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Abstrakt 
Detta examensarbete undersöker rollen som musikproducent inom hårdrocksgenren. Då 
musik inom denna genre dominerande skapas och till stor del redan produceras i färdiga 
bandkonstellationer skapar detta säregna faktorer för en producent att förhålla sig till 
vad beträffar gruppdynamik, kommunikation, artisters integritet och producentens makt 
att forma och förändra. I detta projekt undersöks hur en producent inom genren kan 
förhålla sig till ett bands låtmaterial och personliga uttryck samt hur densamme kan 
bidra med en produktiv arbetsprocess som värnar om bandets intresse men samtidigt en 
producents vision. 
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1 Inledning, bakgrund och syfte 
Musikproducent är ett brett använt och fortfarande något outforskat begrepp. Rollen 
som producent kan variera stort beroende på vad som skall produceras och vems 
intressen som skall förvaltas genom produktionen. Vid fonogramframställning kan det 
konkreta arbetet hos en producent kan sträcka sig från rent skapande av text och musik 
via exempelvis arrangering, inspelning och mixning till att förvalta ekonomiska 
intressen och konstnärlig vision. Det kan röra sig om delaktighet i en produktions 
samtliga delar eller endast ett fåtal. När det kommer till produktioner där själva 
skapandet av det musikaliska materialet gror ur en bandkonstellation och bandets egna 
intressen är det som skall förvaltas skapar detta en specifik plattform för producenten att 
arbeta utifrån. Denna plattform kan sedan vidare variera utifrån exempelvis genre där 
olika genrekultur och konstnärlig kutym kan påverka producentens roll.  
 
1.1 Bakgrund 
Jag har sedan 2002 varit verksam inom den svenska hårdrocksscenen via mitt band 
Bullet1. Sedan starten har jag medverkat på sex album samt diverse mindre produktioner 
och under årens gång har vi arbetat tillsammans med ett antal olika externa medarbetare 
såsom inspelningstekniker och producenter. Min egen erfarenhet av att producera musik 
under dessa förhållanden, samt den bild jag har fått av kollegor inom genren, är att 
rollen som just producent i sammanhangen ofta är oklar. Det är sällan ett band ansvarar 
för samtliga delar av en produktion från låtskrivande till färdig master. Samtidigt är 
band inom denna genre ofta mycket medvetna om sound och sitt egna uttryck och 
fungerar därför ofta själva som sina egna producenter, åtminstone i konstnärlig 
bemärkelse. Utomstående personer står i många fall främst för de mer tekniska 
aspekterna såsom inspelningsteknik, mix och master. Dock tenderar ofta 
inspelningstekniker samt mixare fungera som rådgivare till bandet vad beträffar sound 
och musikaliskt utförande vilket enligt mig i sig tangerar producentrollen. I mitt eget 
band är det jag som inom bandkonstellationen har vuxit in i rollen av en slags 
producent. Detta innebär inte att jag skapar eller beslutar mer än de andra men jag har 
ett övergripande finger med i spelet när det gäller det mesta inom produktionen och står 
ofta för vision och riktlinjer. Detta var en viktig orsak till att jag sökte mig till 
Musikproduktionsprogrammet och med fler verktyg i min konstnärliga verktygslåda är 
mitt syfte nu att fördjupa mig i vad det innebär att vara producent i min egen genre. 
 
1.2 Syfte 

Mitt syfte är att, utifrån en arbetshypotes grundad på mina tidigare erfarenheter av 
musikproduktion inom hårdrocksgenren, få en fördjupad bild av producentens roll i ett 
bands skapande- och inspelningsprocess.  
  

                                                
1 Info: https://www.metal-archives.com/bands/Bullet/7765 (2018-03-14) 
Hemsida: www.bulletrock.com (2018-03-14) 
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1.3 Frågeställning 

Följande frågor har formulerats:  
• På vilket sätt kan min hypotes om rollen som producent bidra till en förbättring 

av ett bands material?  
• Vilka styrkor och svagheter kan jag definiera i mitt angreppssätt som producent?  
• Hur kan en producent närma sig ett bands skapande utan att göra ingrepp i deras 

konstnärliga integritet?  
 

1.4 Tidigare examensarbete i musikproduktion 

Tidigare undersökning av en musikproducents roll har gjorts av Rebecka Roberts (2016) 
genom examensarbetet Vilka roller kan en musikproducent ha? vid Kungliga 
musikhögskolan. Hon bekräftar bilden av musikproducentens något oklara definition i 
hennes sammanfattning av arbetet:  
 

Musikproduktion är ett brett ämnesområde som innefattar flera olika 
yrkesroller som t.ex producent, inspelningstekniker, studiomusiker, 
låtskrivare etc. Olika inspelningssammanhang kräver olika roller 
beroende på vem eller vilka man jobbar tillsammans med. Paletten av 
kunskaper inom dessa olika yrkesroller behöver vara bred och översiktlig 
samtidigt som den i vissa situationer behöver vara mer djupgående inom 
ett specifikt avgränsat område. (Roberts, R) 

 
Roberts (2016) har genom två fallstudier av yrkesverksamma producenter samt av den 
konstnärliga kandidatutbildningen i Musik- och Medieproduktion vid  
Kungliga Musikhögskolan undersökt vilka olika roller en musikproducent kan ha. 
Följande citat är taget ur hennes resultat av undersökningarna. 
 

Flera av deltagarna ställde direkt följdfrågan: vilken typ av  
musikproducent? Några upplevde att de behövde mer information om 
vilken roll musikproducenten skulle ha för att kunna svara på ett 
tillfredsställande sätt […] De ställde frågor som: Vilken typ av genre?  
Kan man ta hjälp av andra? Skriver man låtarna själv? (Roberts, R) 

 
Detta kan närmast tolkas som att det finns lika många roller som producent som det 
finns produktioner och Roberts föreslår själv vidare undersökningar inom området i 
citatet nedan: 
 

Ett annat område som skulle vara intressant att utforska är hur 
rollfördelningen ser ut i relation till genres. Går det att se mönster som 
går att koppla till genres och varför ser det i så fall ut på det sättet? 
(Roberts, R) 

 
Mitt följande arbete är i grunden ett empiriskt experiment och bygger på att omsätta 
mina egna erfarenheter av producentrollen inom  hårdrocksgenren i praktiken. 
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2 Metod 
I detta examensarbete intar jag rollen som producent under framställandet av tre låtar 
skrivna och framförda av bandet Screamer. Bandet har själva uttryckt en önskan av att 
samarbeta med en extern producent. Från deras sida finns en ambition om att hitta nya 
sätt att utveckla deras skapande och det färdiga materialet kommer fungera som en 
förproduktion till en kommande albuminspelning. 
 
Då rollen som producent kan innefatta så mycket olika saker kommer jag avgränsa 
arbetet till vad jag utifrån egna erfarenheter tror kommer kunna bidra till ett bättre 
resultat av bandets produktion. Detta kommer sedan fungera som en arbetshypotes och 
genomgående vara min utgångspunkt till min roll i projektet. 
  
Under arbetets gång kommer jag löpande dokumentera arbetets process och mina egna 
tankar kring densamma för att ur det materialet identifiera faktorer som skall kunna 
besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Jag kommer även tidigt i processen 
dokumentera bandets förväntningar på experimentet samt summera deras upplevelse av 
resultatet i projektets slutfas. Detta i syfte att i texten kunna spegla mina val och 
slutsatser utifrån bandet synvinkel samt att bedöma om min inblandning i projektet har 
hjälpt eller stjälpt utifrån deras perspektiv. 
 
