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Sammanfattning 
Hugo Björk och Jimmy Åkerfors, båda studenter vid Kungliga Musikhögskolan i 

Stockholm, arbetar vid sidan av studierna aktivt med musikproduktion. Valet att göra ett 

examensarbete om musikproducentens roll och det aktuella klimatet i musikbranschen 

kommer utifrån ett brinnande intresse för fortsatt arbete inom branschen. Genom 

intervjuer och egna erfarenheter av arbete med musik och musikproduktion presenterar 

vi en analys av arbetsmetoder, attityder, trender och tendenser i dagens musikbransch. 

Arbetet kommer främst att handla om den svenska musikbranschen som under de 

senaste åren genomgått en kraftig teknisk och ekonomisk förändring. Den ekonomiska 

och tekniska utvecklingen går med en rasande fart. Frågan är hur det hela kommer att 

sluta…  



DIKTATORN VID DATORN?    HUGO BJÖRK, JIMMY ÅKERFORS 

KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN   2007 

 3 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning.....................................................................................................................................2 
Innehållsförteckning .............................................................................................................................3 
Inledning ................................................................................................................................................4 
Syfte........................................................................................................................................................7 
Metod .....................................................................................................................................................7 
Bakgrund................................................................................................................................................8 

Egna erfarenheter...............................................................................................................................................8 
Litteratur................................................................................................................................................9 

Internet och skivbolagens utveckling .............................................................................................................10 
Skivindustrin idag............................................................................................................................................13 
Den tekniska utvecklingen ..............................................................................................................................14 

Intervjuer .............................................................................................................................................14 
Presentation av intervjuobjekt ........................................................................................................................15 
Centrala frågeställningar vid intervjuerna......................................................................................................17 
Sammanfattning av Intervjuer ........................................................................................................................17 

Resultat ................................................................................................................................................22 
Det musikalsiska innehållet – faktorer som påverkar ...................................................................................22 
Det sociala samspelet – Faktorer som påverkar ............................................................................................24 

Sammanfattande diskussion................................................................................................................25 
Arbetsprocessen...............................................................................................................................................26 

Litteratur & Källförteckning ..............................................................................................................27 
Bilaga 1: Intervjuerna i helhet ...........................................................................................................29 

Carl Falk .....................................................................................................................................................29 
Linda Bengtzing:........................................................................................................................................34 
Tommy Lydell............................................................................................................................................39 

Bilaga 2: Utdrag ur SvD.....................................................................................................................46 
Bilaga 3: Max Martin på hitmakarna.nu...........................................................................................48 
Bilaga 4: Utdrag från vocalist.org ....................................................................................................49 

 



DIKTATORN VID DATORN?    HUGO BJÖRK, JIMMY ÅKERFORS 

KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN   2007 

 4 

Inledning 
Musikbranschen inom populärmusik har förändrats allt snabbare under de senaste åren. 

Flera källor pekar på att en högre tillgänglighet och utbud genom teknisk utveckling, 

Internet, reklamradio och kommersiell tv har gjort att distributionsvägarna för musik 

mångdubblats. Enligt Björn Björk, IT-strateg på Sveriges Kommuner & Landsting, har 

Sverige de senaste 40 åren varit ett av dom länder som legat på framkanten av IT 

utvecklingen i världen. Så kallade ”early adaptors”. Vi var ett av dom första länderna 

som avreglerade det statliga telefoni monopolet och skapade en konkurrens utsatt 

marknad för elektroniska kommunikationer. Idag har Sverige bland de lägsta bredbands 

priserna i Europa och den största utbyggnaden av alternativa infrastrukturer, inklusive 

optisk fiber och trådlösa förbindelser. De senaste tio åren har Sverige därigenom varit 

testlaboratorium för övriga världens teknik utveckling.  

De är kanske därför inte så konstigt att det från Sverige har kommit uppfinningar och 

programvaror så som till exempel Kazaa eller The Piratebay. (Wikipedia) Dessa har 

gemensamt att man genom dem kan distribuerar stora mängder upphovsrättsskyddat 

material gratis över Internet. Eftersom nerladdandet i Sverige har varit så utbrett har 

detta skapat en debatt om huruvida det är ”lagligt” att ladda ner upphovsrättsskyddad 

musik och film.  

Enligt IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), den organisation 

som företräder producenterna av fonogram, skivbolagen, har piratkopiering sedan länge 

varit ett växande problem. Den har sedan 90-talet, i och med den tekniska utvecklingen, 

ökat kraftigt. 1998 var som exempel var tredje såld CD-skiva i världen piratkopierad 

och det fanns då illegala fabriker med en produktionskapacitet dubbelt så stor som den 

lagliga.  

På senare år har digitaliseringen av musiken och mp3 formatet i kombination med ett 

växande Internet gjort det blixtsnabbt och billigt att kopiera, sprida och distribuera 

musik. Enligt Piratbyrån har det varit ett stort problem för den kommersiella branschen 

att hitta ett smidigt och fungerande system där rättighetshavare får ersättning och 

kontroll över spridningen av sina verk. Piratbyrån är en svensk organisation som har 

rönt stor uppmärksamhet i samband med startandet av fildelningssiten The Pirate Bay. 
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Piratbyrån anser att musik, film, böcker och spel ska va gratis och att anse som 

allmännytta. Deras attityd är att man vill skada musikindustrin. Enligt artikel i SVD 4 

april 2005 så tankades det i oktober 2005 motsvarande 20 dvd filmer i sekunden från 

deras sida.  

I samband med det uppmärksammade polistillslaget 31 maj 2006 så rönte dom stor 

publicitet världen över och antalet besökare hade fördubblats vid nyöppnandet några dar 

senare. Enligt Internet World och IDG så hade The Pirate Bay i januari 2005 ca 4 

miljoner unika besökare per månad. Detta kan vara en bidragande orsak till att stora 

delar av de intäkter som tidigare kom in till bolagen från skivförsäljning har försvunnit 

och att det totala försäljningsvärdet av fonogram i Sverige har minskat kraftigt från ca 

1.89 miljarder kr år 2000 till ca 940 miljoner kr 2006. (ifpi.se/statistics)  

I boken Mitt liv som Bert kan man läsa att Vikingarna exempelvis sålde kring 400.000 

exemplar av sina skivor på 70-talet. Den mest säljande artisten i Sverige idag kan nog 

va lycklig om man säljer 20.000 ex, det är det antal som skivindustrin kallar för att sälja 

”guld”. 

Tommy Lydell anser att musikförlag och skivbolag inte längre har råd att lägga lika 

stora pengar & riskkapital på osäkra projekt eller artister som man kanske tidigare 

gjorde. Å andra sidan menar han att mer kostnadseffektiva inspelningsmetoder har 

bidragit till att hålla nere andra delar av utgifterna vid inspelningar av modern pop och 

rockmusik. Ett exempel på detta är att det idag till och med sparas in på dyr studiotid, 

utrustning och pengar för även en välsäljande världsartist som Britney Spears. (Studio, 

mars 2004, intervju Bloodshy & Avant). Det krävs idag en bredare kompetens och 

kunnande från producenten och en effektivisering och rationalisering har således skett i 

produktionsledet. (Wikipedia)  

Ökad konkurrens trots oförändrade totalinkomster av musikförsäljning gör att det krävs 

mer drastiska åtgärder för att tränga igenom mediebruset och gå runt rent ekonomiskt. 

(www.ifpi.se/statistics) Ett populärt sätt att marknadsföra en artist eller band idag kan 

vara genom uppmärksammade talangtävlingar i tv, melodifestivalen eller massiv 

marknadsföring. Detta medför att aktörerna har fått lägga högre prioritet på kringarbetet 

för att nå ut till konsumenter, varpå man kan anta att det musikaliska innehållet 
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påverkas. En intressant fråga att ställa är hur musiken har påverkats av detta och hur 

påverkas producentens arbetsmetoder när höga krav ställs på slutprodukten trots en 

kraftigt minskad budget och tidsram? I modern digital musik har datorer och mjukvara 

blivit så effektiv att de endast behövs en person för att göra en komplett inspelning. Det 

arbete som tidigare krävde flera personer och kompetenser så som arrangör, låtskrivare, 

musiker, producent och tekniker har då samlats i en och samma person. (Wikipedia) 

Idag fördelas intäkterna från skivförsäljning ca 80 procent till skivbolaget och 8 procent 

till artisten, 8 procent till upphovsmän och musiker och 4 procent till producenten. 

Skivbolaget har till uppgift att marknadsföra skivan och står oftast för kostnaderna kring 

inspelningen. Detta är den vanligast förekommande fördelningen, men någon standard 

finns inte, även om många skivbolag hävdar det. (Musik som levebröd)  

I intervjun med Carl Falk framkommer det att skivbolagen i huvudsak satsar på ”säkra 

kort”. Utbudet styrs hårt av vad som spelas i radio och tv. Intresset för nytänkande finns 

säkert kvar men det osäkra ekonomiska läget gör att varken kommersiell tv, radio eller 

skivbolag kan framföra musik som avviker allt för mycket från normen. Olle Wilöf, 

jurist på svenska Journalist Förbundet, menar att detta på sikt riskerar att leda till 

kulturell utarmning. De flesta musikproducenter måste ju idag kalkylera med risken för 

piratutlägg på nätet. I många fall lönar det sig inte att producera en skiva vilket på sikt 

även hämmar kreativiteten. (stim.se/press, Intervju Olle Wilöf) 
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Syfte 
Vårt syfte är att med tre djupintervjuer med professionella utövare inom 

musikbranschen undersöka om hur förändringar i teknik och ekonomi har förändrat 

deras produkt. Vilka faktorer det är som påverkar det konstnärliga uttrycket.  

Vi fokuserar på samspelet mellan artister och musikproducenter och beställaren; 

skivbolag, förlag, produktionsbolag, management etc. Hur ser arbetsmetoderna ut och 

vad är det som påverkar dessa? Idag kan en och samma person agera inom flera 

yrkeskategorier och framställa musik med en dator. Är det så att det idag finns en 

"Diktator vid datorn" som avgör hur den färdiga produkten låter? Vad är han i så fall 

diktator över; musiken, människorna eller tekniken? 

Genom detta arbete vill också ge en inblick i de kreativa processerna inom musik- och 

media produktion. 

 

Metod 
Genom kvalitativa djupintervjuer med en artist, musikproducent och A&R 

(uppdragsgivare) vi vill ta reda på hur de förändrade förutsättningarna i musikbranschen 

har påverkat dessa människor i deras olika positioner, roller och yrken. Vi har också 

valt att studera litteratur och empirisk fakta för att lägga en teoriram som grund till 

diskussionen. Till kunskapsgrunden hör även tidigare teorier och empirisk erfarenhet av 

olika slag.  

Vi har själva erfarenhet av att jobba med musik och medieproduktion, som vi dagligen 

jobbar med. Det kan därför va värt att nämna att vi kommer att ta nytta av egna 

erfarenheter när vi drar slutsatser i detta arbete. 

Bearbetningen av materialet (intervjuerna) kommer att nära följa talets nyanser och vi 

har inte förhållit oss som en objektiv expert i förhållande till intervju objekten. Man bör 

vara medveten om att egna känslor och upplevelser kan ha påverkat både frågor och 

tolkningar av svar. För att få distans till undersökningen så tar vi därför hänsyn till ett 
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medvetet val av frågeställningar vid intervjuerna och våra egna erfarenheter såväl som 

förhållningssätt till ämnet. Då det inte har stört samtalet har vi av praktiska skäl valt att 

banda intervjuerna för att inte missa väsentliga delar. Bandaren, i det här fallet en bärbar 

dator har placerats på ett diskret och strategiskt sätt och har ej manövrerats under 

intervjuns fortlöpande för att minimera risken för distraktion.  

Utskrift av intervjuerna har skett omedelbart efter avslutad intervju och vi har båda 

deltagit vid samtliga intervjuer såväl som vid nedtecknandet. Det kan finnas information 

som bara kan uppfattas då man känner till sammanhanget och vid vissa tillfällen har det 

funnits behov av att tillfoga en kommentar. Då syftet inte är att ifrågasätta 

intervjuobjektens kunskaper i sakfrågor finns det ingen anledning att ställa dessa mot 

hårdfakta. Såvida vi inte är ute efter om intervjuobjektets upplevelse stämmer överense 

med verkligheten. 

Bakgrund 

Egna erfarenheter 

Vi, Jimmy och Hugo, har själva erfarenhet av att jobba med produktion inom musik och 

media. Det har därför varit en naturlig utgångspunkt för oss i detta arbete, och vi har 

under arbetets gång haft bådas våra egna erfarenheter och uppfattningar att jämföra 

materialet med. 

Här följer därför en kort presentation av oss själva och några av de erfarenheter vi har. 

Jimmy Åkerfors: 

Student vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Frilansande musikproducent och 

delägare i DRB Produktion, ett studiohotell i Stockholm. Fick upp sitt intresse för pop 

och rockmusik då han under gymnasietiden startade ett rockband med några kompisar. 

Bestämde sig omgående att satsa seriöst på musiken. Omedelbart efter avslutad 

gymnasieutbildning startade han sitt företag Sonsof Productions och började bygga på 

en studio i hemorten Motala. Fortsatte sina studier på Kulturama i Stockholm och 

därefter Musikhögskolan. Har som producent samarbetat med bolag så som Egmont 

Music, Lionheart International, ett av de större svenska skivbolagen (närmare beskrivet 
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i presentationen av intervjuobjekt: T. Lydell); Warner Chappell Music Scandinavia m. 

fl. Jimmy har jobbat med artister som Josefin Nilsson, Sanna Nielsen, Emilia De Poret, 

Mattias Holmgren, Gregor, Pandang och Noveu Riche. Har i samarbete med Hugo 

Björk även producerat Material för Sveriges Utbildningsradio. 

Hugo Björk: 

Student vid Kungliga Musikhögskolan och aktiv musiker, låtskrivare och producent. 

Började spela trumset och slagverk vid tio års ålder. Sedan följde studier vid Sigtuna 

Kommunala Musikskola, SMK Rytmus Musik Gymnasium, SMK Memus 

Yrkesmusikerutbildning, Armens Musikkår Strängnäs, Armens Musikkonservatorium 

och slutligen Musikhögskolan. Parallellt med studier vid KMH har han utvecklat sig 

som kompositör och låtskrivare. Numera frilansande, genom sitt företag BIGAProd har 

han genomfört demoproduktioner på uppdrag av bland annat förlaget Buffalo Songs. 

