är ofta gitarrriff först, 

melodi sen och sist text och så var även fallet med både We Can Sing, We Can Dance och 

Wait On Me. Inspelningsprocessen har varit betydligt mer utmanande kring We Can Sing, We 

Can Dance än det var att skriva den. Jag har försökt att spela in låten i flera omgångar och jag 

har haft svårt att få till ett sound som känns proffsigt och rätt för låten. Jag har under många år 

legat på en nivå där jag har känt att jag kan göra bra demoinspelningar men att jag inte har 

haft kunskapen att göra inspelningar som känns professionella. Det är det steget har velat ta 

under det här examensarbetet och processen har varit lång och jag har upptäckt sidor hos mig 

själv jag inte var medveten om. Jag har suttit själv och spelat in gitarr och sång på We Can 

Sing, We Can Dance under flera omgångar. Jag har provat att spela in med klick och utan 

klick. Jag har provat att både spela in gitarr först och sång sen och sång och gitarr samtidigt. 

Jag har gjort runt 100 tagningar av gitarrkompet och jag har flera gånger hamnat i ett låst läge 

där jag har känt att jag inte kan komma vidare med inspelningen. Den tysta och smått sterila 

ljudmiljön som kan infinna sig i en studio gör att jag kan bli osunt petig med vissa 

gitarrdetaljer. Om ett litet skrapljud blir för starkt eller ett skorrljud på en viss ton uppstår har 
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jag stannat inspelningen och börjat om. Jag köpte en ny gitarr mitt i inspelningsfasen som 

gjorde att jag ville använda den på alla låtar istället för min gamla gitarr. Det var en Martin 

CEO-7 och jag kände att soundet från den gitarren var exakt vad jag ville åt. 

Inspelningsprocessen för Wait on Me skedde ute i Stockholms skärgård då jag hade anordnat 

ett låtskrivar-camp med ett antal vänner. Vi hade bestämt att vi skulle dela in oss i olika 

grupper och att vi hade en förmiddag på oss att skriva en låt. Jag och Salome Gunnarsson 

skrev Wait on Me och processen gick väldigt snabbt. Vi valde att spela in en version där och 

då som vi trodde skulle bli en demo men, som det ofta blir, blev demon magisk och jag har 

valt att ha den inspelningen som grund. Både min gitarrtagning och min sångtagning är 

inspelade samma dag som vi skrev låten.  

Resultat 

Att tydliggöra en kreativ process på det sättet jag har gjort i det här arbetet har varit väldigt 

givande. Jag märker att det finns väldigt många utmaningar för mig med att spela in själv. Det 

finns stort utrymme för hjärnspöken att ta plats i den inspelningssituationen vilken har 

resulterat i väldigt många fler tagningar än om jag hade spelat in med andra musiker i 

rummet. Jag har också lagt märke till att jag har blivit bättre under arbetets gång och höjt min 

nivå för vad jag tycker är en bra tagning och ett bra sound så inspelningar jag var nöjd med i 

början av projektet har jag omvärderat och valt att spela in igen på grund av att jag har lärt 

mig mer.  

Att jag köpte en ny gitarr var också en faktor som gjorde att inspelningsprocessen blev lång. 

Jag har också haft svårt att komma på musikaliska idéer för pålägg på de låtar jag har spelat in 

själv. Jag är van och trygg i att skapa ett gitarrarrangemang och sångmelodier men att kliva 

utanför den rollen och se låten ur ett större perspektiv är nytt för mig och jag har upptäckt att 

jag inte har samma självförtroende och erfarenhet i den positionen. Det finns ingenting jag har 

lagt så mycket tid på genom åren som att komma på gitarrfigurer och låtidéer och det blir 

tydligt, när man analyserar sitt skapande på det sätt jag gör i det här arbetet, att genom flera 

tusen timmars aktivt utövande av en viss sak skapar en nivå av kompetens som inte går att 

skapa på något annat sätt. Det har blivit tydligt att när jag producerar egenskriven musik till 

mig själv som soloartist flyter rollerna producent, låtskrivare och musiker ihop. För att få till 

ett snyggt gitarrsound krävs det att jag har ett gitarrarrangemang som klingar bra på gitarren. 

Det är också nödvändigt att jag som musiker kan låten så pass bra så att jag kan spela på ett 

sätt som gör att låten kommer till sin rätt. Det blir extra tydligt när gitarrdelen är central och 
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relativt avancerad. Om inte gitarrdelen är välarrangerad och jag inte kan spela låten riktigt bra 

är det svårt, som producent, att få till något som låter bra. Om jag har gjort ett bra jobb fram 

tills produktionsfasen blir jobbet som producent lätt och roligt. Då behöver jag bara förstärka 

vissa partier och smycka något som redan är fint snarare än att försöka rädda något som inte 

funkar.  