2.1 Avgränsning – arbetshypotes 

Generellt sätt skulle en musikproducent alltså kunna stå för i princip allt i en produktion 
förutom själva artisteriet. När det handlar om hårdrocksband är det enligt mig dock 
viktigt att bandets integritet och autencitet står i centrum och här är det Screamer som är 
låtskrivare, musiker och artister. Det är deras intresse jag skall förvalta. Jag som 
producent kommer konkret ansvara för inspelning och mix. Så långt är de olika rollerna 
förhållandevis tydliga då skillnaden är dragen tydlig mellan konstnär och tekniker. Det 
som jag anser speciellt kan komma att känneteckna rollen som just producent är dock: 
 

1. Förvaltandet av produktionens konstnärliga vision 
2. Ansvar för att arbetets gång, genom produktionens olika moment, pekar åt 

samma håll som nämnda vision 
 
Här kan gränsdragningar mellan rollerna i de olika arbetsmomenten komma att bli 
problematisk. Ofta flyter olika aspekter under en produktion ihop då det ofta är 
detaljerna som utgör helheten. Jag kommer i min roll som producent således vara 
beredd på att ta mig an så många aspekter av produktionen som möjligt. I syfte att värna 
om bandets egna och personliga skapande kommer jag dock jobba med att coacha 
snarare än styra i de delmoment jag kommer vara delaktig i. Alla beslut kommer även 
ske i samråd med bandet. Ett par skarpare avgränsningar har jag dessutom valt för att 
smalna av arbetet något och de handlar om lyrik och mastering. 
 

1. Lyrik. Denna aspekt hade kunnat vara viktig i en mer omfattande produktion 
men här har jag valt att helt lämna textförfattandet till bandet. Vid de tillfällen 
jag kommer hänvisa till text i detta arbetet kommer det då ha med aspekter som 
melodik, frasering eller uttryck att göra. Inte innehåll. 

2. Mastering. I alla produktioner jag tidigare varit delaktig i har alltid mastering 
lämnats till en utomstående part och varit en naturlig avgränsning av 
producentens roll. Jag kan dock komma att utföra viss bearbetning som kan 
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liknas vid mastering vid mix för att eliminera att ett helt omastrat material blir 
ett hinder i upplevelsen av resultatet. 

 
2.1.1 Autencitet 
Autecitet är ett omdiskuterat begrepp inom konst, i synnerhet musik och artisteri. Allan 
Moore skriver om hur olika perspektiv kan appliceras på begreppet inom exempelvis 
rockgenren i sin artikel Authenticity as Authenitication (2012). Moore citerar i sin 
text Steven Feld med orden: 
 

Authenticity only emerges when it is counter to forces that are trying to screw it up, 
transorm it, dominate it, mess with it… (Feld, S) 

Detta citat står i relation till hur begreppet används i denna text. En producent värnar 
enligt mig om ett bands autencitet när produkten speglar bandet, inte producenten själv. 
Min ambition är således att förbättra bandets material utan att transformera, dominera 
eler förstöra det. 
 
2.2 Om Screamer - bandpresentation 

Screamer2 utgår från Ljungby har varit en del av den svenska hårdrocksscenen sedan 
deras första demo Never going down kom ut 2009. Sedan dess har de släppt tre album 
varav det senaste alstret Hellmachine i nuvarande bandkonstellation. Bandet består av 
Henrik Petersson på trummor, Dejan Rosic och Anton Fingal på gitarr, Fredrik Carlsson 
på bas samt Andreas Wikström på sång. Fredrik och Andreas är bosatta i Falköping 
respektive Malmö. Bandet har aldrig tidigare arbetat med en producent men har jobbat 
tätt ihop med tekniker Dennis Åhman vid tidigare produktioner. 
  

                                                
2 Info: https://www.metal-archives.com/bands/Screamer/3540323205 (2018-03-14) 
Hemsida: www.wearescreamer.com (2018-03-14) 
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Fr. v Henrik, Anton, Andreas, Fredrik, Dejan 
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3 Genomförande 
I detta kapitel presenteras och redovisas projektets genomförande. Redovisningen inleds 
med en beskrivning av hur jag har förberett mig i min roll som producent och följs 
sedan av en processredogörelse. Den senare delen är uppdelad i Arbetsprocess samt 
Låtarnas utveckling. Dessa delar har i verkligheten självfallet skett parallellt men 
syftet här är att i varje del för sig beskriva hur jag har gjort och vad jag har gjort. 
 
3.1 Förarbete 

Jag har innan arbetet startar tagit del av demoinspelningar till de råmaterial bandet vill 
jobba med. Arbetet utgår således från sju stycken av bandet gjorda demoinspelningar av 
fem olika låtidéer. Detta skall sedan resultera i tre stycken färdigproducerade låtar. 
Innan samarbetet med bandet inleds har jag således kunnat bilda mig en uppfattning om 
vad jag, utifrån min arbetshypotes, kan bidra med vad gäller vision och arbetsgång. 
 
3.1.1 Min vision 

Vad beträffar vision har jag definierat två huvudsakliga ledord som jag vill ska styra 
vårt arbete mot en förbättring av materialet. För att mina åsikter om materialet skall 
kunna knytas till en röd tråd och inte bestå av löst tyckande skall mina invändningar 
kunna härledas till ledorden Attityd och Tydlighet.  
 

1. Tydlighet. Denna delen av min vision bygger jag på att jag upplever 
låtmaterialet såväl som arrangemangen som något spretigt. Låtmässigt behöver 
bandet feedback till hur de kan förstärka hookar och spotlights för att göra 
låtidéerna tydligare och således musiken lättillgängligare. Arrangemangsmässigt 
anser jag att materialet ofta innehåller för många idéer på samma gång. Låtarnas 
utförande och form bör kokas ned till en tydlig huvudidé. Gärna med en röd 
tråd, låtarna sinsemellan. Ett låtmaterial med en tydlig riktning kommer bana 
vägen för att skapa ett slagkraftigt sound. 

2. Attityd. Detta handlar om i stort om bandets sound och uttryck. Min bild av 
bandets material är att det samtidigt som spretigheten gör det hela något 
svårtillgängligt så är själva uttrycket något snällt. Jag skulle vilja göra en slags 
rockad där. Samtidigt som låtmaterialet bör bli mer lättillgängligt bör själva 
uttrycket bli stöddigare. Bandets sound härstammar till stor del från eran då 
NWOBHM3 var som störst. Det något teatrala och melodiska uttrycket i genren 
är närvarande i demomaterialet men det saknar punkinfluenserna. Mer av 
NWOBHM genrens punkigare inslag kommer skapa den attityd som jag anser 
kommer gynna materialet. 

 
3.1.2 Planerad arbetsgång 

Jag har även utifrån det material jag tagit del av bildat mig en övergripande uppfattning 
om hur min arbetsgång kommer se ut för att förverkliga min vision och vilka delar jag 
som producent kommer behöva vara delaktig i. Första delen handlar om att bearbeta 
låtmaterialet, andra delen om själva framställandet av det klingande materialet. Arbetet 
mot att få resultatet att matcha min vision har jag beräknat komma att se ut som följer: 
 

                                                
3 https://sv.wikipedia.org/wiki/New_Wave_of_British_Heavy_Metal (2018-03-12) 
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Låtmaterialet 
1. Låtskrivande. Hitta och förtydliga essensen i låtarna. Identifiera och förstärka 

hookar. Själva skapandet av materialet anser jag fortfarande bör gro ur bandet 
men det kommer krävas en del coachning från min sida då nya tankebanor 
kommer krävas för att stärka låtmaterialets hitpotential och på så sätt göra det 
tydligare. 