Har skrivit och arbetat med artister och låtskrivare som Emilia De Poret, Sonja Aldén, 

Dennis Morgan, SOHO, Monica Ramos, Svante Halldin, Johan Liljedahl, Emil 

Lydhagen och Johnny Steen. Har under en period även praktiserat hos Lasse Mårten på 

Decibel studios i Stockholm och där varit delaktig i flera inspelningar och produktioner. 

Har i samarbete med Jimmy Åkerfors även producerat Material för Sveriges 

Utbildningsradio. 

 

Litteratur  
Vi har hämtat information från flera olika källor; böcker filmer, Internet och tidskrifter 

som berör ämnet på olika sätt. Mycket av den litteratur som finns inom ämnet behandlar 

de mer tekniska aspekterna vid musikproduktion. De biografier som vi studerat är inte 

så djupgående vad gäller just arbetet i studion, som behandlas i olika stor utsträckning, 

men dock intressanta och relevanta för det större perspektivet. Vi har använt oss av 

litteraturen som en referens att kontrollera och validera uppgifter som framkommit 

under arbetet med intervjuerna och för att kunna föra en bra och rimlig diskussion. 

Mycket av det mera faktabetonade delarna av bakgrunden bygger på olika artiklar i 

tidskrifter och inte minst från de olika branschorganisationernas hemsidor på Internet. 
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Här följer en presentation ett par, av de, som vi anser vikigaste litteraturexemplen. (För 

utförlig litteraturlista hänvisar vi till källförteckning). 

Musiken Som Levebröd, Kent Wennman & Per Boysen. Efter en mycket intressant 

och givande föreläsnings serie vid Kungliga Musikhögskolan utförd av den ena av 

bokens två författare, mångsysslaren Kent Wennman, införskaffades denna bok. Den 

behandlar övergripande musikbranschen, ur ett brett perspektiv vilket har varit till stor 

hjälp och som en bra referens för vårt arbete. Den sammanfattar på ett bra sett 

branschens utveckling och ekonomi utifrån en musikutövares perspektiv. 

Tidskrifterna Musikermagasinet, MIX Magazine och Studio: Båda dessa är 

tidskrifter för utövare inom musikbranschen. De fokuserar främst på tekniken och dess 

utveckling och håller sig ständigt uppdaterade med den senaste tekniken. De behandlar i 

en hel del intressanta reportage musikskapare, artister och producenter. 

Organisationerna IFPI, STIM, n©b, SCB och Kulturrådet: Vi har studerat dessa 

organisationers hemsidor och dokument för att hämta detaljerad information om 

relevant statistisk data och fakta. De är viktiga för att föra en bra diskussion för genom 

dem har vi kunnat fastställa huruvida uppfattningar i vissa frågor stämmer överens med 

verkliga fakta.  

 

Internet och skivbolagens utveckling 

Strukturen i skivbolagen har från och med mitten av nittiotalet kommit att förändras. 

Viljan att dela med sig av musik, texter, bilder mm. via datornätverk har funnits redan 

innan det gränssnitt vi idag kallar Internet kom till. Det var det som lade grunden till att 

förflytta och sprida användningen av datornätverk även utanför institutioner och 

militära inrättningar till privatpersoner. I Internets begynnelse var det entusiaster som 

delade data, så man kan knappas säga att fildelning är någon ny företeelse.  Tekniken 

har utvecklats i ett rasande tempo sedan dess. Från att det var primitiva 

modemuppkopplingar som endast ett fåtal entusiaster kunde förstå sig på har det 

utvecklats till något som alla använder – och bli mer och mer beroende av. Idag uppgår 
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förlusterna för bolag inom branschen till 2,5 miljarder kronor årligen pg a illegal 

kopiering av film och musik. (Metro Stockholm 24/5 2006) 

Enligt statistiska undersökningar från Statistiska centralbyrån ser vi svenskar mindre på 

TV nu än vi gjorde för fem år sedan. I stället har persondatorn fått en alltmer central 

plats för i många hem samt det snabbt växande nya medium vi kallar Internet. 

Det hela började redan 1969 i USA där det amerikanska försvarsdepartementet i ett 

experiment började utveckla tekniker för nätverk. Till en början anslöts fyra datorer på 

olika universitet till varandra. Dessa användes av forskare för att effektivt dela digitalt 

material. Nätverket kallades ARPANet, (Advanced Research Projects Agency). 1972 

hade nätverket vuxit till att dela information mellan 37 datorer och planerna på att 

koppla samman datorer utanför landets gränser tog form.  

År 1973 utvecklades TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), det 

system som fortfarande används för Internet. Nu kunde man dela information över 

ländernas gränser, mellan olika slags datorer. World Wide Web, det vi vanligtvis 

slarvigt kallar för Internet startades så sent som 1996. Sedan slutet av nittiotalet har 

Internet kommit att bli en naturlig del av samhället och vardagen. 

Redan innan WWW delades musik på databaser på nätet. Något som väckte stor 

uppmärksamhet från media var publicerandet av IUMA, (the Internet Underground 

Music Archive). Detta skapades av tre collegestudenter som ville dela arkiv med 

digitaliserad musik, bilder och texter av sina egna och kompisars hobbyband. Av vissa 

klassades nätverket som skivbolagens värsta fiende, men vissa artister, etablerade så väl 

som osignade (Artist utan skivkontrakt) började se möjligheterna med Internet som 

distributionskanal för sin musik. De flesta större skivbolagen visade dock svalt intresse 

för Internet, utan såg snarare svårigheterna i att ta betalt för musiken och en ökad risk 

för piratkopiering.  

I slutet av 1990-talet blev det alltmer populärt med hemsidor där ej etablerade artister 

lade upp sin musik. Till en början var det främst band och enskilda artister som gjorde 

sin egen hemsida där man lade upp musik för att marknadsföra eller som en portal för 

sina fans. Men så småningom började framväxten av det som har kommit att bli en 
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specifik Internet-musikbransch. Företag som mp3.com, deo.com och popwire.com 

startade webbplatser där artister fritt kunde lägga upp sin musik och på så sätt exponera 

sig på ett mycket mera effektivt sätt än att ha en egen sida. Ersättningen till 

upphovsmännen baseras på antal nedladdningar av musiken och i vissa fall erbjöds även 

skivförsäljning via webbsidorna. 

Den största skillnaden mellan den traditionella skivindustrin och musiksajter på Internet 

är att artisten på Internet inte behöver gå de omständliga vägarna genom förlag, 

skivbolag, distributionsbolag osv. utan kan nå ut till en bred publik direkt genom att 

bara registrera och ladda upp sin musik till sajten. Och publiken kan få tillgång till 

musik som annars kanske hade sorterats bort redan innan den ens hade kommit fram till 

ett skivbolags kontor.  

Det största hotet mot skivindustrins möjlighet att tjäna pengar på utgivning av musik 

anses vara piratkopieringen av musik som delas ut på Internet med hjälp av så kallade 

P2P klienter.  P2P står för Peer To Peer och fungerar så att alla som har ett visst 

datorprogram som tillåter användare att nå varandras delade mappar, innehållande 

musik i mp3-format, på de egna datorerna. Även filmindustrin och mjukvaruindustrin 

drabbas ekonomiskt av detta då fler och fler skaffar snabbare uppkopplingar och större 

hårddiskar. Det är inte ovanligt att enskilda användare delar ut 100-tals gigabyte data i 

form av musik, film och dataprogram. En del av dessa nätverk bygger dessutom på 

principen att ju mer man delar ut, ju mer får man tillgång till. Programmen är så pass 

enkla att använda att de finns i stort sett på var mans dator som är kopplad med 

bredband till Internet. I stort sett är varje större skivbolag idag mer eller mindre drabbat 

av en ekonomisk kris. Detta medför naturligtvis att de är mer försiktiga i valet vilka nya 

akter som man vill teckna skivkontrakt med. Utbudet blir smalare och bolagen har inte 

längre råd att ge ut skivor med artister som inte säljer så mycket som man räknat med. 

En ny lag som förbjuder ej licensierad nedladdning och utdelning av musik via Internet 

trädde ikraft i juli 2005. Man hoppades att den negativa trenden skulle vända och att den 

lagliga musikförsäljningen skulle ta fart igen. Vilket också har skett.  Nyligen har man i 

Danmark och USA infört liknande lagar. I Danmark har  skivförsäljningen planat ut 

medan man i USA  har sett en ökning det senaste halvåret.  Nya aktörer har tillsammans 
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med flera av de stora skivbolagen börjat utveckla alternativa sätt att sälja kommersiell 

musik.  Apple lanserade redan för två år sedan iTunes Music Store i Sverige. I USA, där 

det redan finns flera konkurrenter på marknaden, har priset för att ladda ner en låt 

sjunkit till ca 6 kr, i Sverige ligger motsvarande på ca 9 kr.  (iTunes Music Store, 

www.itunes.com) 

Skivindustrin idag 

Det ekonomiska läget i skivbranschen har genomgått kraftiga förändringar. Klimatet har 

hårdnat. Mycket på grund av den allt mer utbredda piratkopieringen. Både via Internet 

och maskinell kopiering av CD/DVD. Genom CD teknikens utveckling, öppnare 

gränser och snabbare transporter har piratmarknaden vuxit kraftigt.  Enligt IFPI's 

beräkningar såldes det piratkopierade CD skivor för 400 miljoner kronor år 1998. Detta 

innebar att var tredje såld enhet var en piratkopia. En bidragande orsak till detta är att 

tillverkningsprocessen har förenklats och det finns idag CD-fabriker med en total 

tillverkningskapacitet som är dubbelt så stor som den lagliga efterfrågan. Efter 

införandet av den nya lagen 1 juli 2005, som förbjuder upp och nedladdning av 

upphovsrättsskyddat material via Internet, gjorde den Svenska skivindustrin en kraftig 

försäljningsökning. Det följande halvåret ökade den lagligt, via Internet, digitalt 

distribuerade försäljningen med näsan 300 procent. Detta inkluderar även musik via 

mobiltelefoner, musikvideo via mobiltelefoner samt ringsignaler. I sammanhanget kan 

nämnas att det totala värdet av digitalt distribuerad musik endast uppgick till 21 

miljoner kronor enligt statistik framtagen av IFPI. 

Enligt IFPI har dessutom det totala antalet utgivna produktioner i Sverige mer än 

fördubblats mellan åren 1988 och 2004. Men antalet sålda skivor ligger däremot 

ungefär på samma nivå. Med skivor menas i det här fallet; CD, LP, MC, DVD och CD-

singlar. Från att mer än fördubblats fram till år 2000 har det totala värdet av 

skivförsäljning i Sverige återigen gått tillbaka kraftigt. 1988 låg det totala värdet av 

skivförsäljning på ca 750 miljoner kronor. Åren 2000 t.o.m. 2001 låg det totala värdet 

på 1 890 miljoner kronor för att sedan fram till år 2004 ha backat med mer än 600 

miljoner till 1 257 miljoner kronor.  
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Den tekniska utvecklingen 

När vi i diskussionen nämner den tekniska utvecklingen avser vi den utveckling som 

har skett i musikteknik under de senaste tjugo åren. Fram till slutet av nittiotalet då 

datorn fick sitt genombrott i musiktekniken använde man sig främst av analog teknik så 

som rullband, mixerbord och så kallade outboards. Fram till datorns införande var 

inspelningsutrustningen tung, otymplig och dyr. De nya möjligheterna med 

hårddiskbaserad inspelning i dator medföljde att tekniken blev effektivare och billigare. 

Från att man i den största och dyraste studion 1980 kunde spela in 24 kanaler på 

analoga band kan man idag rymma flera hundratals kanaler i en vanlig persondator. 

Musikinspelningar och möjligheten att dokumentera ljud på media har funnits sedan 

slutet på 1800-talet. Musikindustrin var ursprungligen deinerad av notförsäljning men 

början av 1900-talet växte musikindustrin kraftigt i och med möjligheterna att ge ut 

musikinspelningar. Vid slutet av första världskriget hade skivindustrin gått om 

notförlagen och var nu den största aktören på musikmarknaden. Ekonomin förbättrades 

kraftigt för skivindustrin genom möjligheterna att massproducera stora upplagor. Det 

var ett ekonomiskt gynnsamt förhållande där man kunde få enorma intäkter till en 

förhållandevis liten insats. Man kan därför säga att branschens tillväxt har varit starkt 

driven av ekonomiska motiv.  

Intervjuer  
Det viktigaste materialet som ligger till grund för vår analys är djupgående intervjuer. 

Vi har gjort tre intervjuer med personer i olika delar av branschen. Vi har intervjuat Carl 

Falk (producent) Linda Bengtzing (artist) och Tommy Lydell (skivbolag).  

Carl ville vi intervjua därför att han har mest erfarenhet att jobba med internationella 

produktioner, främst för brittiska och amerikanska skivbolag. Han jobbar därför med 

vad man kan kalla svensk musikexport. Har han andra arbetsmetoder och en annan bild 

av branschen än Linda och Tommy som hittills har jobbat enbart inom Sveriges 

gränser? Kan man hitta likheter och skillnader för att sedan dra slutsatser för att 

använda som underlag för analys?  

Linda har stor erfarenhet av inspelning i studio, främst som demosångerska, och 

nyligen även som artist. Då hon inte var aktiv skivartist för fem år sedan hoppas vi 
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kunna se om hon har en annan bild av utvecklingen därför att hon har kommit in senare 

i branschen än Tommy. Linda skriver inte någon musik själv utan och producerar inte 

heller någon musik. Eventuellt har hon därav en annan bild av musik produktion då hon 

ser ifrån "andra sidan av glaset". 

Tommy har vi valt att intervjua därför att han har lång erfarenhet av arbete med 

skivproduktion i Sverige. Både som musiker, producent, arrangör och tekniker. Han har 

varit med i många större skivproduktioner. På senare år även som delägare i skivbolag. I 

och med det har han erfarenheter även som artist – och repertoaransvarig och har många 

tankar och idéer kring det.  

Intervjuerna finns i sin helhet som bilagor. Vi rekommenderar er att läsa dem för de ger 

en bra bild av sammanhanget. 