En oväntad utmaning under den här inspelningsprocessen var att i och med att jag inte blev 

nöjd med tagningar skapade jag flera nya logicprojekt för en och samma låt. Jag trodde det 

skulle vara självklart vilket projekt som var det aktuella men i och med att jag jobbade med 

flera låtar samtidigt blev det svårt att hålla koll på vilket projekt som gällde för vilken låt. Jag 

insåg med det värdet av att ha en tydlig struktur i namngivning av spår i logic och 

namngivning av logicprojekt. Early Morning Rain är en låt som i slutändan har ett 

arrangemang med trummor och bas men till en början ville jag skapa ett arrangemang med 

endast gitarrer. Det medförde att jag har haft samma utmaningar med den låten som med t.ex. 

We Can Sing, We Can Dance. Jag hade till slut flera olika projekt, många tagningar med olika 

gitarrer och olika idéer på arrangemang till en och samma låt.  

3. Spela in akustisk gitarr och sång i en hemstudio med få eller inga 
pålägg 

Metod 

Låtarna Love and Let Go, The Silence och I Just Want to Know har jag valt att spela in med 

få extra musikaliska element förutom akustisk gitarr och sång. Anledningen till att jag tog det 

beslutet är att låtarna är sköra och känsliga i sitt uttryck och genom att zooma in på få 

musikaliska element finns möjligheten att resultatet blir närvarande och elektriskt. Hallelujah 

av Jeff Buckley är ett exempel på när endast sång och gitarr skapar en fullständigt komplett 

produktion. Det behövs inte en enda sak till i den inspelningen och jag tror att om man skulle 

lägga till någonting skulle det förta magin som produktionen nu besitter. The Silence är 

inspirerad av just Hallelujah av Jeff Buckley och jag ville först spela in den med elgitarr. Jag 

gjorde ett antal försök men jag hade svårt att få till ett sound i elgitarren som kändes rätt. Jag 

testade sen att spela samma arrangemang på akustisk gitarr och tyckte att det passade bättre. 

Man kan lätt luras av att en så pass stilla och lugn låt borde vara lätt att spela in men 

motsatsen var sant i det här fallet. Det händer något när man verkligen zoomar in och tar 

varenda detalj i beaktning. Det blev många tagningar på den här låten också men till slut 
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hittade jag en version som jag tyckte fungerade. Jag valde att spela in sång och gitarr 

samtidigt för att få en stark känsla av närvaro. Jag hade lärt mig låten ordentligt och det är en 

förutsättning för att spela in på det här sättet.  

Fasfel och läckage mellan mikrofonerna är problem som kan uppstå i en sådan här situation 

men med hjälp av att använda mig av ”figure-8”-karaktäristik som minskar risken för läckage. 

Jag spelade in den här låten utan klick för att få en mer levande känsla och kunna bölja lite i 

tempo där det känns naturligt. I Just Want to Know är en äldre låt som jag även har spelat in 

sen tidigare men inte färdigställt. Grunden i arrangemanget är akustsik gitarr och sång men 

jag har även gjort ett celloarrangemang till låten som jag sedan spelade in med en 

professionell musiker.  

Det jag vill lyfta fram i den här processen är mitt tillvägagångssätt att skapa 

celloarrangemanget. Till en början hade jag svårt att hitta en melodi som passa låten och jag 

provade både på gitarr och piano att skapa någonting som lät bra utan resultat. Efter en tids 

frustration testade jag att sjunga fram cellopartiet istället. Det visade sig vara en framgångsrik 

metod. Jag är van att använda min sångröst och van att skapa sångmelodier så det gick 

tydligen även bra att använda det verktygen till andra instrument. Jag lät låten spela på repeat 

och hittade en stämma som både spelade med gitarren och sången men som främst hade 

funktionen som en andrastämma till sången. Love and Let Go kom in sent i processen och 

skrevs klart några dagar innan examensarbetet var klart. Jag tyckte om låten mycket och ville 

ha med den i projektet. Den här låten valde jag att spela in med bara gitarr och sång men det 

är tydligt att det sättet att producera kräver mycket av den som framför låten. Den 

odefinierbara magin som jag så gärna önskar skulle uppstå när jag spelade in den här låten 

kom inte riktigt fram så jag kommer att spela in den här låten igen. 

Resultat 

Att hitta den perfekta tagningen var i fokus i det här sättet att producera. Med perfekt menar 

jag inte att den behöver vara felfri men det behöver infinna sig en närvaro och intensitet i 

inspelningen som behöver vara perfekt. Om inte det sker faller hela produktionen. 

Tillvägagångsättet att sjunga fram en cellostämma var en ny upptäckt som jag kommer 

använda mig utav många gånger. Sången ligger mig nära tillhands och jag tror att jag kan 

komma att ha användning av den tekniken även till gitarrmelodier och till andra instrument. 