2. Arrangemang. Bearbeta låtarnas form, melodik, harmonik och uttryck. Låtarna 
är ofta onödigt långa och saknar tempo i sin form. Olika formdelar kan skifta en 
del i uttryck. Samtidigt finns utrymme för mer fantasifull harmonik och melodik. 

3. Utförande. Hitta rätt trumbeats, riffmönster och tydligare sväng. Det som saknas 
i arrangemangstänk upplever jag kompenseras med ett något krystat utförande. 
Tydligare låtidéer med en solid arrangering vad beträffar melodik och harmonik 
backas här bäst upp av ett enklare utförande. Det kan komma vara nyckeln till 
både tydlighet och attityd. 

 
Inspelningen 

1. Målbild. Utifrån det färdiga låtmaterialet, i samråd med bandet, skapa en målbild 
om ett sound som skall passa samtliga låtar och skapa en röd tråd till materialet. 

2. Inspelning. Välja rätt inspelningsplats, utrustning och inspelningsteknik för att 
förverkliga målbilden. 

3. Mix. Att slutligen skapa det sound till inspelningen som skall stämma överens 
med min vision. 

 
3.2 Arbetsprocessen 

Här följer en sammanfattning av den löpande dokumentation som förts under arbetets 
gång. Dokumentation har gjorts i form av workbook och lösa anteckningar men också 
genom att kommunikation har förts med bandet i forumsform via Facebook. 
Sammanfattningen är en summering av de olika källorna till dokumentation och för att 
göra processen begriplig har jag valt att komprimera innehållet och låta de för processen 
väsentligaste delarna få störst utrymme. 
 
3.2.1 Vecka 3 - kommunikation 

Jag träffar Henrik, Dejan och Anton och inleder projektet den 16 januari. Jag beskriver 
vad jag anser en producent kan tillföra till ett band och vi har ett samtal om vad bandet 
har för förväntningar på samarbetet. Vi diskuterar ljudbild och olika sound men bandet 
uttrycker en önskan om att förbättra låtmaterialet. De upplever själva att materialet 
spretar och att de eftersöker en tydligare röd tråd vilket uttrycks nedan: 
 

Jag tänker mig att då vi har skrivit låtar o arbetat själva i många år så behövs det nog få 
in ett par andra öron som hjälper till med helheten och kanske får in en rödtråd igenom 
det hela. Kan vara att få en refräng att poppa mer slänga in ett stick som bygger upp till 
ett parti. Då jag känner att man kanske låser sig själv när man gjort på ett vis i många år 
att det kan bas bra att få in ett annat tänk för att kunna utvecklas och nå nya höjder.  
(Dejan Rosic, gitarr) - enkät 

Det jag personligen helst vill med bandets låtskrivande är att vi ska hitta en något sånär 
röd tråd genom de låtar vi skriver även om en del spretighet hör oss till. Framför allt att 
kunna bolla idéer och effektivisera låtarna utan allt för långa transportsträckor i låtar 
som vi vill ha hittiga. Input med tänk kring övergångar och att lyckas knyta ihop säcken.  
(Henrik Petersson, trummor) - enkät 
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I ovanstående två uttryck av bandmedlemmarna märker jag att vi i stort delar bild av 
vad som bör förbättras och jag presenterar min vision om tydlighet och attityd. Jag 
upplever bandet som öppet och mottagliga för feedback. Jag identifierar dock även här 
en tydlig problematik i bandets arbetssätt. Det framgår att de två gitarristerna är de som 
skriver låtarna och att materialet är förhållandevis långt gånger innan det skickas till 
sångaren för att bearbetas med text och melodi. Detta kan förklara varför 
arrangemangen och utförandet framstår som överarbetat samt att låtidéerna upplevs som 
något otydliga. Jag förklarar att jag uppfattar det som att det vanliga traditionella 
låtskrivandet här sker först efter att form och arrangemang är färdigt. Det blir då lätt att 
gitarristerna överarbetar musiken för att göra låtarna tillräckligt intressanta redan innan 
själva låten har skrivits. Sången ligger sedan som ett skimmer ovanpå låten och det hela 
sitter inte ihop på ett bra sätt. Vi bestämde således att låtarna skall få en omgång 
bearbetning efter att sången är på plats. Alla låtarna har inte sång än så detta blir nästa 
steg i arbetet. 
 
Senare under veckan inser jag vidare att kommunikation kommer vara av stor vikt och 
att det inte kommer räcka med ett fåtal träffar för att komma vidare med materialet, i 
synnerhet med tanke på att två medlemmar bor i andra städer. Jag bestämmer mig för 
starta en Facebookgrupp där vi skall kunna diskutera fritt i form av forumtrådar för att 
alla skall kunna ventilera så mycket som möjligt utan att det blir för rörigt. Samtidigt 
tänker jag att för min senare analys kan det vara bra med att ha vår kommunikation 
dokumenterad och daterad för en lättare återblick. Då själva låtmaterialet kommer kräva 
mer tid än jag insett är det av vikt att kommunikation även är effektiv och att referenser 
kring sound dokumenteras redan i tidigt skede då min idé om att skapa en målbild till 
sound först efter materialet är färdigt inte kommer hinnas med. Jag skapar forumtrådar 
som jag döper till Soundreferenser och Låtreferenser där bandet kan ladda upp låtar 
ihop med kommentarer om vad de gillar. Jag skapar även en tråd jag döper till Allmänt 
om låtarna. Där har jag börjat att dokumentera den kritik jag vill att bandet skall ta del 
av i form av gemensamma nämnare mellan låtarna i vad jag vill förändra. Detta för att 
väcka ett nytt generellt skapandetänk hos bandet samt att de skall känna att det finns 
konsekvens i och genomgående tanke i min kritik. Jag vill inte riskera att mina åsikter 
upplevs som punktinsatser styrda av löst tyckande sedan när vi går in på djupet i varje 
låt. Jag vill fortfarande att bandet själva skall vara de som skapar och det jag skall bidra 
med är att coacha och ”så frön”. Samtidigt, med tanke på tidsplanen är det viktigt att 
min kommunikation är omedelbar och effektiv. En tråd till första låten Mr. Preacher är 
även skapad där jag går in mer på detaljer kring låten. 
 
Konklusion 
Bandet önskar mer fokus på låtarna än vad jag räknade med från början. Detta påverkar 
vår tidsplan och jag inser att effektiv kommunikation kommer vara av största vikt. 
Lösning på detta blir att starta ett forum för att nå ut till alla inblandade samt att få all 
kommunikation dokumenterad och daterad för återblick. 
 
3.2.2 Vecka 4 – MIDI  

Tisdagen 23 januari har det gått en vecka sedan projektet inleddes och inget nytt 
material har dykt upp. Jag börjar tvivla en aning på om jag har varit tydlig nog med 
tidsinramningen samtidigt som jag vet själv hur processen av att ta till sig nytt tänk 
kring skapande kan behöva smälta in. Dessutom har bandet varit ute på gig under 
helgen och även där vet jag hur det kan krävas tid att ställa om fokus från uppträde till 
skapande. Jag har mycket jag vill förmedla till bandet och jag märker att jag behöver bli 
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något mer handgriplig i mitt arbete. Jag skapar en tråd till låt nummer två Ride On i 
forumet.  
 