Presentation av intervjuobjekt 

Carl Falk är en aktiv musikproducent som har arbetat ett antal år i branschen främst i 

samarbete med The Location. Ett företag som bildades efter det att grundarna till det 

legendariska Cheiron gick åt skilda håll. The Location övertog de gamla lokalerna på 

Kungsholmen i Stockholm och fortsatte arbeta med de kontakter de byggde upp under 

nittiotalet till några av världens största popartister. Bland dem kan nämnas Backstreet 

Boys, Westlife, Céline Dion, Brittney Spears m.fl. Carl började sin musikaliska bana på 

gymnasiet då han gick yrkesmusikerlinjen på Södra Latin där han spelade gitarr under 

tre år. Efter det tog han diverse ströjobb på skivbolag, management mm samtidigt som 

han spelade gitarr i ett band. Tillsammans med de andra medlemmarna i bandet sökte 

han skivkontrakt och träffade till sist på Kristian Lundin och Andreas Carlsson, The 

Location. Det resulterade i att de skrev på ett skivkontrakt och de började arbeta för att 

få ihop bra låtar till bandet. Men så testade de att ge bort en låt och det blev så att 

Westlife tog den och den blev tredje singel på en skiva som heter Turn Around. Numera 

jobbar Carl inte lika mycket med låtskrivandet utan det är främst musikproduktion som 

står på schemat. Då det var han som gjorde demoinspelningarna till bandet blev det en 

naturlig följd att det sedan blev han som kom att producera de låtar som de skriver för 

andra artister. Vi intervjuade Carl den 19 maj 2006 i hans studio på Östermalm, 

Stockholm, i egenskap av musikproducent. 
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Linda Bengtzing är en folkkär artist som fick sitt genombrott i Sverige genom 

melodifestivalen 2005 med låten Alla flickor. Innan dess hade man sett henne i Fame 

Factory och i TV4 som programledare för "Ordjakten" ett spelprogram. Redan vid 9 års 

ålder hade hon hunnit med att starta upp en show tillsammans med en kompis, och 

sedan gå vidare till solokarriär. Med hjälp av föräldrarna förstås. När hon senare 

flyttade till Stockholm tog hon först jobb som kontorist och halvtidsjobb som sångerska 

i en showgrupp som då hette Baden-Baden. Efter en utlandsvistelse med gruppen fick 

hon jobb på Wallmans, ett av få större showföretag i Sverige och Norge, och där 

jobbade hon i 8 år. Under hela tiden har hon parallellt jobbat i olika studiosammanhang. 

Framför allt som demosångerska. Nu har hon skivkontrakt med Bert Karlsson på 

Mariann grammofon AB och har för tillfället precis gett ut sin första skiva, "Ingenting 

att förlora". Vi intervjuade Linda den 17 maj 2006 i egenskap av artist verksam i 

studioinspelningar.  

Tommy Lydell är en erfaren musiker och musikproducent med mer än 20 år i branschen 

som har övergått till att jobba som artist - och repertoar ansvarig, A&R, för det 

nystartade företaget Swewave Music AB. Tommy började som musiker i dansband i 

trakterna kring Östersund och flyttade senare till Stockholm för att gå folkhögskola och 

på Kungliga Musikhögskolan. Mellan åren då han var 20 – 27 år hann han vara med på 

inspelningar med artister såsom Ulf Lundell, Eldkvarn, Lisa Nilsson, Tommy Nilsson, 

Totta Näslund, Monica Setterlund, Pontus och Amerikanerna, Lilli och Sussie och 

Cornelis Vreeswijk. Under tiden har han hela tiden haft egen eller tillgång till studio. I 

samarbete med Bobby Ljunggren startade han en studio som senare kom att bli Bobbys 

mycket framgångsrika företag Lionheart Records, på Södermalm i Stockholm, som på 

senare år har haft många succéer med artister som Nanne Grönwall, Shirley Clamp och 

senast vinnaren av melodifestivalen 2006 Carola med låten "Invincible". Numera jobbar 

Tommy på sitt nystartade bolag tillsammans med Stefan Lendénius, med en bakgrund 

som revisor för flera framgångsrika företag inom den svenska musikbranschen, t.ex. 

Murlyn Records. Tillsammans har startar de upp ett nytt skivbolag/förlag i den stormiga 

musikbranschen och hoppas med nya metoder och innovativa idéer skapa en fungerande 

rörelse trots det hårda klimatet. Vi intervjuade Tommy 27 mars 2006 både i egenskap 

av A&R och som musikproducent. Vi ställde både frågor om utvecklingen i branschen 

och arbetet som musiker. 
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Centrala frågeställningar vid intervjuerna 

För att placera intervjuobjekten i rätt sammanhang har vi börjat med att fråga dem om 

deras bakgrund i musikbranschen. Sedan hur teknikens utveckling har påverkat dem i 

deras respektive yrkesroll. Finns det några speciella arbetsmetoder, taktik, psykologi, 

retorik mm som man använder sig av för att uppnå ett bättre och effektivare resultat? 

Hur fungerar det sociala samspelet och hur påverkas det av förändringarna i branschen? 

Hur uppnås ett positivt samarbete? Hur ser du på din roll i dagens musikindustri? 

Upplever du någon förändring i strukturen kring musikproduktion? Vilka faktorer 

påverkar arbetet i studion? Dessa frågeställningar återkommer i alla intervjuerna. Det 

intressanta är att hitta likheter och skillnader för att sedan dra slutsatser utifrån det. 

Sammanfattning av Intervjuer 

Eftersom de tre intervjuade personerna har olika erfarenheter har vi riktat frågorna lite 

olika. I denna sammanfattning vill vi tydliggöra deras uppfattningar i de specifika 

frågorna. Detta för att finna likheter och skillnader mellan dem och att sätta fokus på de 

centrala frågeställningarna som återkommer senare i diskussionen. 

Hur påverkas din yrkesroll av teknikens utveckling? 

Carl började arbeta som producent när teknikens utveckling redan hade kommit till det 

stadiet då det var ett självklart val att ur praktisk och ekonomisk synvinkel använda sig 

av digital inspelning på hårddisk. Därav har han inte några personliga erfarenheter av 

skillnaderna mellan de arbetssätt man för använde sig av fram till mitten av 90-talet ,då 

man främst använde sig av analog inspelning, och arbetssätten nu. Dock anser han att en 

demo idag måste låta minst lika bra som den färdiga produktionen och att den nya 

tekniken är en förutsättning för att man ska kunna åstadkomma det. För att få hög 

ljudkvalité använder sig Carl av analog teknik i slutskedet i produktionerna, t.ex. vid 

mixning. Att använda sig av riktiga mixerbord och externa effekter gör att han lyssnar 

på ett annat sätt än när han arbetar med effekter och mixer internt i datorn. Det analoga 

arbetssättet gör att det blir mer fysiskt att producera och mixa. Det är en helt annan 

känsla i att dra i en regel på mixerbordet när man vill ändra någonting än att göra en 

rörelse med datormusen.  
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Linda har inte jobbat någon gång som musikproducent vid inspelning. Hennes roll har 

främst varit som sångerska och har därför helt annan erfarenhet av teknikens utveckling. 

Ur hennes perspektiv har arbetsmetoderna inte påverkats nämnvärt, förutom att det 

möjligen märks på att producenten idag kan upplevas en aning mer stressad.  

Tommy upplever att teknikens utveckling har påverkat honom mycket i hans yrkesroll 

som musikproducent. Det var en annan ljudbild, annat tempo, man lyssnade och 

analyserade nya plattor och produktioner i större utsträckning. Han saknar även den 

sociala delen då man tidigare spelade in live under en period. Det var mer spontant då 

och man blev mer influerad och påverkad av de andra i gruppen och stämningen. Man 

hade inte heller tid eller möjlighet att "zooma in" på detaljer i musiken. Musiken 

färgades av musikerna som spelade på inspelningen, musikproducenten var inte 

nödvändigtvis inblandad i alla detaljer av produktionen. Tommy anser att det varken var 

bättre eller sämre förr och att människorna i grunden inte har förändrats särskilt mycket. 

Hur man upplevde musiken, hur man kommunicerade osv. Allt går i perioder och 

trender kommer och går med utvecklingen. Vidare menar Tommy att en stor förändring 

uppstod i och med datorernas intåg i processen. Då gick det fort för skivbolagen att fatta 

att man snabbare för samma peng kunde få en fungerande produkt. Detta ledde i 

förlängningen att det blev allt svårare att förespråka liveinspelningar med riktiga 

musiker. Den klichéartade bilden av en musikproducent idag är att en och samma 

person ska kunna spela in, cocha sångare och musiker, mixa, arrangera, föra bok, koka 

kaffe. Allt. Från i stort sett ingenting till färdig master. De övergripande 

arbetsuppgifterna har emellertid inte förändrats för en musikproducent idag, fortfarande 

är de två viktigaste faktorerna att det ska bli bra musik som också kan sälja bra. Den 

stora förändringen har skett pga den tekniska utvecklingen där man kan säga att 

arbetsprocessen kanske har effektiviserats. En effekt av att de flesta inspelningar idag 

sker på dator är att koncentrations och prestationsförmågan sänks, anser Tommy.  

Fortfarande är det så att om musikern eller sångaren är medveten om att man spelar in 

på tape så åker prestationsförmågan upp. Därför att man vet att det är betydligt svårare 

och tar längre tid att spola bandet och ta om än om det vore inspelning på hårddisk. 

Samtliga intervjuade personer tycker att det är ett intressant ämne att diskutera. Tommy 

Lydell är den person som har längst erfarenhet av att jobba i branschen. Han har varit 
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med om de stora förändringarna som har skett under de senaste tio åren och har därför 

en annan infallsvinkel. 

Finns det några speciella arbetsmetoder, taktik, psykologi, retorik, mm som man 

använder sig av för att uppnå ett bra resultat eller samarbete? 

På den frågan svarade Tommy att det handlar mycket om personkemi och vikten av att 

ha ett gemensamt språk. Det är vidare bra att ha gemensamt uppställda mål med arbetet, 

så att man har samma bild av vad man vill uppnå för resultat.. Det är olika hur han 

jobbar med olika personer, beroende på om de känner varandra sedan tidigare och kan 

bolla saker med varandra eller om var och en gör sitt. Ibland kan det vara effektivare. 

Det viktigaste egenskaperna tycker Tommy är att både vara flexibel och alltid ha en 

alternativ lösning i bakhuvudet. 

Carl Falk har mycket att berätta inom detta område så han tycker är en mycket viktig 

del. Det är viktigt att producenten alltid håller koncentrationen uppe och tydligt visar att 

man är delaktig i arbetet. Bara en sådan sak som att, när man lägger kör till exempel, så 

räcker det ofta med att producenten nickar på huvudet bakom studioglaset, för att 

sångaren eller musikern ska känna sig peppade och att det de gör är viktigt. Det är även 

viktigt att berömma någon när de gjort något bra, eller att direkt bryta när någon inte 

förstått någonting eller gör fel. Om det är nödvändigt går han in och styr i detalj till 

exempel fraser eller ändelser på ord osv. Ibland om det uppstår problem i 

arbetsprocessen så kan det vara bra att bryta och göra någonting annat. Ibland kan det 

gälla att bara bita ihop och vara professionell. Även Carl anser att det är viktigt att vara 

flexibel och anpassningsbar i alla lägen. 

Linda tror inte att producenter som hon jobbat med har tänk så mycket på detta. Hon 

upplever att det oftast är en tidspress och att det är stressigt. Hon anser att det är viktigt 

att prata igenom och planera ett projekt såväl innan som efter. Det är viktigt att följa 

upp, och det är A&O för en producent att känna in läget. Bra egenskaper när man jobbar 

är att vara glad, positiv, kreativ och effektiv. Parterna ska ha fått en bra chans att studera 

materialet i god tid redan innan man spelar in. Producenten ska känna och förstå artisten 

och artisten ska kunna låten eller känslan med den. Detta för att man ska kunna göra ett 

så bra och snabbt jobb som möjligt. Hon anser att det är viktigt att alla känner sig 
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delaktiga i processen när man arbetar och att både artisten, producenten och skivbolag 

till slut är nöjda. Man ska vara professionell, välförberedd och inställd på att jobba mot 

gemensamma mål.  

Upplever du någon förändring i strukturen kring musikproduktion och vilka faktorer är 

det som påverkar resultatet? 

Skivbolag har börjat formas om till nya enheter och fungerar på nya sätt säger Tommy. 

Förr var det så att kanske ett projekt på tio nådde breakeven (började gå i vinst). På 

grund av att det inte går att få in så mycket pengar på skivförsäljning så har man stramat 

åt budgeten. Projekt som inte i förväg ser ut att vara lönsamma sorteras genast bort. 

Förut kunde man låta göra en hel skiva och sedan lägga ner hela projektet om man 

tyckte att det inte höll måttet. Fokus har flyttats från musiken till de faktorer som gör att 

det går att sälja. Det gäller att man på något sätt lyckas skjuta igenom mediabruset. Ett 

alternativ är att gå genom etablerade koncept som exempelvis Melodi Festivalen eller 

liknande för att nå ut med musik.  

Carl märker också effekterna av en åtstramad budget. Det är svårare att t ex pitcha (sälja 

in för projekt/artist/skivbolag) låtar som sticker ut ur mängden. Skivbolagen satsar 

hellre på säkra kort. Många låtskrivare och förlag kopierar därför sound från artister 

som lyckats med att sticka ut från mängden och vill försöka haka på en vinnande trend. 

Många sitter kanske löst nu på sina poster på grund av den dåliga ekonomin och då 

spelar de hellre safe än att riskera något.  

Linda upplever att skivbolaget tummar på kvaliteten på skivproduktionerna på grund av 

de sämre intäkterna. En inspelning som man kanske inte riktigt är helt nöjd med kan 

komma att släppas ändå för att man helt enkelt inte har råd att spela in den igen. 

Skivbolaget vill gärna ha sitt sound som man vet funkar även om artist och producent 

strävar åt ett annat håll. Vid jämförelser med tidigare utgivna produktioner på hennes 

bolag upplever hon dock en liten förändring i attityder. Produktionen kan sticka ut lite 

mer nu. 
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Hur ser du på din roll i musikbranschen? 

Tommy ser seriöst på sitt uppdrag som musikproducent. Han vill på ett professionellt 

sätt framställa en produkt som alla inblandade blir nöjda med. Att göra musik kan liknas 

vid att designa en läsk som är så oemotståndlig att alla vill dricka den. Producenten är 

den som har hand om hela produktionen som helhet, han tycker att musikproducent idag 

är ett lite missvisande och otydligt begrepp. Han tycker att man borde inför begreppet 

sound designer istället. Tekniken har gjort så att flera processer i produktionen kan 

effektiviseras till en ensam person. Tidigare var man tvungen att ta hjälp från flera 

instanser. Han liknar det med en fotograf som inte längre har behov av att lämna in 

bilder för framkallning. Man kopplar in sig direkt i datorn och så finns alla steg i 

processen direkt där. 