Det blev många tagningar på de här låtarna också men i och med att jag först fokuserade på 

att lära mig låtarna riktigt bra blev processen inte fullt så lång som den kunde ha blivit om jag 



 11 

bara hade lärt mig låtarna ganska bra. Det är lätt att skynda sig vidare till nästa steg i 

processen innan man är redo för det men jag tror att man har mycket att vinna på att låta var 

del ta sin tid. Att först skriva klart låten, hitta ett gitarrarrangemang som fungerar, sen lära sig 

låten ordentligt innan man går in i studion. Då blir jobbet som producent så mycket lättare och 

roligare. Mitt mål med det här sättet att producera var att lyckas skapa en ljudbild som känns 

komplett med få element och det tycker jag har lyckats med. Inspelningen av Love and Let 

Go var ett bevis för mig att bara för att man väljer att göra ett enkelt arrangemang med få 

pålägg betyder inte det att det blir lätt att producera. Andra faktorer, som närvaro och känsla, 

blir avgörande och om inte de kvalitéerna kommer fram i produktionen faller den. Om man 

har ont om tid kan det då till och med vara lättare att göra ett lite större arrangemang som inte 

är lika känsligt. 

Resultat 
Det jag ville utforska i det här projektet var bland annat vilka konstnärliga beslut jag tar som 

producent. Det har under arbetets gång blivit tydligt att de mest avgörande konstnärliga 

besluten jag tar tas tidigt, i låtskrivarfasen. Detta gäller när jag skriver musik till mig själv 

som soloartist. Processen kan se annorlunda ut om jag ska producera någon annan artists 

musik. Om jag inte är nöjd med vad gitarren spelar är risken stor att jag kommer få problem 

med gitarrsoundet och resten av arrangemanget senare i processen. Undantaget är de låtar som 

inte har ett signifikativt gitarrspel som till exempel Shine Your Light. Där finns det gott om 

utrymme att lägga på många instrument och skapa en stor ljudbild för gitarren spelar ett 

ganska anonymt plock-komp. Jag har också insett att det är viktigt att låta varje insats i en 

produktion ha ett existensberättigande. Att våga fråga varför ett visst pålägg ska vara med. 

Om svaret är, för att man brukar göra så eller jag vet inte vad jag annars ska göra borde man 

lägga mer tid på att hitta något som känns som att det har en viktig funktion. Annars kan det 

vara bättre att låta bli att lägga på extra pålägg.  

“My first record actually says, instead of produced by Rick Rubin, it says “reduced by Rick 
Rubin…” 

- Rick Rubin (Rick Rubin: In the Studio, 2009) 

Jag tycker väldigt mycket om det här citatet och jag tycker att han säger något viktigt om 

musikproduktion. Istället för ”Producerad av: Rick Rubin” står det ”Reducerad av: Rick 
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Rubin” på hans första skiva med LL Cool J. Att fokusera på att ta bort så mycket onödigt som 

möjligt för att få fram det väsentliga tror jag är en bra utgångspunkt för att skapa något unikt 

och kvalitativt. Många av de kreativa beslut som jag har ändrat eller tagit bort, under den här 

processen har baserats på att jag behöver fylla ut eller göra ljudbilden större. Jag har insett att 

om jag har inställningen att jag behöver rädda låten eller mörka något i produktionen är jag fel 

ute och behöver omvärdera arbetet. Felet kan då vara att jag inte tycker låten är tillräckligt bra 

eller att jag fortfarande inte har en tydlig vision hur slutproduktionen ska vara. Då är det 

betydligt mer effektivt att angripa de frågorna snarare än att försöka rädda en halvdan låt eller 

produktion. 

De tillfällen jag känner att jag hamnade i flow är då jag har en tydlig idé om vart jag vill med 

låten och att jag känner att jag är kapabel att ta mig dit. När jag får till sound som jag gillar 

eller gör pålägg som känns rätt och låter bra infinner sig ofta en känsla av flow och jag kan 

sitta länge och fixa med låten. Ett stort hinder till flow är för mig när jag identifierar mig för 

mycket med låten. När jag känner ”Det här ska visa vem jag är” eller ”Det här ska visa hur 

bra gitarrist jag är” tappar jag snabbt inspirationen och går in i prestationsinriktat 

sinnestillstånd som inte gynnar min kreativa process. Överlag har det blivit tydligt att när jag 

försöker prestera eller göra något musikaliskt som mest har funktionen att imponera tappar 

jag flow och inspiration och resultatet blir nästan alltid sämre än om jag fokuserar på vad jag 

vill säga med låten eller produktionen. När mitt fokus ligger på vad som är bäst för låten och 

lämnar min egen prestation för en stund har flow lättare att infinna sig. I och med det här 

arbetet har jag insett att jag har en perfektionist i mig som jag inte var medveten om tidigare. 