Dagen efter, onsdagen den 24e tar jag del av nytt material skickat till mig och jag 
märker en positiv utveckling. Samtidigt inser jag att tiden inte kommer räcka till att låta 
allt jag vill åstadkomma sjunka in på egen hand om vi skall klara deadline. Jag 
bestämmer mig således för att skapa MIDI-versioner av låtarna och bestämmer även ett 
nytt möte med bandet till kommande helg. Tanken med att skapa MIDI-versioner av 
låtarna är att i klingande from kunna presentera min vision av låten från start till slut där 
det samtidigt finns utrymme att presentera en hel del av de detaljer som krävs för att 
skapa en ny helhet. En helt digital version är också lätt att löpande göra små ändringar i 
för att ge allas idéer utrymme och det ger mig som producent möjlighet att närma mig 
processen av skapande och arrangering utan att sitta med i själva låtskrivande-
processen. Att mina MIDI-versioner dessutom är helt befriade från mänskligt uttryck 
tänker jag också skall vara till fördel då låthantverket blir på ett tydligt vis blir skiljt från 
musikernas personliga utförande. Detta skall undergräva risken att det upplevs som att 
jag presenterar ett helt nytt material utan bandets inverkan samt att det på ett konkret vis 
skall skilja på skapandets olika faser. Nämnas här bör att mina MIDI-versioner endast 
består av trummor och bas, programmerat på enklast möjliga vis för att gynna låten. Ett 
bas och trumspel som gynnar låten är även en ambition från bandet vilket Henrik 
uttrycker i citatet nedan. 
 

Rytmsektionen kan behöva en del input på exempelvis partier där det ska vara stadigt och 
hårt samt vart man kan stöka loss lite. Att tjäna låten känns allra viktigast även om det 
ska finnas plats för lite kul fills etc. (Henrik Petersson, trummor) - enkät 
 

Hos ett band som gör merparten av skapandet i en och samma process flyter lätt 
perspektiven ihop och arrangemang, sångmelodier, gitarrsolon får lika stort utrymme. 
Det är enligt mig en del av charmen med just band men i målet att skapa ett mer 
fokuserat och mindre spretigt material kan det vara ett hinder. Under helgen träffas Jag, 
Anton, Dejan och Henrik och jag går igenom mina idéer med hjälp av MIDI-spåren. 
Bandet tog emot denna metod på ett mycket öppet sätt och vi kom snabbt framåt med 
låtarna. Några diskussioner om ändringar blev det dock och låtarna är olika långt 
gångna men vi kunde även här börja planera inspelning. Henrik blev även inställd på att 
använda MIDI-versionerna att öva till då trumspelet är arrangerat på ett annorlunda vis 
än vad han är van att spela samt även som slask till truminspelningen då de är helt 
anpassade mot klick. 
 
Konklusion 
I och med att mycket fokus nu ligger på låtskrivarprocessen har jag mycket och detaljrik 
feedback till bandet att ta in. Jag behöver en metod till att snabbt kunna påverka bandet i 
deras låtskrivarprocess utan att bli för handgriplig och komma för nära skapandet. 
Lösning blir att göra MIDI versioner av låtarna och jag märker att kommunicera genom 
klingande material visar sig vara effektivare än tal och skrift.  
 
3.2.3 Vecka 5 - trummor 

Jag inleder tredje projektveckan med att sammanfatta helgens möte i ett dokument för 
återblick för oss som deltog och inblick för de bandmedlemmar som var frånvarande. 
Truminspelningen är nu planerad till torsdagen 1 februari och planering av 
gitarrinspelning har inletts. På grund av att inspelningen tvingas planeras redan innan 
låtmaterialet är helt färdigt får jag frångå min ursprungliga planering om att planera en 
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målbild om sound som ett eget steg mellan låtskapandet och inspelningen. Vad jag har 
fått fram via forumtrådar och samtal har dock givit mig en bild av hur jag bör planera 
inspelningen. Jag har valt att spela in trummor i universitetets studio då det är det största 
inspelningsrummet jag har att tillgå och ambience kommer vara av betydelse för att få 
rätt sound att jobba. Gitarr kommer spelas in i Shimmer Studios4 i Ljungby som drivs 
av Dennis Åhman. Dennis är god vän till bandet och de har nära till platsen och sin 
gitarrutrustning riggad på plats. Jag fortsätter även att jobba vidare med att färdigställa 
MIDI-spåren då de skall användas vid första inspelningstillfället. Det är fortfarande 
några delar jag inte är helt nöjd med i låtarna och in i det sista har vi diskussion kring 
formen på en av låtarna. Onsdag 31 januari, dagen innan inspelning vid midnatt har jag 
sista versionerna klara. Truminspelningen visade sig bli något utav en utmaning. Henrik 
är en kompetent trummis men har tidigare varit van att spela efter gitarrarrangemang 
och haft en mer innehållsrik spelstil. Genom mina MIDI-versioner presenterade jag ett 
spel som haft låtarna i fokus och i grunden varit förhållandevis sparsmakat. Detta 
utifrån min vision om tydlighet men även utifrån bandets önskan vilket citatet nedan 
tyder på. 
 

Vad gäller mitt eget lir vill jag helt klart pröva på att lira mer för att gynna låten och 
spela vad jag själv tycker är fräsigt när det passar sig men framför allt lite mer 
tillbakadraget lir. Tuffa detaljer, hihat öppningar, rakt/synkop tenderar att bli betydligt 
ballare när grunden liras mer restriktivt. (Henrik Petersson, trummor) - enkät 

Det nya tänket har tagits emot med stor öppenhet då det inte funnits tid för repetition 
resulterade det i en del låsningar och inspelningen blev något stolpigt utfört. Jag får här 
vara beredd på en del efterarbete för att få trumspåren att stämma. Under denna veckan 
framgår det också att bassisten haft en uppfattning om att han skulle spela in basen 
hemma i Falköping vilket ger mig lite att fundera på. Trots att vi haft stadig 
kommunikation över nätet har jag endast träffat och diskuterat mer ingående om 
projektet med tre av medlemmarna hittills. Vi löser detta missförstånd under helgen och 
det resulterar inte i några problem men det slår mig åter hur producentrollen i dessa 
sammanhang inte är helt klar och jag skulle haft mer ingående planering med hela 
bandet inledningsvis. I min värld skall jag självklart vara en del i alla 
inspelningsmoment, att styra om ett trumspel och inte värna om att basen stämmer med 
det tänket hade kunnat skapa ett skevt resultat. Återigen, detaljerna gör helheten. 
 
Konklusion 
Överlappning av projektets delmoment resulterar i många bollar i luften, samt något 
vacklande inspelningsresultat. Projektplanering, programmering av MIDI-låtar, 
planering av sound vid inspelning, faktisk inspelning, kommunikation och viss 
misskommunikation. Denna veckan präglas min producentroll av många olika aspekter 
på samma gång, framförallt av ansvar för arbetsgången. 
 