Carl anser: ”Låten i all ära men det spelar ju en stor roll hur man klär den”. Det är 

därför av stor betydelse hur producenten väljer att bygga upp låten för att den ska få ett 

kommersiellt värde. Det är helheten som är viktigast, detaljer i musiken är inte det som 

folk lyssnar efter. Han är mån om att alla parter i produktionen ska känna att det känns 

bra. Man ska jobba professionellt producenter emellan när man skickar produktioner 

och filer. Allt ska vara snyggt döpt, klippt och klart. Han måste vara lyhörd, dels lyssna 

in artistens sound och hur de vill ha det med önskemål osv. Men även ta till sig av det 

skivbolaget vill vara med och påverka och har att säga om produktionen. Däremellan 

gäller det att tillföra något eget. 

Linda känner att hennes roll har förändrats i och med att hon gått från att vara 

demosångerska och showartist till att bli ett eget varumärke. Hon uppskattar arbetet som 

demosångerska men märker att efter sitt genombrott i Melodifestivalen 2005 så blir hon 

inte tillfrågad att sjunga demo längre. Hon har tidigare sett sig själv som ett verktyg som 

andra har jobbat med, men är numera mer mån om sitt varumärke och väljer att vårda 

det. Hon vill numer i större utsträckning ta beslut själv. Hon ser sig som en artist och 

om man vill ha med henne i ett projekt, så ska det helst ske utefter hennes 

förutsättningar. Köper man hennes koncept så vet man därför vad man får. 
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Resultat 
 

Det musikalsiska innehållet – faktorer som påverkar 

Av det studerade materialet kan man konstatera att det som styr och påverkar den 

slutliga produkten är en mycket komplex blandning av ekonomi, teknik, intressen, 

personliga värderingar och inte minst musiksmak, trender och musikens betydelse för 

lyssnaren. Vidare kan man se en tendens att artisten ofta använder musiken som ett 

medel för att uttrycka sig och sina åsikter, medan de som arbetar med den ekonomiska 

delen av branschen har intresse både för musiken, musikens värde och betydelse. 

Samtidigt drivs de även av intresset att tjäna pengar på musikutgivningar. Det är vår 

uppfattning att det är en mycket vanlig önskan hos musikskapare och utövare att ”kunna 

leva på musiken”. Dock har de som valt att arbeta på skivbolag, förlag och andra 

vinstdrivande företag inom branschen ofta en mer allmän uppfattning om musik och om 

”vad som funkar – eller inte”. Med andra ord har de en förutfattad mening om vad som 

är kommersiellt gångbart eller inte.  

I intervjun med Linda Bengtzing framkom det att det är ofta skivbolaget och 

musikproducenten som kommer överens om det slutliga resultatet av en 

musikproduktion. I slutskedet av en produktion har artisten relativt litet inflytande vad 

gäller den färdiga produkten. I fråga om mastring, mix, instrumentering mm är det 

oftast skivbolagets önskan som går i första hand på grund av att det är de som 

finansierar inspelningen. Även om det skulle vara så att artisten själv bekostar 

inspelningen är denne beroende av skivbolaget för att få musiken distribuerad. Om inte 

A&R (Artist- och repertoaransvarig) på skivbolaget i det fallet gillar soundet blir 

artisten ändå tvingad till kompromiss. Oftast är det den ej etablerade artisten som ger ut 

sin första skiva som blir mest styrd. Men är det ett framgångsrikt samarbete och artisten 

blir ett starkare varumärke, ökar i regel inflytandet. En naturlig följd av detta är att 

etablerade artister som vill ge ut sin musik utan kompromisser är att de startar skivbolag 

själva. I mitt liv som Bert kan man läsa att enligt Bert Karlsson och andra 

skivproducenter menar att det inte är en slump att en artists debutskiva ofta är den som 

säljer mest. De menar att samarbetet mellan skivbolaget och artisten missgynnas genom 

att artisten efter hand får ökat inflytande. Artisten styr själv mer över produktionen och 
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blir mindre lyhörd för de andra inblandades åsikter. Skivbolagets intresse för att göra 

produkten så kommersiell som  får minskad uppmärksamhet och därför tenderar 

produktionerna att gå mer mot ett självutvecklande och experiment håll.  

I fråga om val av produktionsmetod; studio, instrumentering, musiker och teknisk 

utrustning kan man tydligt se att ekonomin har avgörande inflytande. Att hyra in sig i en 

stor studio med musiker i flera månader kan vara svårt att motivera om det går att 

anställa en producent, som ensam kan göra hela produktionen och inspelningen i sin 

dator. Var i produktionsledet man kan spara pengar är därför en fråga från fall till fall. 

Generellt sätt kan man se att besparingar görs genom att hålla ner studiokostnader. Om 

det går att programmera en dator att spela ett instrument snabbare och billigare än om 

något skulle spela det live, är det kanske ett bättre val om man ändå uppnår det uttryck 

och resultat man vill ha. Därmed missar man numera allt oftare de musikaliska faktorer 

och fenomen som tillkommer då musiker spelar tillsammans i en livesituation.  

I intervjun med Tommy Lydell hade vi en omfattade diskussion om det sociala 

samspelet i studion då och nu. Enligt honom var det resulterande soundet vid en 

inspelning delvis ett resultat av de konstellationer av musiker man använde sig av. Detta 

verkar rimligt då de flesta musiker lägger till sin egen tolkning av det material som ska 

bearbetas och spelas in. I intervjun med Carl Falk stärktes även denna teori även om han 

ansåg det snarare som ett bekymmer än en tillgång - musikerna spelar ju inte alltid 

exakt som man har tänkt sig. På grund av minskad ekonomi tvingar man alltså ner 

antalet musiker och livesessions (en inspelning där alla musiker lägger grunderna till 

inspelningen samtidigt) och det blir mer musikproducentens sound som man till slut hör 

på skivan/inspelningen än de musiker som spelar.  

Fascination för ny teknik ger ständigt upphov till nya sound och ideal. Teknikens 

möjligheter och begränsningar är en del av det som bestämmer hur det kommer att låta.  

Och tekniken i sin tur påverkas av trenderna. Efter att under lång tid ha följt branch-

tidskrifter såsom "Musikermagasinet" och "Studio" kan vi konstatera att viljan att 

utveckla nya verktyg inom musikteknik (plugins) ofta drivs av en vilja att eftersträva ett 

sound eller karaktär som tillhör gångna tider. I intervjun med Tommy Lydell 

diskuterade vi om hur mjukvaruförsäljningen i slutet på 90-talet, dvs programvara för 
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musikproduktion, ökade. Allt fler musikproducenter använde sig av de nya 

möjligheterna att spela in och mixa digitalt med plug-ins till datorprogram för digital 

processning av, i detta fall, ljudmaterial. De första programmen för musikinspelning 

upplevdes snart som alldeles för "digitala" till sitt sound. Därför började man studera 

äldre ljudprocessorer från 50 fram till 80-talen och härma dessa i dess uppbyggnad fast i 

en digital form. På en högre nivå av musikproduktion använder man sig dock 

fortfarande av analog (läs äldre) teknik. Detta gör man för att få ett mjukare och mer 

naturligt sound än vad man kan åstadkomma på digital väg i datorn.  

Både Carl Falk och Tommy Lydell framhåller att den analoga tekniken är överlägsen i 

sitt sound. Dock är Tommy tveksam till huruvida det påverkar signalvärdet (se bilaga; 

intervjuerna i helhet) i positiv mening. De ekonomiska nackdelarna med att idag 

använda sig av analog teknik överväger troligtvis inte heller de positiva effekterna. 

Tommy har kommit fram till det efter att ha testat att mixa både digitalt, i datorn, och 

analogt. Carl, å andra sidan, har aldrig mixat sina produktioner digitalt. Trots att han har 

kommit in i musikproduktion i en era där den analoga tekniken redan var på väg ut och 

den digitala tekniken betydligt vanligare och billigare. I de produktioner han har 

medverkat i har det alltid funnits budget stor nog för att motivera den högre ljudkvalitén 

det ger att mixa analogt. Carl menar vidare att det är fördelar med att mixa analogt 

framför digitalt därför att man inte "tittar" på musiken på en datorskärm utan man 

lyssnar enbart. När man sedan som producent eller mixare ändrar något i soundet gör 

man det inte utefter vad man ser på skärmen utan utefter vad man hör och känner. 

Allteftersom trender i samhället förändras uppkommer nya behov av verktyg för att 

producera modern musik. Producentens strävan efter att hålla sig uppdaterad på nya och 

kommande sound. Mycket pekar på att det musikaliska innehållet faktiskt påverkas av 

faktorer som ekonomi, teknisk utrustning och trender.  

Det sociala samspelet – Faktorer som påverkar 

Vi kan efter att studerat intervjuerna se att det är en tydlig trend att branschens attityder 

håller på att förändras. Konkurrensen är hårdare, likaså det ekonomiska klimatet och det 

leder till krav på större effektivitet. Man skulle kunna dela upp det i två möjligheter: 

Antingen är det så att musiken är mer levande och fri idag på grund av de nya 

förutsättningarna. Musiker, artister och kompositörer har större frihet i det de gör och 
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det finns många alternativ för hur man ska nå ut till lyssnaren. Man ser ljust på 

framtiden och ser förändringarna som något positivt. Ytterst handlar det inte om att 

tjäna pengar på musik utan man vill med sin av sin egen musiksmak för att ge och ta i 

en gemenskap som man finner genom trender och musikstilar. Musik är något man gör 

för att man tycker det är roligt eller tillfredsställande på något sätt, inte ett sätt att tjäna 

pengar. Eller så ser man de nya förutsättningarna som ett hinder för att kunna fortsätta 

ge ut musik som man har gjort förut. Fildelning och andra former av piratkopiering, 

som den andra sidan ser som det ultimata verktyget för att distribuera okänd musik, ser 

man som ett stort hot mot den fortsatta verksamheten. Detta gäller framför allt de bolag 

som försörjer sig på traditionella musikutgivningar på bl a. CD och andra fysiska 

(mekaniska) sätt. De anser att man borde få bukt med fildelning och andra former av 

olaglig kopiering av allt upphovsrättsskyddat material. Hos dessa personer ser man en 

betydligt bittrare attityd men samtidigt en strävan efter att hitta nya ”kanaler” för att 

kunna få ekonomisk ersättning för musik.  

Många menar att man i framtiden inte kommer se musik som ett eget värde utan endast 

tillsammans med andra media tex. video/DVD, TV/Data-spel, Mobiltjänster m fl. De 

som är mest ekonomiskt drivna och investerar stora summor pengar i projekt har 

naturligtvis redan lämnat musikbranschen som den såg ut för några år sedan och 

övergått till andra medier där det finns större pengar att tjäna. Kvar i den traditionella 

musikbranschen är de som vill jobba med musik av personliga skäl. Eller de som helt 

enkelt vill jobba med musik, artister eller producenter därför att de tycker det är roligt.  

Sammanfattande diskussion 

Diktatorn vid datorn? Finns han eller hon? Vi har svårt att se att en diktator vid datorn 

skulle kunna bli långvarig. Detta eftersom det som efterfrågas och värdesätts som den 

främsta egenskapen är flexibilitet samt förmågan att kunna lyssna på andra och tolka 

situationer. Med de krav på förhöjd effektivitet som utvecklingen har inneburit gäller 

det att kunna vara "en väloljad kugge i musikmaskineriet" men samtidigt tillföra något 

eget och personligt. Alla vill ju vara först med en framgångsrik trend men generellt sett 

kan man säga att det finns en tendens att kopiera och "haka på" vinnande trender. I och 

med gränsernas öppnade och Internet har efterfrågan på musik och variation ökat. 

Denna tendens pekar på en större variation men där faktorer som trender, teknik och 
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ekonomi får en större inverkan. Man har effektiviserat arbetsprocessen och där av har 

flera led i kedjan rationaliserats bort. Begreppet musikproducent innebär nu mera en 

betydligt bredare roll. I och med det att datorn tar allt större inflytande i 

produktionsledet. Från det att datorn tillkom som ett hjälpmedel till har det nu blivit 

obligatoriskt för en musikproducent i den kommersiella popmusikbranschen att 

behärska den tekniken. I förlängningen kan man anta att utvecklingen kommer gå mot 

ett allt större beroende av tekniken. Där fler och fler processer som tidigare var 

tidskrävande effektiviseras till att skötas av tekniken.  

Arbetsprocessen 

Detta arbete har vi valt att göra tillsammans av flera anledningar. Dels föra att utnyttja 

varandras erfarenheter och kunskaper inom området samt att genom en aktiv diskussion 

komma fram till relevanta slutsatser. Denna arbetsmetod har visat sig både vara till 

fördel men också till nackdel för arbetets fortskridande. Mycket av tiden har gått åt till 

diskussioner, som i sig har varit givande men kanske inte alltid helt relevant till arbetet.  
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Bilaga 1: Intervjuerna i helhet 
I denna bilaga presenteras intervjuerna i sin helhet.  

Carl Falk 
19 maj 2006. Östermalm, Stockholm. 

Hur kommer det sig att du är musikproducent? 

I gymnasiet gick jag yrkesmusikerlinjen på södra latin i tre år och spelade gitarr. Efter 
det hade jag några ströjobb på skivbolag, management samtidigt som jag fortsatte spela 
gitarr. Sedan blev det en dels spelningar med svenska artister tillsammans med en kille 
ur bandet vi hade. Samtidigt sökte vi skivkontrakt. Det resulterade i att vi träffade 
Kristian Lundin och Andras Carlsson och Jake Schulze. De jobbade förut på Cheiron 
och skulle starta ett nytt produktionsbolag, The Location. Så de signade  oss som ett 
band men vi kom efter ca ett år fram till att vi kanske ska pröva att ge bort en låt istället. 
Så vi hade en låt, en ballad, som Westlife tog. Och det blev deras tredje singel från en 
platta som heter Turn Around. Då tänkte vi att vi kan väl ge bort en till så vi kom fram 
till att det kanske är det man ska göra istället. Så det är väl bara att köra på.  

Men du jobbar som producent, inte som låtskrivare längre?  