När jag väl ger mig själv möjlighet att fokusera på detaljer finns risken att jag tappar ett mer 

övergripande perspektiv och jag kan fastna i processen. Genom att ha blivit medveten om den 

risken har jag mycket större möjlighet att göra någonting åt situationen så jag slipper ägna tre 

timmar åt en gitarrtagning som till slut inte ens kommer att gå att använda. Att ta en paus, 

göra något annat i låten eller byta låt är knep jag har lärt mig för att inte fastna i för små 

detaljer.  
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Avslutande reflektion 
Att ta sig an en ny roll, vara villig att lära sig nya saker och bredda sitt musikaliska språk tar 

tid men det roliga är att man lär sig nya saker hela tiden och blir bättre och bättre desto mer 

tid och fokus man spenderar på en viss sak. Jag känner verkligen att jag har lärt mig mycket, 

både om mig själv och om mitt sätt att producera musik, under det här projektet. Att tillåta 

mig själv att vara så pass noga som jag har varit under den här tiden har gjort att jag har 

kommit närmare det professionella sound jag var ute efter. Den kreativa processen ser nog 

olika ut för olika producenter men jag tror att de flesta har en komfortzon som de utgår från i 

sitt arbete. Vissa kanske är bra på beats och då början de där, andra piano och några gitarr 

osv. Jag tror att det kan vara en tillgång att ha ett huvudinstrument om man är villig att lära 

sig att ta nya vägar. Om jag tillförlitar mig för mycket på mitt gitarrspel blir jag begränsad till 

andra uttryckssätt som behövs i olika situationer.  

Att fördjupa mitt utövande att lyssna på tystnaden genom meditation, som Rick Rubin pratar 

om, känns som en viktig pusselbit att skapa musik som känns meningsfull och sann. Att 

identifiera vad som är kärnan i en låt eller i en artist tror jag är en nyckel till en lyckad 

produktion. Att, med hjälp av tidigare erfarenheter från en själv och andra, kunna hitta var 

kvalitén finns någonstans. En åsikt som så gott som alla producenter verkar vara överens om 

är att sången är det viktigaste. Det verkar vara så oavsett genre eller tidsepok. Så, jag som har 

varit något gitarrfokuserad i mitt musikskapande, även om jag alltid har haft sång med i min 

musik, har fått mig en tankeställare i mitt eget sätt att både skriva och producera musik. Ett 

gitarrkomp kan vara hur fint eller avancerat som helst men om inte sången säger nått, eller om 

den inte låter bra, faller låten direkt.  

Det har även blivit tydligt, under det här arbetet, att jag behöver ha ett helhetstänk när jag 

producerar musik för att det ska bli ett önskvärt resultat. Vad jag menar med det är att jag 

behöver se till att både jag och mina medmusiker mår bra och har roligt när vi spelar in, jag 

behöver ha en vision som jag tycker känns inspirerande och utmanande, jag behöver redan då 

jag skriver en låt ha i åtanke hur jag vill spela in den osv. Det fungerar inte för mig att angripa 

en sak i taget utan att förhålla mig till andra fysiska och psykiska aspekter. Om det är dålig 

luft i inspelningsrummet eller det, av någon anledning, känns stelt mellan mig och musikerna 

eller artisten, kommer det påverka det musikaliska resultatet. Därför har jag, i och med det här 

arbetet, fått en större insikt i värdet av att det ska kännas bra att göra musik, annars blir det 

inget bra.  
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Förslag till framtida forskning 
• Genom att förhålla sig reflekterande och medveten kring de kreativa processerna som 

man går igenom som producent och genom att hitta ett sätt att dela med sig av dem 

tror jag att producenter skulle kunna inspirera och hjälpa varandra. Vissa fallgropar 

kan synliggöras genom ens erfarenheter så att andra slipper trampa i samma grop.  

 

• Större intervju-baserade projekt, när man frågar ett antal producenter frågor kring de 

kreativa beslut de tar, skulle vara intressant att ta del av. Alla tjänar på att ta del av så 

mycket kunskap som möjligt så oavsett om det sker i ett forskningsformat eller i en 

podcast tror jag att det finns mycket att vinna på att diskutera och reflektera kring 

dessa frågor. Att jag tog del av hur Rick Rubin förhåller sig till att producera musik 

och kopplingarna han gjorde till meditation var väldigt inspirerande för mig att ta del 

av och har utvecklat mig i mitt musikskapande.  

 

• Det görs mycket forskning på HRV (Heart Rate Variability) som är starkt kopplat till 

meditation och andning och det vore väldigt intressant att ta del av studier på 

relationen mellan koherens, som är ett begrepp inom HRV som man lite slarvigt skulle 

kunna översätta till tillståndet av flow, och skapande av musik. 
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