3.2.4 Vecka 6 – gitarrer 

Denna veckan inleds med det förhållandevis omfattande redigeringsarbetet av 
trumspåren. Det krävs en hel del klippande för att få det inspelade materialet att sitta 
ihop på rätt sätt. Jag upptäcker även att virveltrumman måste återskapas på något vis. 
Virveln gick sönder mot slutet av inspelningen och den trumman vi ersatte med låter 
inte bra nog. Jag har tidigare aldrig jobbat med att trigga trummor så det resulterar i en 
del undersökning i hur detta löses på bästa sätt och i processen märker jag att ingen av 
virveltrummorna jag har i mitt inspelade råmaterial riktigt håller måttet och jag 
                                                
4 http://www.shimmer.se/ (2018-03-14) 
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bestämmer mig att lägga till ett ljud till hela inspelningen. Jag blir färdig med 
redigeringen under natten till onsdag 7 februari och dagen efter är gitarrinspelningen 
planerad att inledas. Gitarrerna spelas in tillsammans med Anton och Dejan enligt plan 
och även här känns inte soundletandet i detta skedet som något stort problem. Frågor 
kring sound har genomgående känts oproblematiskt under projektets gång och jag 
upplever att jag och bandet pratar om sound i stort samförstånd. Dock får jag lita på 
intuition här liksom vid truminspelningen. Mitt fokus ligger vid det här laget till allra 
största del ligger på låtmaterialet samtidigt som den snäva tidsinramningen gör sig 
påmind. Trots att formen på sista låten Highway Of Heroes är klar och trummor redan 
inspelade har vi en del frågetecken kring melodik och harmonik när vi går in i studion 
för att spela in gitarrerna. Det resulterar i ett par arbetstopp. Jag har fört en linje om hur 
en brygga mellan vers och refräng är viktig för att få refrängen att lyfta. Idén har tagits 
emot väl men inte hunnit landa innan riktigt innan vi sitter och ska spela in. Även 
harmonik och riffmönster i refrängerna är något oklart fortfarande. Viss frustration hos 
bandet växer fram över att inte komma vidare och åsikter går isär. Något mer 
handgriplig inblandning från min sida hjälper till att lösa bryggan. Vi hamnar även i en 
situation där två olika sätt spela i refrängen ter sig likvärdiga för mig men de båda 
gitarristerna håller på varsin linje. Henrik råkar vara på besök vid detta tillfälle och efter 
att ha rådfrågat honom tar jag ett beslut om vilken linje vi skall gå på och vi kommer 
vidare och kan slutföra inspelningen. 
 
Konklusion 
Denna veckan har min roll inneburit att prioritera rätt bland en något misslyckad 
truminspelning, halvfärdiga låtar och gitarrsound. Lösningen har varit att lära mig nya 
tekniska lösningar till att rädda trumspår samt att prioritera låtarna framför det perfekta 
gitarrljudet. 
 
3.2.5 Vecka 7 - leadsång 

Denna vecka är det leadsång, bas och solon kvar att spela in och innan dess skall 
gitarrerna klippas och redigeras. Andreas och Fredrik kan endast spela in under helgen 
så en prioritering är ett måste. Jag hade kunnat försöka klämma de båda på samma helg 
men jag vill inte försätta oss i en för stressig inspelningssituation och riskera att falla på 
målsnöret med en illa genomförd sångsession. Jag får planera in bas till veckan efter 
och inser att om jag skall bli färdig i tid behöver jag börja mixa redan innan allt är 
färdiginspelat. Att få in alla spår från spridda inspelningsprojekt blir alltså ett arbete att 
ta itu med nu. Trummor får dessutom redigeras om en del efter att vi gjorde färdigt 
exempelvis bryggan i Highway Of Heroes under gitarrinspelningen. Samtidigt har jag 
blivit sjuk under helgen och får inte mycket gjort under veckan. Torsdag 15 januari, 
dagen innan sånginspelningen, får jag ihop en bakgrund duglig nog att spela in sång till. 
Solon och gitarrpålägg väljer jag att lägga helt på gitarristerna att spela in och det blir 
det enda momentet jag inte närvarar vid. Jag ser det inte som något stort problem då jag 
inte ser inblandning i solon som en producents största roll. Fredag kväll anländer 
Andreas från Malmö och vi påbörjar inspelning. Jag uppfattar Andreas som väl 
förberedd och sånginspelningen går smidigt. Vi provar ett par olika mikrofoner och 
preamps då jag är ute efter ett något skitigt sångljud men med tydlig närvaro. Förutom 
någon justering av frasering och melodik på något ställe är det ett litet skitigare uttryck 
jag vill jobba med. Jag vill tona ner det litet teatrala, dramatiska och få fram en liten 
stöddigare ton i sången. Jag tycker att den lilla skillnaden blev åstadkommen utan att 
tvinga in Andreas i något obekvämt uttryck. Det märktes dock att han var något ovan att 
sjunga på detta sätt i hur sliten han blev i rösten under de passager jag ville förändra 
mest. I stort sätt en lyckad session med en uthållig sångare och som enda moment i 
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projektet är vi färdiga något tidigare än beräknat. Andreas utvärdering tyder på en 
positiv upplevelse kring sångsessionen. 
 

Trots att mycket av kommunikationen skett via nätet (åtminstone för min del) så har det 
funkat väldigt bra. Extra plus för hur det funkade under själva inspelningen, väldigt nöjd. 
(Andreas Wikström, sång) - enkät 

Konklusion 
En producent har inte tid att vara sjuk. När musikproducenten blir sjuk är erfarenheten 
att då behöva arbeta i alla fall. För övrigt har prioriteringar även präglat denna vecka. 
Med endast en helg att kunna spela in på valde jag att prioritera sång framför bas samt 
att inte närvara vid soloinspelningen. Tidsaspekten gör sig påmind igen samt vikten av 
effektiv kommunikation. 
 
3.2.6 Vecka 8-9 – bas/mix 

Projektets sista vecka är enligt planen avsatt för mix. Dock väntar ett omfattande 
redigeringsarbete innan och framförallt är inte allt inspelat än. Min ambition med mixen 
i sig är att skapa ett sound som knyter an till min grundvision om attityd och tydlighet. 
En viss skitighet och känsla av att bandet spelar tillsammans i samma rum är viktigt för 
energin, autencitet och attityd. Samtidigt har det funnits önskan från bandets sida om att 
ta vara på de episka delarna av bandets sound. Jag väljer som exempel på teknisk 
lösning på detta att använda mig av få reverb i mixen. Att alla instrument får samma 
efterklang skapar ett lim och gemensam miljö till instrumenten. För att samtidigt blanda 
in en något mer episk ingrediens till helheten väljer jag att använda mig av väl tilltagna 
delaysvansar på exempelvis leadsång vid valda tillfällen. 
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Mer episkt vore ju fett, men får förstås inte glida för långt ifrån ”Screamer-soundet” som 
ändå är något punkigt. (Andreas Wikström, sång) - enkät 

Skitigt, modernt, kraftfullt men ändå luftigt. (Henrik Petersson, trummor) - enkät 

Citaten ovan är exempel på bandets vision om ljudbilden, vilket jag har med mig i 
arbetet. Jag märker dock att det inspelade råmaterialet inte är riktigt så tillfredställande 
som jag hade velat ha det. Jag har helt enkelt svårt att få till mixen. Problem vid 
truminspelningen med exempelvis virveltrumman är en del. Gitarrljudet är lite väl 
kompakt och stökigt, i önskan om viss punkig skitighet även där har jag nog gått lite för 
långt och hade önskat ett mer öppnare gitarrljud att jobba med i mixen. Sångljudet har 
också lite väl tät information i vissa frekvenser vilket gör den vass och svårtämjd i vissa 
passager. Tydligast blir detta där det är mycket sångpålägg exempelvis i refrängen till 
Highway Of Heroes. Där skulle jag ha spelat in med annan mikrofon och preamp för 
att ”sprida” frekvensinnehållet. En metod jag känt till sedan innan men som gått mig 
förbi i processen. Basen spelas in under helgen mitt under mixprocessen vilket inte är 
att föredra. Fredrik är en duktig bassist med en detaljrik spelstil. Ofta spelar han snygga 
små basfills men det har tidigare tenderat att bli för mycket och ofokuserat. Nu ligger 
fokus på att gynna låtarna. Vi skalar därför ner basspelet kraftigt och försöker lägga 
fokus på vad som ger stadga åt låten. Hade situationen sett annorlunda ut hade jag lagt 
mer tid på att kombinera Fredriks naturliga spelstil med detta låtfokus då jag tror att det 
hade bidragit till helheten i form av energi och spelglädje. Dejan uttrycker sin bild av 
soundet nedan vilket jag tolkar som att vi delar känslan av att soundet i stort får låtarna 
att komma till sin rätt men att det lämnar en del att önska i detaljerna. 
 