Båda delarna. Det är väl typ 70 – 30 eller nåt. Det är roligt att få börja med en låt från 
början, bara få höra en färdig idé. Typ piano och sång, eller gitarr och sång, och göra 
något av det själv utan att störas av trummor och massa pålägg. Då påverkas man ju av 
det också. Det tycker jag är roligt – att få ta det från grunden. För då får man först höra 
det färdiga resultatet i huvudet och sedan försöka göra klart det.  

Jobbar du endast med utländska artister eller svenska också? 

Nej, det är både ock. Den senaste svenska artisten jag jobbade med heter Anders 
Johansson. Vinnaren av första svenska Fame Factory säsongen. Som är en mycket bra 
sångare. Sebastian Thott och Didrik Thott som jag jobbade med skrev en låt som heter 
"Turn Around" som jag proddade. Nu är det hans andra singel och den går på radio just 
nu.  

Hur kom in på produktion? Var det du som fick prodda låtarna till bandet? 

 Jag satt en kort tid på Diesel Music och lärde mig Logic på kvällarna. Så släppte jag det 
när vi satsade på bandet, men nån var ju tvungen att prodda demoinspelningarna. Och 
då blev det jag efter som jag kunde Logic bäst. Sedan har jag haft turen att få Kristian 
Lundin som mentor. Det är nog det mest inspirerande man kan göra. Att få sitta med 
någon som är så duktig och har så fantastiskt bra koll. Efter ett tag får man in hans 
rutiner och hur han tänker. Så på den vägen har jag lärt mig alla grunder och tips, sedan 
är det bara att göra sin version av det.  

Får du oftast spela in allt själv eller är det vanligare att få färdiga filer? 
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Senast jag fick färdiga filer var för en produktion till en sångerska från Australien som 
heter Stefanie Macintosh. En annan gång var när vi gjorde ett test på en låt till 
Backstreet boys. Men det är inte så vanligt. Det är skönare om man få spela in det själv, 
så det blir som man vill ha det. Annars blir det alltid någon annans vision. Och så är det 
svårt att veta hur de har tänkt med tagningar och så. Ofta blir det så att man får sitta i 
hela dagar bara för att reda ut hur det är tänkt. Att spela in sång själv är alltid det bästa. 
Det är ju också så mycket psykologi i det.  

Hur får du artisten att trivas i studion? 

Det är det som har varit det bästa med att ha Kristian som mentor. Om man lyssnar på 
alla deras gamla produktioner så är det alltid jäkligt bra sång. Det är nästan det som jag 
har haft mest nytta av. Att klippa sång och spela in sång. – och att få någon att vilja 
sjunga i fyra timmar men fortfarande tycker att det är kul. Det är svårt. Jag hade en 
diskussion med Nanna Hedin om det för en tid sedan och hon sa att det räcker med att 
man ser att producenten diggar med musiken när man sjunger. Sitter producenten 
däremot och stirrar in i bildskärmen eller är okoncentrerad så har det negativ inverkan. 
Sedan är det bra att berömma när personen har gjort något bra och stanna så fort det blir 
något fel. De ska ju inte behöva stå och sjunga tjugo tagningar fel. Men det gäller att 
avbryta på rätt sätt, för att inte artisten ska bli irriterad och inte få sjunga klart.  

Hur noggrant korrigerar du om du inte tycker de sjunger exakt rätt? 

Det viktigaste är ändelser på tonerna. Antingen slutar man genom att gå uppåt eller 
neråt så man inte fadear (tonar ut, förf. anmärkn.) sluten på fraserna utan man är 
noggrann med det, så man får det som man vill ha det.  

Har du någon särskild metod för det när jobbar du med sångare som du inte känner så 
väl? 

Det är helt olika när det är en artist man spelar in, när man spelar in skivor, eller när 
man spelar in demos. Då är det ju nästan alltid en person som man vet precis hur den 
funkar, hur de låter och så. När det gäller artister måste man vara jäkligt öppen och 
försöka få personen att känna sig bekväm på något sätt. Det är inte allti det passar, att 
det känns som jag. Men så länge man får ut något av det och personen känner att 
producenten är skön att jobba med så är det bra. Beroende på vilken artist man jobbar 
med är det helt olika. Tex när jag producerade Danni Minogue så var det doftljus och 
nedsläckt och du vet…. intim och mysig stämning. Helt annat var det med Shane Filan i 
Westlife som har full koll på exakt vad han gör. Då sköter det sig självt. Så det är olika 
från artist till artist hur de funkar och hur man får ut det bästa dem. Men när det väl blir 
bra då känner man att det har varit värt alla svettiga timmar.  

Så det gäller att anpassa sig som person?  

Verkligen. Så länge det är kul, så länge man inte känner att det kanske inte blir så bra. 
Annars är det bättre att ta någon timma och göra något annat för att sedan komma 
tillbaka med ny energi.  
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Om det skulle vara så att producent och artist inte alls passar ihop? 

I sådana fall är det bara att försöka göra det bästa av situationen. Båda vet ju att det 
måste göras så det är bara att bita ihop och vara proffsig. Men så går det ju att rädda en 
hel del också. Om man är bra på att klippa sång och så. Bara man har en ok grund.  

Är det lättare att styra musiker än artister? 

Det är svårt ibland med musiker också. Särskilt nu när man kan gör mycket över nätet. 
Man ringer och pratar men kanske aldrig träffar personen. Om man vill att det ska låta 
lite country så lägger ju musikern till sin tolkning av det. Det är svårt att styra när man 
inte ens är med. Så det kan bli att man får göra om flera gånger och i värsta fall komma 
fram till att det kanske är fel person.  

Vilka instrument spelar du själv? 

Gitarr, piano och det ska vara programmerade trummor och bas. Det beror lite på vad 
det ska vara för musikstil. Annars brukar jag ta hjälp av bla musiker över nätet. När det 
funkar sparar man väldigt mycket tid. 

Anser du att det är av betydande skillnad att mixa musiken på dyra mixerbord och 
teknisk utrustning, jämfört med digitalt direkt i datorn? 

Ja, det beror på. Han som har mixat senaste Kelly Clarkson plattan till exempel, han 
mixar vad jag förstått bara i protools direkt i datorn, pluggarna (plug-ins, insticksfiler 
till datorprogram för ljudprocessning, förf. anmärkn.) blir ju bättre och bättre så det går 
ju. Men det är en känsla också, att slippa sitta och scrolla med musen i datorn och 
istället fysiskt dra i reglar på ett mixerbord. Så jag brukar göra klart allting och bara 
köra ner det i protoolsfiler och mixa någon annanstans. Det kan vara skönt att få någon 
annan persons åsikter också. 

Vem bestämmer hur det ska låta och hur hårt styrt är det, är det skivbolaget, artisten 
eller du som producent som slutligen bestämmer? 

Det där kan bli rätt märkligt ibland, till exempel en av dom sista låtarna som jag gjorde 
på Location var en låt som heter "Amazing" med Westlife. Jag jobbar mot England och 
det var Simon Cowell som var A&R för Westlife. Jag kommer ihåg när man satt med 
den där produktionen att det skulle låta lite som "I Want It That Way" med Backstreet 
Boys. Ok, så gjorde man det lite åt de hållet och så släppte dom albumversionen. Sen 
fick jag ett samtal innan singelversionen skulle släppas: "Nej men trummorna är inte 
rätt"... Nehe, då fick man sätta sig och göra om det från början igen. Sen var det den där 
"Snaren"(Virveltrumman, förf. anmärkn.), som ja tror det tog en månad med att skicka 
fram och tillbaka för att ändra sound. Det skulle va "The Traditional Cheiron Snare" och 
så skickade man och fick tillbaka att: "Nej, inte riktigt hundra". Så fick man ändra lite 
till och byta ut något utav ljuden och skicka igen och sedan var det: Njaa, vet inte om 
det är bra men vi vill ha den där "Swedish String Pad". Jaha, då fick man leta upp den. 
Det var ett specifikt ljud från en gammalt racksynth som Kristian (Lundin) använt på 
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alla sina gamla Cheiron låtar. En helt värdelös rackmodul som man bara kör det där 
ljudet ifrån. Så fick man sitta med den och så skickade man över och fick tillbaka: "Ja 
nu är det rätt pad, man den är alldeles för låg!" Jaha, fick man dra upp den lite och det 
slutade med att den där paden... det kändes som det blev pad, snare och sång på den där 
låten tillslut. Men så där kan det ju vara, fram och tillbaka. Men man får ju räkna med 
det, det är ju många munnar som ska mättas. Det räcker inte med att man själv är nöjd, 
utan då är det som det är trettio procent kvar. Det är flera som ska lyssna igenom 
produktionen och känna sig nöjda. Så det gäller att man inte har ett för stort ego. Man 
får räkna med lite kill your darlings.  

Snackar man igenom produktionen och soundet innan man sätter igång? 

Ja för det mesta brukar folk ha en referens låt som dom vill att det ska låta som. Sen är 
det bara att köpa den och lyssna igenom vilka element av det man kan använda och 
tillföra till sin egen produktion. Se vad man kan göra med det och det kan vara rätt 
skönt ibland också. Det blir väldigt konkret, sen är det bara att planera, ska vi lägga liva 
trummor, stråkar, vem ska köra osv. Att man alltid lägger kör med någon som man vet 
är bra på att backa upp. 

Hur mycket märker du av den illegala nerladdningen och den försämrade ekonomin? 

Man märker det ju framför allt på att folk inte köper ens skivor lika mycket och att dom 
artisterna man gör nu för bara tre till fem år sedan kanske sålde tre gånger så mycket. 
Hade man gjort samma grej som man gör nu för fem år sedan så hade det sålt mycket 
mer skivor. När man pitchar låtar så är det väldigt mycket svårare att få med någonting 
som sticker ut. Skivbolagen vill ju inte ta några risker, man vill hela tiden följa eller 
haka på ett vinnande koncept. Det kommer ju med jämna mellanrum nya låtar, som blir 
hits, för att dom sticker ut på ett bra sätt från mängden. Om dom säljer bra och får stort 
genomslag så tar det inte lång tid och så rasslar det till och plötsligt har det kommit ett 
gäng kopior på den låten och det soundet. Från andra låtskrivare och bolag som kopierar 
och vill haka på trenden. Många bolagsfolk sitter säkert redan lite löst på grund av den 
dåliga ekonomin, och då spelar dom hellre safe och satsar på någonting som dom vet 
har fungerat tidigare. 

Finns det mindre risktänkande från bolagen nu i och med att riskpengarna eller 
marginalen har försvunnit? 

Ja verkligen, det stämmer. Man kör bara på säkra kort. 

Märker du någon förändring i ekonomin av nedladdad musik från exempelvis iTunes? 

Ja det tror jag absolut, jag köper all min musik därifrån. Bara det att man kan sitta och 
lyssna igenom musiken och hitta nya artister. Det är jätte smidigt att man kan söka på 
genrer eller artister till exempel och att man kan få tillgång till andra länders marknader 
också. Jag hittade till exempel sist jag var inne fyra kristna rockband på amerikanska 
iTunes. Skitbra! Som jag aldrig skulle ha hittat annars. Bara genom att sitta och lyssna. 
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Vad tror du om formatet skivalbum? 

Det är frågan om, för nu när du kan lyssna på låtarna varför ska du köpa dom du inte 
vill ha. Varför ska dom komma med. Om man provlyssnar på iTunes så kan man ju 
plocka dom fem låtarna som man tycker är bra istället. Jag gillar det med att hitta sådan 
musik som man verkligen tycker är bra. 

Vad anser du är viktigt i en produktion? 

Det är helheten som är viktigast, folk struntar ju i om hihaten är lite för hög. Det är 
kanske svårt att generalisera, för vissa är det ju viktigt med det. Ofta kan det var så att 
det krävs ett par turer också mellan dom olika parterna i en produktion bara för att... att 
det ska kännas bra i själen. Det kan vara en fara med programmet Logic till exempel, att 
man gör någonting bara för att det ska se visuellt bra ut. Att färgerna måste va rätt och 
allting döpt och klippt snyggt och prydligt. Om man har två arrangemang i Logic, i det 
ena är filerna klippta huller om buller, och i det andra är dom prydligt strukturerade, fast 
dom låter likadant. Då skulle man ändå säkert känna att det är nått konstigt med den 
ostrukturerade. Man ska hålla på och pilla med saker för att det ska se rätt ut och kanske 
inte lyssnar lika mycket. Man lyssnar med ögonen istället för öronen. Därför kan det 
vara skönt att mixa på ett analogt mixerbord med någon annan, för då släpper man det 
visuella mera. Sen är det väl så att låten i all ära, men det spelar ju en stor roll hur du 
har "klätt" den. 

Hur länge jobbar du i snitt med en produktion ungefär? 

Det är svårt att säga, det är ju alltid någon deadline men på en färdig produktion på en 
låt så är det väl allt ifrån från tre veckor till en månad ungefär. En demo måste ju idag 
vara nästan lika bra som en färdig produktion så man använder ändå ofta saker från den 
ursprungliga demon. Det är rätt ofta som demon blir bättre än slutresultatet, då får man 
gå tillbaka och kolla vad det var som man gillade i den ursprungliga idéen. Ofta är det 
ju där som grundtanken med låten finns och den ursprungliga känslan, och då kan det ju 
vara svårt att släppa och gå ifrån det ibland.  
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Linda Bengtzing:  
17 maj 2006. Enskede, Stockholm 

Berätta lite om din bakgrund och vägen fram till där du är nu? 

Jag är född 1974 och växte upp med att rida häst och åka motorcross som jag gillade 
mycket. Jag kommer från landet i Gullspång. Där träffade jag en kompis som blev min 
bästis. Hon hette Linda och hon var väldigt driftig. Hon tyckte att vi skulle starta företag 
där det skulle ingå en showgrupp. Så vi började sjunga. Det var ju lite på lek så till en 
början, så sjöng vi, och hej vad vi sjöng... Plötsligt blev föräldrarna indragna och 
började skjutsa runt, och då splittade dom på oss två, så vi gjorde solo karriärer redan 
vid nio års ålder. Vi började tävla mot varandra i talangtävlingar osv. Det blev väl 
kanske lite för mycket för jag tyckte att sången blev tråkig, för jag rodnade och fick 
panik. Så jag slutade sjunga när jag var femton.  

Efter ett tag började jag sjunga i ett band, inte ur affärssynpunkt, utan för att jag tyckte 
att det var roligt. Jag utbildade mig till ekonom samtidigt, för jag visste inte att det fanns 
musikutbildningar över huvud taget. Det var aldrig någon som informerade mig om det. 
Inte före det att jag var 21 år gammal. Jag flyttade till Stockholm och började jobba som 
barnflicka, hamnade av en slump som halvtid kontorist och halvtid sångerska i ett 
partyband, gamla Baden-Baden, och efter det blev det Sunwing. Där tog sången fart på 
riktigt, eller showandet, med steg och sång. Lite Wallmans likt, utomlands i solen 
samtidigt som jag tog hand om barn. När jag kom hem fick jag jobb inom 
Wallmanskoncernen och där blev jag kvar i åtta år. Samtidigt som jag gjorde Wallmans 
så fick jag ett tv uppdrag. Under hela den perioden så har jag jobbat i studio hela tiden. 
För mig har det varit väldigt nyttigt att sjunga som demo, kör, duett och 
projektsångerska för att man lärt sig att bli väldigt tonsäker. Att spela in mig själv har 
jag gjort sen jag var tio år. Jag spelade in min första platta hos Bert Karlsson när jag var 
elva år. Och för att knyta ihop säcken så kom jag med i melodifestivalen år 2005 hos 
Bert Karlsson, med låten Alla Flickor, Succé! Och 2006 ny melodifestival låt och platta.  

Har du själv jobbat något med musikproduktion? 

Nej, inte över huvud taget, jag har varit folks verktyg liksom. 

Skriver du själv musik eller text? 

Ja, jag skriver texter. Inte så mycket musik eller melodi, men det hoppas jag att det blir. 
Jag har ju jobbat så mycket så det har inte riktigt funnits tid till det. Med vissa 
producenter har det fungerat så att man har bollat idéer fram och tillbaka, och då har det 
blivit lite melodier och så. 

Hur jobbar olika producenter du jobbat med? 

Jag har jobbat med många olika producenter och demat mycket på låtar. Det finns 
många olika sätt att jobba på, vissa producenter är det obehagligt att jobba med, man 
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blir nästan rädd för dom ibland. Oftast har ju producenten en bild av hur han vill att det 
ska låta. Och först och främst så kommer man ju ofta till studion och har aldrig hört 
låten och för att sjunga en låt bra ska man ju kunna den i alla fall lite gran. Så man har 
ju ofta ganska dåliga förutsättningar när man kommer till studion oförberedd och många 
producenter glömmer bort det. Man får höra låten fem gånger och sen ska man sätta den 
med rätt känsla och uttryck direkt. Det är alltid en stor press som demosångare. Jag kan 
säga att jag har jobbat som demosångerska i kanske tjugo år och jag har aldrig tagit 
betalt. Egentligen är det konstigt att dom kan sätta en sån press på en eftersom dom 
sällan betalar, men för mig har varit en skola, precis som Wallmans har varit, så det gör 
det ingenting. Jag tycker att det har varit värt det. 

Som demosångare får i alla fall jag ofta höra: ta bort vibratot, sjung mer som Britney, få 
mer klang. Alla vill ändra på mig och min röst även om det är just mig dom har ringt in. 
Det är ju det här med att förklara för någon hur man vill ha det. Ofta är det nog bra om 
man har pratat igenom sådana saker redan innan man går in i studion, så att det inte blir 
så att producenten trycker av musiken, bryter och säger: ...bra..., MEN asså... Det har 
man ju hört så oändligt många gånger. Det är bättre att man fått några chanser att känna 
in låten innan. Sedan när man sjungit den några gånger då kan man börja ställa sig 
frågan: ja, vad ska vi ha för känsla på den nu då? Men det är så med vissa producenter, 
det kan vara väldigt skumma människor ibland, som bara sitter framför sin dator och 
inte riktigt har pejl på den sociala biten eller övriga världen. Sedan är det andra 
producenter som kan vara helt fantastiska och väldigt socialt begåvade och som vet 
precis vad dom ska säga för att locka fram det bästa ur en. Man vill ju bli bemött med 
respekt. 

 

Nu till min senaste platta har jag jobbat med tre olika producenter till exempel, och när 
man träffar en bra producent då uppstår banne mig kärlek. Det är roligt att spela in och 
ibland vill man bara kasta sig ut genom studio fönstret och ge dom en puss. Jag tycker 
att det är A och O för en producent att kunna känna in läget och artisten och att man är 
glad, positivt, kreativ och effektiv.  

Tycker du att man kan se en trend i att producenter jobbar efter speciellt uttänkta 
arbetsmetoder? 

Ja, nu när jag tänker efter, fast jag tror inte att det alltid är så genomtänkt från 
producentens sida, utan det är väl ofta det ända raka sättet att göra det på. Man träffas: 
Hej!, en kopp kaffe, texten, låten och sedan sätter man igång. Vissa har ju en väldig 
tidspress och det förstår man ju. Det är ju viktigt att artisten känner att det blir bra det 
man gör, samtidigt som producenten också gör det. Båda ska känna sig nöjda. Jag tror 
att det är lika viktigt att ta en kopp kaffe innan man går hem också, så att man kan prata 
igenom dagen och hur det kändes och vad som kanske behöver ändras till nästa gång. 
Jag tror att man måste vara väldigt öppen med vad man har för mål när man arbetar. Om 
man har ett projekt som man vill göra riktigt bra, varför inte säga det. 

I en studio utanför Skövde som jag spelat in i så står det alltid en flaska vatten, en ask 
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med halstabletter och näsdukar på ett litet bord där man ska sjunga. Sen har dom olika 
tofflor som man får ta på sig när man kommer in, det är roligt. Det blir en liten kick, då 
känner man sig välkommen. "Här har vi fixat för dig, för du är speciell för oss!". Då vill 
man ju göra ett bra jobb! 

Föredrar du att vara delaktig i mera tekniska detaljer av en produktion som t ex att 
klippa sång? 

Ja, det gör jag oftast har ju producenten bättre uppfattning om det men det är kul att 
känna sig delaktig i besluten som tas om sin egen produkt. Som t ex en kille som jag 
jobbade med för inte så länge sedan på Gotland, han stoppade efter t ex en vers. Klippte 
den och gick sedan vidare så att man som sångare visste att man hade den och kunde ta 
med sig känslan vidare till nästa del av låten. Det var nytt för mig för jag hade aldrig 
gjort så förut. Det är nog individuellt också, vissa tycker kanske att det tar för lång tid. 

Har du upplevt någon förändring i försäljningen av din musik digitalt i och med den 
nya svenska lagstiftningen mot illegal nerladdning? 

Ja, jag kan se att den lagliga nedladdningen av mina låtar, genom exempelvis iTunes, 
har fyrdubblats på ett år, så det är en stor förändring medan den "vanliga" försäljningen 
är ungefär lika stor. Det kan nog bero på en bättre tillgänglighet. Köper man en ny 
dator, iPod eller mobil kan man t ex genom iTunes eller något annat program få tillgång 
till miljontals låtar direkt. Det är lättare då. 

Upplever du att klimatet i branschen har hårdnat på grund av den illegala 
nerladdningen av låtar och en försämrad ekonomi till följd? 

Ja, det märks, jag tror att man nallar lite på kvalitén nu på grund av de sämre intäkterna. 
Man får nästan va glad om en skiva går plus minus noll. 

Hur mycket blandar sig skivbolaget in i produktionen? 

För min del är det stor inblandning. Jag sa när jag spelade in min platta att jag inte ville 
ha ”Mariann-soundet”. Det får inte låta som att det är vem som helst som sjunger och 
att det är som en tjock matta pålagd över produktionen. Jag har spelat in i fem olika 
studios, även om det är ungefär samma producenter som har varit med hela tiden, men 
ändå låter det likadant. Den där låten som var så rockig och fet när vi spelade in den. 
Som stack ut lite och var skitig och ball. Den försvann. Den blev mainstream som alla 
andra. I det läget är det svårt att veta vad man ska göra. För när jag och producenten var 
färdiga i studion, båda var nöjda och han säger att han vet en person som kommer göra 
bra mastering så är det ändå skivbolaget som bestämmer hur och vem som kommer att 
göra de sista kompletteringarna. Sedan när man får höra låten i sitt slutliga skick är det 
inte säkert att det blir alls som man ville ha det. På grund utav att jag har haft speljobb 
under tiden har jag inte haft den kontroll över produktionen som jag skulle vilja. Inför 
nästa platta kommer jag därför avsätta tid så att jag kan ta större del i hela produktionen. 
Och så tror jag att det är för många artister. Första skivan kan bli en chock. Producenten 
påverkas av skivbolaget, som tycker si eller så om produktionen, och så blir det oftast 
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som de vill. Det är ju trots allt dom som producenten skickar sin faktura när arbetet är 
klart, så det är klart att det är deras åsikter som han måste lyssna på. Sen kan man 
självklart ha åsikter själv om produktionen men då slutar det ofta vid att det blir tidsbrist 
och producenten är inte villig att arbeta utöver den tid som han får betalt för.  

Upplever du någon förändring från skivbolagets sida? 

Även om jag kanske tycker att min platta blev lite för mycket mainstream och 
”Mariann-sound” så tycker jag att det är skillnad om man jämför en gammal platta från 
Mariann med min egen. Jag tycker att de har öppnat upp sig och inte längre är så 
traditionella utan vågar sticka ut lite mer. Jag hoppas på att de blir ännu mer öppna nu 
när de har blivit uppköpta av en större koncern. Nu kommer de förmodligen att arbeta 
med lite nya producenter, inte bara de som arbetar i Skara. Det tror jag är positivt. Så i 
framtiden kanske det kommer att komma lite nya sound.  

Men Mariann har ju ett lyckat koncept! Hur många skivor har du sålt? 

Albumet har sålt ca 15000 – 16000 st. Min singel har sålt guld! 

Hur ser trenden ut? 

Jag tror att det fortfarande kommer att produceras album. Och så tror jag att det kommer 
att bli mer "riktig musik". Om man ser till de svenska artisterna som gör gigs på mindre 
ställen så hade de för några år sedan med sig en CD med backtracks  på, nu har de flesta 
med sig ett helt band. Även på mindre krogar är det oftare live musik. Så när jag 
spelade in min platta ville jag att det ska vara låtar som går att spela live rakt av. Om 
man skickar skivan till en arrangör eller kapellmästare så vill man inte att denne ska 
ringa upp och säga – Ehh… vi måste nog ta in en extra keyboardist…. Det ska inte 
behövas på mina låtar. Det kanske är tråkigt för producenterna (skratt) De gilla ju att 
sitta och programmera!? 

Du har jobbat en del med Play music/Hurricane i Örebro. Hur var det? 

Det är industri –musikfabrik. När du kommer dit så har de tre olika inspelningsstudios 
och det är en artist i varje rum! Och så är producenterna som jobbar där bra på olika 
saker så de går runt i de olika studiorummen. En sitter och gör arrangemang, proddar 
musiken. En annan är bra på att spela in sång samtidigt som en tredje sitter och skriver 
på en ny låt. Fabrik helt enkelt. Och så rätt som det är sticker någon in huvudet och 
frågar –Är det någon som ska ha något att äta? –Ja, jag tar huuppte. –O jag tar hppeteet. 
Så man behöver aldrig bryta. Man lotsas mellan de olika avdelningarna i ett rasande 
tempo; Först ska man stämplas sedan ska man få mat och sedan ska man slaktas. (skratt) 
Och så gör man bacongryta av alltihopa. 

Alltid samma gryta – olika krydda? 
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Ja, de får ju saker gjorda. Men man känner sig lätt lite bortglömd som artist. Det är 
viktigt att inte glömma bort artistens identitet och inte stöpa alla i samma form.  

Det blev ju en hit! 

Jo, fast jag tror att deras nuvarande arbetssätt har kommit till efter hits som "Alla 
flickor" "Vi kan gunga" och "Las Vegas".  

Sjunger du fortfarande in demo på andras låtar? 

Nu är jag ju artist, på något sätt. Det är ingen som ringer och frågar om jag kan Dema  
längre. Däremot kom det en kille från USA som skulle jobba med Platform studios i 
Gröndal. Han ville ha mig som körtjej på en låt. Då spelar det ju ingen roll. Det är ju 
USA… Så när det var klart fick jag mail, från ett forum där de hade kommenterat den 
här skivan, där de hade kommentarer om körsången! De flesta positiva, men så var det 
en som skrev; "take that fucking vibrato out of that girl!"  –och det är oftast det jag får 
höra om det är något som inte är positivt.   