Gillar råheten och öppenheten i sound tyckte verkligen basljudet lyfte på allt när den kom 
på. Men hade vi haft mycket mer tid att sätta grundljudet så tror jag det hade blivit 
mycket bättre. (Dejan Rosic, gitarr) - enkät 

 
Tidsinramningen till projektet spelar in i inspelningsresultatet men framför allt mitt 
fokus. Från att ha varit inställd på att jobba med ett bands sound har fokus hamnat 
mycket mer på låtmakeri och uttryck. Samtidigt är det intressanta i detta att det är just 
de bitarna som skulle kunna definiera en producentroll i förhållande mot tekniker som 
naturligt har hamnat i fokus under projektet. 
 
Konklusion 
Denna veckan blir det tydligt att jag har varit producent för bandet och inte tekniker. De 
tekniska aspekterna har blivit näst intill eftersatt vilket märks när jag skall mixa. Jag 
tänker att det hade varit skönt att haft en separat tekniker till projektet vilket påminner 
mig om att det jag har sysslat med faktiskt har handlat om en ganska utpräglad 
producentroll. Intressant då jag inledningsvis beskrivit hur det inom genren brukar vara 
förhållandevis luddigt.  
 
3.3 Låtarnas utveckling 

Här följer en redovisning av genomförandet utifrån det faktiska låtmaterialets 
utveckling. Det bygger på mina första intryck av demoinspelningar och följs av en 
processbeskrivning av hur materialet utvecklar sig till de nya versioner som detta arbete 
bygger på. 
 
3.3.1 Mr. Preacher 

Demoversionen 
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Här tycker jag mig skönja en ganska stark hårdrockslåt med tydliga NWOBHM 
influenser och viss hitpotential i grunden. Arrangemanget är dock alldeles för 
överarbetat och låtens kärna får inte en rättvis behandling. Kompet vill alldeles för 
mycket i sitt utförande. Versen bygger på en rytmisering som inom hårdrockskretsar 
brukar kallas för ”galopp” med tydliga influenser från band som Iron Maiden5, 
exempelvis i låten ”Rime Of The Ancient Mariner”. Prechorus bygger på halvtempo 
med plockande gitarrer och refrängen präglas av en mer öppen stil i kompet med 
långsam harmonisk rytm och en något sävlig gitarrmelodi över hela kompet. 16th-feel 
blandas med 8th-feel och halftime och bas och trummor har ingen tydlig utgångspunkt 
för vilket sväng som låten skall bygga på. Detta resulterar i ett något trevande spel som 
präglas av att spela ”mer” hellre än ”medvetet”. Leadsången ligger mest som ett 
skimmer över alltihopa och det smälter inte ihop till en tydlig enhet. Jag skönjer hookar 
i refrängen men i vad jag uppfattar som en vilja att göra refrängen ”stor” och ”öppen” 
tappas de bort och det är svårt att exempelvis skilja titel från resten av texten. För att få 
till rätt attityd och driv krävs en känsla av samspel och fokus i utförandet. Det finns 
även en melodi i mitten av låten med en överstämma i from av en ren kvint på. Det 
finns något rent och stöddigt i att strunta helt i regler vad gäller stämföring på detta sätt 
så jag vill inte rata idén helt men jag tycker den skär sig mot harmoniken och det vill jag 
jobba bort. Innan jag hinner arbeta vidare tillsammans med bandet skickar de ytterligare 
en version, utan sång men med ytterligare en låtdel som utgör intro, mellanspel och 
outro. Den extra ingrediensen tycker jag fungerar bra som inramning men formen 
behöver nu smalnas av en del för att låten skall kunna genomgående behålla sin 
intensitet.  
 
Utvecklingen 

Kritik jag inledningsvis presenterar för bandet är att: 
1. Andra sångupplägget i versen är bättre än första 
2. Skära ner på arr. variationer i kompet. Jag föreslår att de skippar ”galloppen” 

och har riffmönstret i solokompet som grund till låten. 
3. Intro/Outro är bra. Det bör dock inte vara något innan andra versen, hellre som 

inledning till solodelen. 
4. Det behövs en tydligare tanke med melodin i solodelen Alternativen är att 

behålla det stöddiga i kvintstämman men då förstärka det med ett hårdare 
utförande exempelvis trummönster med dubbla bastrummor. Andra alternativet 
är att skriva en mer traditionell överstämma För att istället ge melodin en 
mjukare framtoning, förslagsvis med mer färgande ackord till.  

 
Jag skickar även ett separat dokument där jag ger feedback till refrängen. Jag ger förslag 
på en harmonisering med snabbare harmonisk puls samt nytt harmoniskt innehåll som 
skall ge refrängen mer driv och förstärka leadsångens spotlights. Jag ger även förslag på 
någon ny linje i melodiken samt ett par förslag på hur de kan avsluta de olika 
refrängerna med en liten variation. Det är viktigt att refrängen kommer till helt till sin 
rätt och verkligen blir höjdpunkten i låten. Det bidrar till tydlighet i låtskrivandet. 
 
Jag får en ny version den 24:e januari och bandet har tagit till sig en hel del av kritiken 
och även adderat nya detaljer som exempelvis synkoperingar och markeringar på egen 
hand. Dock märker jag att det är svårt för bandet att ta till sig allt genom information i 
skrift. Särskilt när det gäller mina idéer till att styrka refrängen. Här kommer mötet 
                                                
5 https://ironmaiden.com/ 
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under kommande helg vara till hjälp där jag kan genom mina MIDI versioner presentera 
en mängd detaljer i klingande form. Bandet mottar det hela med positivism i nästan alla 
delar. Inget av de frågetecken som nu finns kvar har med form eller trumspel att göra 
och jag känner att denna låt är i stort klar för inspelning under helgen vecka 4. De 
frågetecken som finns kvar följer här: 
 

1. Den gitarrmelodi i refrängen som jag tidigare uppfattat som sävlig blir med de 
nya ackorden ännu mer så men från vissa håll i bandet upplevs det som en snygg 
effekt. I min ambition om attityd är denna melodin ett hinder men jag lämnar det 
tills vidare 

2. De justeringar i sångmelodi jag har som förslag gillas av bandet men jag har inte 
diskuterat det närmre med Andreas. Inget tyder på att han exempelvis inte skulle 
kunna sjunga det som är planerat.  

3. Bas har jag inte heller diskuterat närmre med Fredrik men då Henrik är inställd 
på att spela trummor efter min modell kommer basen kunna lösas under 
inspelning. 

4. Stämföringen till melodin i solodelen. Det är beslutat att gå på mitt alternativ 2 
ovan men inte exakt hur stämman skall skrivas. 