När jag ska sjunga in demo är det oftast bättre om jag vet hur låten ska vara innan. Och i 
studion är det bättre om producenten har en bild av vilken känsla som ska förmedlas. 
Det är inte bra om man går in för snabbt på detaljer. Så som att den tonen ska vara lägre 
och den kortare osv. Försök att förmedla en känsla i stället så blir det oftast bättre.  
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Tommy Lydell  
27 mars 2006. Södermalm, Stockholm  

Hur ser din bakgrund i branschen ut? 
Jag har jobbat ca 20 år i branschen som musiker och producent, i början mest som 
musiker. Jag kommer från en liten by i Jämtland och där fanns det ingen kommunal 
musikskola men jag startade med att spela i dansband uppe i trakterna kring Östersund. 
Sedan blev det folkhögskola och musikhögskolan i Stockholm. Jag kommer ihåg att jag 
fick en kick när jag lyssnade på musik hos några kompisar, det var nån David Bowie 
platta Bruce Springsteen... Kiss och den första plattan jag köpte var med Sweet. Jag har 
funderat på varför jag började med musik, som jag till en början kanske inte fick så 
mycket ut av, mina föräldrar höll inte på med musik, farsan jobbade i skogen. På 
högstadiet fick jag i och för sig en musiklärare som gav mig lite inspiration. Det var en 
ganska slumpartad väg jag kom in på, jag tänkte aldrig att jag skulle plugga musik, det 
var en dag när jag läste i tidningen om en musikutbildning som jag kom på tanken att 
det verkade kul att gå i skolan och lära sig musik. Från folkhögskolan blev det sedan en 
naturlig väg att vandra vidare till musikhögskolan.  
Var och vilka har du jobbat med? 
När jag spelade med dansbanden i början så blev det mycket resande och turnerande 
och det var på den tiden som alla ville bli studiomusiker. Så det blev att jag sökte mig 
dit också och började hänga i studios. På Polar en vecka och sedan en vecka någon 
annan stans med olika konstellationer och hela tiden med att spela in plattor. På den 
tiden fanns det fortfarande många studios kvar i Stockholm och det fanns framför allt 
sådana jobb som tekniker, studiomusiker osv. Kanske inte så många men ändå. 
Tillfällen till turnéer vår sommar höst Jag var ca 20-27 och jobbade som tusan med dom 
saker som rörde sig i studiovärlden då. Det var Ulf Lundell, Eldkvarn, Lisa Nilsson, 
Tommy Nilsson, Totta Näslund, Monica Setterlund, Pontus och Amerikanerna, Lilli och 
Sussie och Cornelis Vreeswijk på något sett var jag med på dom projekt som rörde sig 
då. Sedan har jag hela tiden hållit på med datorer, haft studio och alla tid som jag inte 
lagt på spelandet har jag suttit och mekat i studio. Sedan tog studiobiten överhanden. 
Det var en annan grej från början, det var att man kom in i en roll som data kunnig eller 
"datamusiker" i olika projekt. Jag har haft två egna studios: några år i det som är 
Atlantis studio två och sen då Lionheart studio.  
Tekniskt har det gått från portastudio (enkel flerkanals bandspleare), det var då det 
började blir kul, en Tascam 244. Och sedan den första digitala trummaskinen, jag tror 
den hette MFV, som man programmerade med en "ratt", och ett fjäder reverb. Det var 
så det började det här att man kunde vara hemma, och ge sig fan på och göra själv. Men 
fortfarande med drömmen om att någon gång flytta in i stora studios, och få det att låta 
så där som det lät "på riktigt".  
Hur såg en typisk inspelning ut då? 
Det var en annorlunda ljudbild, ett annat tempo, man lyssnade och analyserade varje 
nytt sound och plattor. Jag kan faktiskt sakna den här grejen med att man under långa 
perioder spelade ihop, käkade lunch, bytte runt i olika konstellationer, jobbade några 
veckor och spelade i live i studio. Det gick så mycket fortare då, man kunde till exempel 
ägna tre dagar åt att sätta några bakgrunder. Man riggade upp allt på golvet: trummor, 
förstärkare, syntar, orglar och bas och spelade in. Tog en tagning, lyssnade och kom på 
att: Nej det ska vara "rockigare", t.ex., och så körde man igen.  Sen var det färdigt. Och 
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så la man sång. 

... och musikproducentens roll? 
Mycket av soundet kom då från att musikerna i studion lajade runt och testade olika 
grejer vid inspelning. När det kom nya influenser som reggae eller disco så testade man 
att spela låtarna på det viset och fick snabbt fram olika karaktärer. Så jag tror att 
arrangemang och stilen kom mycket från en gemensam process, vilket är ganska 
intressant. Med risk för att låta lite nostalgisk och bitter... (skratt). 

Det finns säkert mycket utav dom processerna som man kan applicera på hur man 
jobbar nu.  Då var det fortfarande att producenten hade merdet övergripande ansvaret 
och det var inte alltid självklart att han skulle vara med och spela eller vara tekniker. 
han lyssnade och höll i projektet, tog in arrangörer och musiker. Det var snabbare 
puckar, man kunde inte "zooma in" på delar i musiken i samma utsträckning som nu när 
man hade rullbandare och analoga prylar. Det är också en annan koncentrations nivå 
hos musiker och det är än i dag så att det är en märkbar skillnad i hur folk spelar när 
man spelar in på rullband jämfört med att spela in i dator. Koncentrationen och 
prestations förmågan sänks vid dator inspelning kanske för musikerna vet att man kan 
"fixa" efteråt i större utsträckning. Men är det tape då åker koncentrationen upp.  Också 
den här grejen med vad lite tid kan göra för hur man upplever musiken, på en dator kan 
man spela in två olika tagningar bara så där, men när man med rullband var tvungen att 
spola tillbaka bandet och lyssna,och det kunde ta flera minuter så blev det en annan 
grej. Man var tvungen att ta ställning till vad som var viktigt i sammanhanget och 
kanske bortse från vissa brister. Verkligen se på vad man gjort. 
Det var mycket bättre förr...? 
Jag vill inte prata om att det var sämre eller bättre då mot vad det är idag, för det är väl 
som livet i stort, allting lever och det förändras och allting följer ju varandra. Man kan 
ju tycka att det skulle vara bättre precision i musiken nu när man har en mer exakt 
teknik, och under en viss period så gick det väl åt det hållet. Men nu tycker jag att det 
kan låta lite hur som helst. Jag tror inte att människor har förändrats mot hur det var då, 
hur man upplevde musiken, hur man kommunicerade osv. Allt går i perioder och saker 
kommer och går med utvecklingen. Sedan när datorerna kom in i bilden så gick det 
dock ganska fort för skivbolagen att fatta att man snabbare, för samma pengar kunde få 
en fungerande produkt. Då kom det ju också väldigt snabbt att det blev svårare att 
förhandla och tex. riktiga stråkar på en inspelning eller en riktig gitarr. Skivbolagen 
frågade direkt hur man skulle motiverade det, och så lade man fram sina musikaliska 
motiv, med då sa dom bara: Kolla här har vi en kille som har gjort och spelat in allt på 
denna produktion, den kostade tio tusen, och den spelade in 280.000kr. Hur ska du då 
argumentera för det här. Det är den eviga fighten att kunna behålla den konstnärliga 
kvaliteten på en inspelning. 

Man kan säga att datorns intåg i musikproduktionen har ändrat förutsättningarna 
markant. Hur märks det? 
Ja, man kan väl säga att när datorn fick riktig kraft, och där den har fått stort genomslag 
så jobbade man ju fortfarande i team med flera personer som t ex Cheiron studion. Man 
jobbade fortfarande med låten och produktionen. Den klichéartade bilden av en 
producent idag är väl en kille med en dator... Som spelar in mixar, arrangerar, kokar 
kaffe, gör pålägg, cochar sångare, bokar körer osv., och det förväntas att han klarar av 
allting själv. Från i stort sätt noll till en färdig master och hur han löser allt där emellan 
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det får han avgöra själv.  

Dom övergripande arbetsuppgifterna är väl i stort det samma för en producent idag: att 
va den som ser till att det blir bra musik som förhoppningsvis också säljer bra. Det är 
väl dom två faktorerna. Rent tekniskt är det klart att förutsättningarna har förändrats, 
om man backar till 60-talet hade ju t ex teknikerna vita rockar och ett eget yrke i dom 
stora studiorna. Man kanske kan tycka att det skulle låta dyrt idag att anställa så många 
personer i ett projekt, men hela arbetsprocessen gick ju mycket fortare då, när man 
spelade in ett album på en till två veckor. Det gick ju att räkna med och beräkna 
kostnaderna på ett överskådligt sätt. Man köpte ju ett sound eller en färdig produkt. 

Samtidigt kunde ju saker eller problem uppstå under dessa förhållanden. Man kunde t 
ex  komma tillbaka efter lunch och komma på att: äh, nu gör vi så här istället, och fyra 
minuter senare blev det en helt annan grej musikaliskt. Jag tror att man sparade mer 
utav stundens ingivelse då. Mer än vad man gör nu och att man var tvungen att lösa 
flera saker i stunden. Jag tror att många av dom produktioner som man kollar in idag 
och anser som klassiska eller bra på olika sätt, ofta har kommit till under dessa 
förutsättningar och lite galna lösningar. Sedan om man tittar på ideal eller t ex plug-ins i 
datorvärlden idag så bygger ju dom till stor del på verkligheten eller snarare den som 
varit bakåt i tiden. Man försöker låta som på den tiden eller låna sounds med mixnings 
effekter, kompressorer och analog teknik. Man kanske lyssnar på en klassisk inspelning 
från Abbey Road studios som var inspelat på den tiden med "dom" preampsen "det där" 
trumsetet osv. Det är lite tragiskt också att man hela tiden försöker referera till en värld 
som har varit, som försvinner bort, men som man nu försöker att digitalisera. Så på det 
sättet har ju inte det här digitala tillfört något nytt, när jag tänker efter. Det är lite som 
att sträva bakåt fast med nya verktyg. Förutom då vissa stilar, jag menar gör man techno 
så, det är ju liksom sprunget ur datorn på nått sätt. När det kom, möjligheten att göra 
plastig musik så var det ju några som drog det hela vägen med att göra det plastigt och 
så blev det en grej för sig på något sätt. Och sen går väl dom här bitarna mer och mer 
ihop, det är väl en naturlig utveckling, att allt går på och går vidare.  
Begreppet Musikproducent borde kanske få en ny definition? 
Om vi håller oss någonstans till en producent eller producentens roll, vem det har varit, 
vem det är och vem det ska bli så tycker jag att det är ett ganska luddigt begrepp, man 
borde ompröva begreppet producent till att börja med. Egentligen tycker jag att 
producenten är den som har hand om hela produkten som helhet. Så är det väl inom 
andra branscher som t ex film där rollerna är tydligare med producent, regissör, filmare 
osv. Egentligen är musikproducent ett lite missvisande begrepp, jag tycker man borde 
införa det här begreppet "sound designer" istället. Jag vet inte om det skulle få fäste 
dock, kanske i vissa länder.  
Tekniken har gjort så att flera processer i produktionen kan effektiviseras ner till en 
ensam person med en dator. Tidigare var man tvungen att ta hjälp från olika instanser, 
typ som en fotograf som förr i tiden t ex behövde göra framkallning, redigering, 
bearbetning osv på olika ställen. Nu kopplar han bara in sin digitalkamera i dator och så 
finns allt där, det är samma för musikproducenten.  

Är det inte ironiskt då om det är den digitala tekniken som fått branschen att backa så 
kraftigt ekonomiskt det senaste tiden? 
Ja, det är väl saker som slår mot varandra men jag vet inte om det är tekniken som har 
gjort att det har kraschat... Då är man snarare inne på: Vad är musik egentligen och 
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behöver vi musik? Hur använder man musik, vad fyller det för funktion, hur viktigt är 
det, kan vi avvara det, måste vi ha det, är det värt nått, hur mycket betyder det 
egentligen? Vad är en låt egentligen, är det som en annons eller? Det kan vara intressant 
att reflektera kring när man jobbar. 
Är musik ett icke verbalt språk som ger oss dolda/synliga budskap eller är det något 
magiskt som man känner när det är rätt? Om man ser det som ett signalsystem skulle en 
modern musikproducent kunna liknas vid en reklamare som designar en tilltalande 
"signal" som når så många människor som möjligt. Eller kanske bara en anpassad 
målgrupp. Det är som att designa en ny läsk, smakar det gott vill ju alla köpa den. 

Hur förhåller sig en musikproducent till ett skivbolag? 
Antingen är det så att ett skivbolag har hört en låt eller ett sound som dom vill ha. Allt 
från det till att man i nästan startar från noll ibland, när det kanske plötsligt blir något 
man inte alls tänkt sig. Jag vet inte om det finns några tydliga processer där, då är man 
väl nere på klassisk person kemi... om man har ett liknande språk. Det är väl där det ofta 
kan köra ihop sig, om man inte pratar samma språk. Man har inte samma mål eller alls 
samma bild av vad det är man vill uppnå. 
Ska artisten vara med i kontrollrummet när man mixar/producerar? 

Det varierar med vem och man jobbar med och vart man jobbar. Skulle jag exempelvis 
mixa någonting så beror det på kommunikationen med personen, om vi har jobbat med 
varandra förut så vi kan bolla saker. Ibland kan det till och med gå snabbare om 
personen är med i stället för att kategoriskt säga att jag gör på det här sättet. Det är 
bättre att vara flexibel i det läget men ändå ha alternativ om man märker att det inte 
funkar. Det kan lika gärna bli så att man jobbar en halv dag själv och sedan kommer 
personen och säger att det här är helt fel. Ska man då säga att då får vi göra om allt och 
fakturera för en dag extra? 

Stor dyr studio med analogsound: Om man exempelvis går till ett tryckeri och så har de 
en liten kopiator eller så går man till ett annat med en jättestor fin tryckpress är det väl 
vettigt att det senare tar mer betalt? 

Det argumentet kanske höll för tio år sedan. Ett state of the art-tänk som var i slutet av 
analog-eran. Är man ute efter det soundet vill ha möjligheterna och har råd att köpa det 
så är det kanon. Men man kan inte säga att det är en kurva som pekar mot bättre 
"resultat" på grund av större investeringar. Det är snarare så att kurvan viker av. Efter 
hand inser man att marginalerna är så extremt små. Soundet ur ett stort dyrt analogt 
system är inte mycket bättre än det man kan få ut av ett billigare digitalt system. 
Tommy var under en period en hängiven analog-fan och tyckte det var värt att ta stora 
delar av budgeten till att spela in med fina mikrofoner i dyra studios. Han berättar om 
kollegor som på senare tid har testat att mixa i stor analog studio men kommit fram till 
att mixen de hade från början i sitt digitala system (burken) var lika bra om inte till och 
med bättre. Dock inte lika rent och lika hög Hi-Fi- definition. Det handlar inte om vilka 
grejjer man har utan det som är värt att betala för är möjligtvis personen som jobbar i 
studion. Hans/hennes öra. Om det är den personens sound man vill ha. Att personen 
sätter sig ner och jobbar med ens material och applicerar sina idéer och sitt kunnande. 
Det är inte säkert att man få det resultat man vill att bara för att det är välrenommerade 



DIKTATORN VID DATORN?    HUGO BJÖRK, JIMMY ÅKERFORS 

KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN   2007 

 43 

och dyra studios. Om man talar om musikens och musikskaparens förmåga att förmedla 
något till lyssnaren kan man använda sig av ett begrepp som vi kallar signalvärde. 

Påverkar ljudkvalitén lyssningsupplevelsen?  

Enligt Tommy spelar inte ljudkvalité särskilt stor roll. Singalvärdet är det viktiga, om 
det sedan låter si eller så spelar ingen roll.  

Musik på DVD 

Upplevelsen av att lyssna på musik förstärks om man kopplar den till bild. Behovet av 
musik och var musik kommer vara någonstans håller på att förändras.. Frågan är på 
vilket sätt man kommer sälja musik i framtiden och i vilka sammanhang. På senare år är 
det mest saker som man har tryckt hår på som har funkat. Såsom Popidol. TV har 
mycket stor kraft och det finns många kanaler. Frågan är om man har större valfrihet nu, 
om möjligheten att zooma in på en smal gren är större. Förut var filtrerades musiken 
kraftigare genom skivbolagen och det var en betydligt större process att producera en 
skiva. Om man tog fram 25 låtar tog man kanske fram de 10 bästa av dem. Sedan kosta 
det mycket mera. Ofta var man förarbetad på ett annat sätt. Och låtarna hade fått passera 
filtren. Man siktade inte alltid på att första skivan skulle gå i vinst utan vid fjärde skivan 
kanske det började gå bra. Hela processen fick ta längre tid, och man hade utrymme att 
låta artisten utvecklas under en längre tid. Numera försöker man skapa världens bästa 
platta från början och satsar på att hela konceptet och artisten ska vara en succé från 
start.  

Har vi människor utvecklats lika snabbt som tekniken? Eller blir vi stressade? 

Det är nog olika hur man upplever teknikens utveckling. Nu finns möjligheten att 
producera en låt från idé till färdig master på en dag. Det som möjliggör detta är den 
hårddiskbaserade inspelningen via dator. Förutsättningarna föra att framställa en 
skivproduktion i sådant tempo förutsätter att man har förinställt programmen i datorn 
för att utföra saker som går att applicera på samtliga produktioner. På så sätt kan man få 
det att låta tillräckligt bra för att hålla måtten för radio och TV. Naturligtvis kommer en 
produktion på samma låt som man har gjort under flera veckors tid att låta "bättre" än 
den man gjorde under en dag, men signalvärdet är inte nödvändigtvis högre. Detta 
möjliggör helt nya tänkande. Det börjar närmast likna fabrikstillverkning av musik.  

Om man antar att man skulle börja producera en låt om dagen, hur länge skulle man 
orka det? 

Det beror på hur mycket förstärkning man får. Om man inte får förstärkning på det man 
gör kommer det bli som med allt annat, det trappas av. Det beror också på vad du har 
för förstärkning när du sätter igång. Om den har bra kraft och det visar sig efter tre 
månader kanske du får en glöd igen. Men ska man göra det bör man nog se det som ett 
projekt. Om man gör det under en månads tid så är det det som gäller och inget annat. 
Det kan till och med vara så att det skulle vara enormt gynnande att det skulle bidra till 
en enorm utveckling hos de inblandade.  



DIKTATORN VID DATORN?    HUGO BJÖRK, JIMMY ÅKERFORS 

KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN   2007 

 44 

Hur ska man uppnå sina mål? 

Det är bra att veta vilket ben man ska stå på och vad man vill göra.  Att man gör 
medvetna vägval och förhåller sig öppet till det. Istället för att man envist bestämmer 
sig för att göra på ett visst sätt kosta vad det kosta vill. 

Kontrollrumspsykologi? Ska artisten vara med när man klipper sång? 

Det finns säkert lika många svar på det som det finns människor som jobbar i den här 
branschen. Ibland är det fördelaktigt om artisten är med. Om man märker att man tänker 
lika på ett sätt som fungerar för båda parter. Men det funkar inte alltid. Då får man 
förklara att den modellen inte fungerar inte riktigt i förhållande till hur jag brukar 
arbeta. Så får man arbeta själv och låta artisten komma tillbaks och ha synpunkter på 
den man har gjort.  

Kan det vara  bra att ha ett utstuderat arbetssätt? 

Det kan vara bra att ha en plan för sig själv.  

Kommer skivbolagen finnas kvar i framtiden? 

Det som tidigare har kallats för skivbolag har börjat formas om till nya enheter som 
fungerar på nya sätt. Hur det kommer att se ut i framtiden vet man inte. Vilken funktion 
vilken enhet ska ha etc. Skivbolag är också något som består från den gamla modellen. 
Den stora frågan är om det kommer att finnas någon som kan sätta in riskpengar i 
projekt. Förr var det så att ett projekt av tio kanske gick nådde break even. Då kunde 
man i Sverige låta ett större antal produktioner kosta upp till 500 000 utan att det gjorde 
så mycket om de gick i vinst eller inte. På grund av att man inte längre får in så mycket 
pengar på försäljning har man stramat åt budgeten och projekt som inte i förväg ser ut 
att vara lönsamma sorteras omedelbart bort. Och gör man stora satsningar idag är det 
mycket högre kostnader. Då siktar man på att skjuta igenom mediabruset med massiv 
marknadsföring. En liknande effekt får man om man går via Melodifestivalen eller 
liknande. Förut när det var lite stillsammare kan man se att de artister som hade satsat 
på fortfarande säljer skivor. Det kan bero på att man då till och med kunde låta göra en 
hel inspelning av en skiva men sedan lägga ner projektet om man inte ansåg att 
materialet håller måttet. Nu har fokus flyttats från musiken till de faktorer som gör att 
man får det att sälja. Man tvingas hitta nya vägar. Nya upplägg. Inte bromsa för att det 
inte fungerar så som det har varit utan försöka öppna upp för nya idéer. I dag är en 
försäljning på 20 000 skivor en jättesuccé. För några år sedan var 100 000 skivor en 
succé. Det är med andra ord mycket stor skillnad på intäkter.  
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Kan förändringen ha påverkat det musikaliska innehållet? 

-Mångfalden. 
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Bilaga 2: Utdrag ur SvD 
Utdrag ur artikel i Svenska Dagbladet 12/8 2003: 

Svenska toner med guldklang 

1974 fick svensk pop sitt internationella genombrott när Abba vann 
Eurovisionsschlagerfestivalen i Brighton. Sedan har det rullat på, musikexporten ger 
nästan 5 miljarder kronor varje år. Grupper som Abba, Ace of Base och Roxette satte 
fart på svensk musikexport efter en svacka i mitten av 80-talet. Sedan dess har 
artistutbudet fyllts på med till exempel Robyn. Sveriges första megastjärna, 
operasångerskan Jenny Lind också kallad ”den svenska näktergalen”, i all ära. Men det 
är popgrupper som Abba, Ace of Base och Roxette som banat väg för svensk 
musikindustri. En export som årligen genererar nästan 5 miljarder kronor och som ökar 
över åren. Historiskt sett har svenska kompositörer och musiker spelats och spelat 
utomlands sedan länge. På den klassiska avdelningen återfinns exempelvis Lars-Erik 
Larsson och Allan Pettersson och på jazzavdelningen Arne Domnérus, Lars Gullin och 
Putte Wickman. Under 50-talet talades det till och med om en svensk jazzvåg i USA. 
Först 1974 fick den svenska popmusiken ett genombrott när Abba vann 
eurovisionsschlagern i Brighton och under 70-talet, och även därefter, nådde bandet 
stora försäljningsframgångar i hela världen. Efter en nedgång under mitten av 80-talet 
blev det fart på svensk exporten igen med band som Ace of Base, Europe och Roxette. 
Allt sedan dess har svenska artister som nått framgång utomlands ökat stadigt. The 
Hives och The Sounds är båda exempel på nutida svenska band som spelas utomlands.  

Inom politiken har man också förstått att ta tillvara musiken, inte minst med tanke på de 
goodwill-värden som samtidigt uppstår för Sverige. Näringsminister Leif Pagrotsky 
instiftade 1998 musikexportpriset och när Roxette 2001 fick pris för ”utomordentliga 
insatser för svensk musikexport”, sa Pagrotsky att ”svensk musikindustri fortsätter att 
visa framfötterna och bidrar väsentligt till att Sverige syns och hörs. Att det som skapas 
här möts av sådan uppskattning utomlands påverkar hela bilden av Sverige”. Export 
Music Sweden, ExMS, är en förening av föreningar som representerar skivbolag, 
musiker, artister, kompositörer och utgivare. Statistik från organisationen visar på en 
stadig uppgång i exporten 1997-2001 med en topp sista året på drygt 4,8 miljarder 
kronor, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av Sveriges totala export.  

– Exporten ökar stadigt från år till år. I november får vi siffrorna för 2002 och därför 
kan jag inte säga något om dem ännu, säger Christer Lundblad, vd för ExMS.  

– Det faktum att hela branschen har tappat i omsättning måste slå igenom hos oss också 
förr eller senare, även om vi ändå behåller eller ökar våra marknadsandelar, fortsätter 
han.  

 

Varifrån kommer pengarna?  
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– Dels från ren varuexport som cd-skivor som pressas i Sverige eller skivpressar som 
säljs till utlandet. Kom ihåg att Sverige är världsledande både när det gäller cd- och 
dvdpressar. En annan intäktskälla är tjänster, till exempel om svenska studior hyrs ut till 
utländska artister, eller turnéarrangörer som arbetar utomlands. Men också genom 
royalties, alltså upphovsmän och artister som får betalt för att deras musik spelas i 
utlandet, berättar Lundblad. Åtminstone till för några år sedan var Sverige det mest 
framgångsrika musikexportlandet om man tar hänsyn till folkmängden, enligt uppgifter 
från regeringskansliet. Visserligen dominerar USA och Storbritannien i kraft av sin 
storlek, men royaltyinkomsterna per capita var under 1997 högre i Sverige än i något 
annat land.  

Jag tror vi kommer att befästa vår position i år också eftersom vi leder såpass stort, 
säger Christer Lundblad.  

Finns det någon ny trend inom branschen?  

– Ja, intäkterna från konserter har ökat kraftigt över hela världen. Det betyder att 
intresset för musik i alla fall inte har minskat. 
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Bilaga 3: Max Martin på hitmakarna.nu 
 

Max Martin är en av Sveriges mest eftertraktade musikproducenter. Under mitten av 90 
talet producerade och skrev han otaliga hits till många av världens största popartister. 
Han är fortfarande en av de mest etablerade och bäst betalda producenterna i världen.  

Max Martins arbetssätt är intressant och bör måhända beskrivas närmre. Innan 
producenten börjar skriva låtar för en artist så pratar han med honom eller henne; ser 
på artistens framträdanden och analyserar. Han frågar också efter artistens egen 
musiksmak. Martin går metodisk till väga. Han försöker först skapa sig en helhetsbild 
av artisten och vilken typ av musik som skulle kunna tänkas passa.  

Idéer och uppslag han får pratar han in i en dikafon. Men det mesta sållas bort. Martin 
är nämligen en extrem prestationsmänniska. Det sägs att av 300 uppslag överlever bara 
en till demostadiet. Det är kanske en överdrift, men i så fall bara en lite. Max Martins 
kommentar: 

"Du måste vara en massmördare och döda dina älsklingar." En stark melodi som 
greppar tag i lyssnaren genast är grunden, anser hitmakaren. När Martin har kommit 
så långt att han har en melodi skriver han låten och gör demotejpar och väljer därefter 
ut det som han själv tycker är bra. Därefter kommer själva inspelningsarbetet. Detta är 
ett mycket intensivt skedde i en låts tillblivelse. Arbetsschemat är hektiskt. 24/7, säger 
Max Martin. Det vill säga han arbetar dygnet runt hela veckan. Han gör om sektioner 
av en låt som han är missnöjd en eller flera gånger. Det ska bara vara rätt, helt enkelt. 
Han nöjer sig inte med ett halvdant arbete. Samma tuffa inställning gäller för artisterna 
också. Sången ska vara perfekt, annars knorrar demonproducenten. Rami, som är 
Martins producentpartner, lägger sedan till mixning, sångpålägg, instrumentering med 
mera. Även han är perfektionist ut i fingerspetsarna. Vissa i branschen tycker nog att 
det är sjukt när man håller på i flera dagar bara för att få ett trumljud helt rätt. Men det 
är så bra musik skapas. Till och med när producentduon är klar med en låt kan de 
tänka sig att kasta den i soporna om den nu inte håller måttet. Därefter börjar de om. 
Från början. Max Martin och Rami har en konstnärs syn på sitt arbete. Mindre än det 
bästa duger inte. Så är det bara. 
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Bilaga 4: Utdrag från vocalist.org 
Musikproducentens yrke 

Som en introduktion till presentationen av en musikproducent har vi här valt att visa ett 
utdrag och översättning från den engelska hemsidan Vocalist. 
(http://www.vocalist.org.uk/music_producers.html) Den ger en tydlig och bra bild av en 
traditionell definition av en musikproducent och vad som kan förväntas av yrket: 

Producentens jobb är att hjälpa dig att göra den inspelning du vill göra. I de flesta 
fall är även musikproducenten en kompetent arrangör, kompositör och låtskrivare 
som kan komma med fräscha idéer till dina inspelningar och låtar. 

Likväl som att göra justeringar eller ändringar i dina låtar och arrangemang så är 
producenten även ansvarig för den kreativa mixen. Han eller hon sluter upp med 
ljudteknikern, som oftast koncentrerar sig mer på de tekniska bitarna på en 
inspelning, men har samtidigt ett öga på det mer övergripande ansvaret för 
projektets marknadsvärde eller kommersiella kraft. Vissa ljudtekniker producerar 
även musik och vise versa. 

Uppmuntra till det bästa musikaliska uttrycket, coacha artisten och dirigera 
bakgrunds sångare är bara några få saker av den uppsjö av aktiviteter som det 
förväntas av en modern producent att utföra. De fungerar även som en mellanhand 
och översätter dina behov till teknikerns språk och synsätt men skyddar samtidigt 
artisten och skivbolagets intressen. 

Deras roll är nödvändig för skivbolag och att hyra en bra producent för ditt album 
projekt kan vara värt att överväga om du har en rimlig inspelnings budget. En 
erfaren producent kan även hjälpa dig med att komma i kontakt med människor 
som  kan hjälpa dig att promota din musik, komma med råd om ev. placering av 
musiken, royalties och andra aspekter av musik industrin. 

Olika producenter jobbar på olika sätt. Vissa gillar att ta total kontroll over 
projektet, andra föredrar att samarbeta med artisten, musikerna eller teknikern 
som en kreativ partner för att framställa den bästa inspelningen. Eller så finns de 
dom som fungerar som en “osynlig” eller dokumentär producent som bara 
dokumenterar ett framförande eller en process med så lite inflytande som möjligt. 
Den senare är mer vanligt förekommande inom den klassiska musiken eller jazzen, 
men mindre inom rock och pop. 

Att välja en producent som du kan jobba bra med är av yttersta vikt för att projektet 
ska bli framgångsrikt. Lyssna på tidigare projekt, skaffa en credit-lista prata med 
några av deras tidigare klienter, eller spendera lite tid tillsammans för att se om ni 
är på samma våglängd. 

Att hyra någon som är entusiastiskt inställd till din musik, känner till genren och 
som är tillräckligt objektiv för att kunna ge konstruktiv kritik till projektet är viktigt. 
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Du behöver någon som ger en ärlig uppfattning men som samtidigt erbjuder 
fungerande och bra lösningar som ni båda känner er nöjda med. 

 