 
Slutgiltig version 
De sista ändringar som krävs för att färdigställa låten görs vid inspelning och enligt min 
plan. 

1. Melodin i refrängen slopas och istället diskuterar vi fram några passager av 
tydligare riffande i kompgitarrerna. 

2. Sångmelodin fungerar enligt plan och ger refrängen en ny lyster ihop med nya 
harmoniseringen.  

3. Fredrik är lyhörd under inspelningen och basen spelas in med MIDI-spåren som 
mall men med några av Fredriks litet utsvävande basfills på valda ställen. 

4. Melodin i solodelen löses genom att ändra kvint till ters endast på de toner som 
upplevs som skeva. Detta till ett gott resultat som behåller lite av kvintens rnehet 
men är mer följsam mot harmoniken 

 
Resultatet är en låt med ett tydligare driv i 8th-feel. Jag upplever själv mer attityd såväl 
som spelglädje och låten är piggare mer lättillgänglig. Refrängen lyfter mer än innan 
och har tydligare spotlights. Överstämman som var med på demon smalnades av till att 
endast förstärka låtens titel vilket bidrar till tydligheten. NWOBHM stilen gör sig 
påmind i att låten är melodisk men nu även med en punkigare framtoning och 
genremässigt tycker jag bandet här kommer helt till sin rätt. Detta var den mest 
tacksamma låten att jobba med och gav enligt mig bäst resultat. Bandets perspektiv 
tyder på samma upplevelse. 
 

Arbetet som gjordes med sången för att sen anpassa musik för att lyfta den, speciellt i 
mr.preacher tyckte jag var skitbra. (Dejan Rosic, gitarr) - enkät 

 
3.3.2 Ride On 

Demoversionen 
Detta är en något hårdare låt med influenser jag kopplar till senare 80-tal eller tidigt 90-
tal, exempelvis ”Painkiller” - Judas Priest. Denna låten är inte heller lika spretig i sitt 
utförande som exemeplvis Mr. Preacher. När jag har börjat ta mig an och analysera 
vad som kan förbättras i denna låten får jag reda på att bandet redan har gjort en 
uppdaterad version med helt nytt sångupplägg. Den nya demon liknar i stort det som 
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sedan kommer att bli den färdiga versionen och att dokumentera min första kritik här ter 
sig överflödigt. 
 
Utvecklingen 
Arbetet fortsätter utifrån den nya demon och de problem som kvarstår vad beträffar 
låtskrivande anser jag vara endast refräng och mellanspel. Refrängen finns även den i en 
ny version, om än bara på idéplanet, så här ligger jag steget efter bandet. Jag får under 
helgmötet den nya refrängidén om en kör som sjunger titel följt av leadsångsfraser i hög 
pitch presenterad för mig. och jag tycker det är vad som krävs för att få både tydlighet 
och attityd till låten. Mellanspelet är dock mer orsak till diskussion. Det är triolbaserat 
och mycket melodiskt och rikt på stämmor. Här lyser bandets Iron Maiden influenser 
igenom tydligt och jag anser att en låt som redan är tydligt influerad av ett klassiskt 
band i genren inte bör ha en separat del, lika influerad av ett annat. Oavsett influenserna 
tycker jag dessutom att uttrycket genom låten förändras på ett ofördelaktigt vis och 
bidrar till viss otydlighet. Jag anser att det bör skrivas om ett nytt parti i mitten som 
behåller det ursprungliga drivet som redan finns i låten. Med tanke på tidsplanen och att 
denna idén möter motstånd från vissa håll inom bandet gör att jag inte för denna linjen 
särskilt hårt dock.  
 

Då Iron maiden är en stor inspiration så tror jag att Screamer skulle vinna mycket på 
mer episka delar som kan uppstå mellan ”larger than life-refränger” eller dramatiska 
ändringar gällande tempo och tonart. (Fredrik Carlsson, bas) - enkät 

 
Vi talar om risken med att arbeta för mycket med exempelvis gitarrarrangemang innan 
låtskrivandet är färdigt men jag lämnar frågan sedan. Det som kvarstår att jobba med är 
låtens form och utförande.  
 

1. Formen behövs kortas en del för att behålla intensitet. 
2. Trummor och bas behöver bli stadigare och tydligare med att förstärka 8-dels 

drivet.  
3. Sången i verserna är mer melodiska och i lägre register än refrängen. Jag 

upplever gapet som lite för stort och sången i verserna som aningen ”pratig”. 
 
Vi går igenom detta under helgmötet vecka 4 och även denna låten blir klar för 
truminspelning. Strax innan inspelning återkommer bandet med några detaljändringar 
till arrangemanget. Trummorna inleder exempelvis tempoväxlingen på ett tydligare, 
något mer kaxigare vis. Jag upplever att även om bandet inte var beredda på att släppa 
mellanspelet har ändå de diskussioner vi haft satt igång ett litet nytt tänk. 
 
Slutgiltiga versionen 
En låt som utan särskilt stor handgriplighet av mig som producent har utvecklats till en 
något mindre spretig version av sig själv. Attityden fanns där från början och 
tydligheten växte fram utan min inblandning i större grad. Svårt att avgöra om detta 
skett utan en producents inblandning eller om mina allmänna idéer kring låthantverk 
spelat in. Drivet som kom fram genom att förstärka 8-delar i trummor och bas anser jag 
dock spela in i helhetsupplevelsen av låten i jämförelse med demon och bidrar med mer 
attityd. Sången i verserna är något mer följsam i slutversionen. Partiet i mitten skär sig 
mindre än i demoversionen men hade jag haft mer tid med bandet hade jag drivit idén 
om att ändra det hårdare. 
 



  
 

17 

3.3.3 Highway Of Heroes 

Demoversionen 
Detta är den låten som sist färdigställs i demoversion med sång. Jag upplever den även 
som den minst genomarbetade av låtarna och den skall visa sig vara den största 
utmaningen. Till första mötet januari 16 har vi dock en demo utan sång att utgå ifrån. 
Introt till låten är bandet redan då inne på att styra om. Jag tycker de kan fundera på att 
slopa det helt och gå direkt på melodin i introt. Vi hinner också prata om tempo och de 
beslutar sig för att spela in ett nytt intro separat där de kan testa olika tempon. Mitt 
arbete utgår dock från den version jag får januari 23 där ursprungsintrot finns kvar. Det 
stora problemet med denna låten är att intro, vers, refräng och även solodelar bygger på 
i stort sätt samma ackordföljd med ett lite gitarriff som avslutande knorr. Detta gör låten 
platt och ganska långtråkig. Det svåra är att delarna för sig fungerar ändå bra. Utan att 
be bandet skriva om delar av låten eller att själv lägga mig i skrivandet måste jag 
få låten variera sig och förstärka refrängen på något vis.  
 
Det första jag jag vill ta mig an är refrängen. Det finns en begynnelse till hook i 
refrängens ”woo” fraser men dess frasering är luddig och vad beträffar just hook är den 
svag. Hade det vart text till de fraserna hade det kanske fungerat bättre men en text i 
form av endast ”woo”, vilket egentligen är avsaknad av text, behövs ett mycket enklare 
och slagkraftigare uttryck. Det måste kännas som om ord inte räcker till och istället 
ersätts med ett rent känslouttryck, här i form av ”woo”. En fras utan text är också ett 
lysande tillfälle att skapa något som är lätt att sjunga med vilket detta inte tillräckligt 
mycket är än. Samtidigt känner jag att refrängen i sig inte är det största problemet utan 
sammanhanget den presenteras i. Ett prechorus bör skilja vers och refräng åt med syfte 
att ta lyssnaren bort ifrån den något upprepande ackordrundan. Detta för att skapa en 
förlösande känsla till refrängen. Någon form av tonartsbyte eller avslutande i dominant 
ackord kan vara på plats. Hur låten ”bäddar” för refrängen är huvudfokus. 
Refrängvänliga kvalitéer har uttryckts som en önskan från bandet sida. 
 

Hits föds ur melodier som man kommer ihåg och alla kan sjunga. (Fredrik Carlsson, bas) 
- enkät 

 
Formen bör likt de andra låtarna komprimeras, särskilt om det kommer tillkomma en 
formdel i form av prechorus. Likt de andra låtarna krävs även en stabilare grund i bas 
och trummor.  
 
Utvecklingen 

Först och främst får jag ett nytt intro i tre tempovariationer att ta ställning till. Det nya 
introt är det som kommer att vara på slutversionen och 150 bpm fungerar bäst. Med det 
avklarat ger jag bandet följande saker att tänka på: 
 

1. Utifrån att refrängen behöver ett lyft ber jag bandet lyssna på ”It’s gonna work 
it self out” med Rose Tattoo. De använder samma grund hela låten men med en 
tonartsväxling som ger extra skjuts både till refräng och vers. Jag ger dem som 
alternativ att skriva ett prechorus som gärna slutar med E vilket utgör dominant i 
tonarten. 

2. Form. Andra versen med gitarr från början kan va hjälpt av att kortas ned till 
hälften. Testa även med att bas spelar på A rakt genom andra vers för att ge en 
variation med lite mer attityd 
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3. Sångsticket som kommer två gånger gör att det händer något nytt vilket är bra 
men det bör inte vara för långt och passar bäst att spara till efter solona och in 
till sista refrängen.  

4. Utifrån min tanke med trummor och bas använder jag ”Living after midnight” 
med Judas Priest som referens. 

 
Bandet gör en del mindre ändringar i sångmelodi och form men jag märker, som jag 
beskriver under Arbetsprocess, vecka 4, att jag behöver bli något mer handgriplig i att få 
mina idéer att fästa hos bandet. Under helgmötet vecka 4 diskuterar vi refrängen och hur 
den kan lyfta. En idé om ett nytt gitarriff kommer från Anton. Lite fel fokus upplever 
jag men vill inte vara negativ till förslaget då det skulle kunna vara en lösning 
på problemet. Jag försöker själv fokusera på att plantera tankar hos bandet i hur de kan 
hitta rätt vändning till prechorus och föreslår att de försöker skriva något i tonarten Gm. 
Detta för att få dem att tänka utifrån nya banor. Följande text är ett utdrag i punktform 
från den sammanfattning av mötet jag skickade till bandet: 
 

1. Prechorus behövs för att: ta låten ur ”vanliga spåret” och ”dra” mot refrängen. 
Då kommer det ˚kännas förlösande och stabilt på ref.  

2. Övergång från vers till prechorus måste kännas naturlig och flytande 
3. Övergång från prechorus till refräng skall smälla till och kännas hookig 
4. Refrängen i sig måste vara tydlig och hittig, vilket den redan är egentligen. 

Kanske att woo grejen bör bli mer lätt att sjunga med i. 
5. Nya riffet bör vara med i refrängen för att ge extra stabilitet. Kom ihåg dock att 

även om riffen är viktiga och kan göra mycket till ett parti så är Låten är prio 
nr1 (sångmelodi/ackord) Gitarriff är mer ”finish” 

  
Bandet jobbar vidare med att lösa frågan om prechorus. Jag spelar nu in en kort version 
av en refräng där jag styr om ”woo” frasen till den version som sen hamnar på 
slutversionen. Prechorus med melodi och harmonik samt harmoniken och utförandet i 
refrängen löser vi först under gitarrinspelningen vilket jag beskrivs Arbetsprocess vecka 
6. 
 
Slutgiltiga versionen 
Denna låten tycker jag lämnar en del att önska vad beträffar utförande och låtskrivande. 
Jag tycker det märks i musikernas utförande att materialet har varit oklart in i det sista 
och spelglädjen saknas till viss del. Nytt prechorus och förenklad refränghook har lyft 
låten till viss del men den kan fortfarande komprimeras i sin låtstruktur för att bli ännu 
tydligare och mer av en hit. Detta är den ända låten där vi diskuterade tempo. Vi 
landade som nämnts i 150 bpm men efter slutresultatet hade jag velat sänka den en 
aning för att skapa mer tyngd. Det kan visserligen också ha att göra med att trumspåren 
inte blev tillräckligt väl utförda, det saknas visst sväng. Vad beträffar tydlighet och 
attityd vill jag påstå att attityd har fått ge plats åt tydligheten i denna låten. Fokus har 
varit att få låtidén att komma till sin rätt men den hamnade också då genremässigt mer 
åt glamrock än vad jag tycker klär bandet fullt ut. 
 
3.4 Sammanfattning av genomförande 

Genomförandet har präglats av att bandet har velat fokusera på låtmaterialet och de 
delarna av processen som sker innan inspelning. Detta har även påverkat mitt eget fokus 
och de tekniska aspekterna av producentrollen har fått lägre prioritet. Samtidigt har stort 
fokus på de tidiga delmomenten pressat ihop min tidsplan och jag har fått vissa moment 
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som borde skett i följd har fått ske parallellt. Prioritering av arbetsmoment har krävts då 
tiden inte räckt till för att gå på djupet i precis alla aspekter av produktionen och fokus 
har fått hamna på de moment som till störst del gynnar min vision. Tidsaspekten har 
även ställt krav på effektivisering kommunikation för att snabbt komma framåt i 
processen utan att köra över bandet genom att bli för handgriplig 
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4 Resultat 
I detta kapitel följer en redogörelse för de resultat jag har kommit fram till under 
arbetets gång. Inledningsvis finnes en kort utvärdering av min arbetshypotes i syfte att 
svara på min första forskningsfråga. Vidare följer en redovisning de styrkor och 
svagheter jag har kunnat identifiera i mitt angreppsätt och avslutningsvis en beskrivning 
av kreativa grepp jag har funnit värdefulla kring hur en producent kan arbeta inom 
genren, i syfte att bevara bands konstnärliga integritet. 
 
4.1 Arbetshypotesen 
Svaret till min första fråga grundas på min egna subjektiva uppfattning av materialets 
utveckling samt bandets utvärdering av projektet. Min egen uppfattning av det 
klingande resultatet ställt mot de demos arbetet utgick ifrån tyder på en förbättring som 
sammanfaller med min vision om tydlighet och attityd. Arrangemangen sitter ihop på ett 
mer samspelt vis och låtidéerna har förtydligats. Det generella uttrycket är mer 
fokuserat och med mer attityd. Samtidigt upplever jag större lättsamhet och spelglädje i 
materialet. Vad beträffar sound och inspelningkvalité upplever jag en tydlig utveckling i 
den riktning jag haft ambition om men inte till ett helt tillfredställande resultat.  
 
Utifrån min enkätundersökning kan jag se att samtliga bandmedlemmar har upplevt en 
förbättring av materialet vad beträffar låtskrivande, arrangemang och sound. Bandet har 
efter projektet uttryckt en önskan om vidare sammarbete med mig som producent. 
Citaten nedan är utdrag ur bandets utvärdering som visar på en upplevd förbättring. 

 
Känns mer genomarbetat och ”fylligare” än förra skivan och det är helt klart positivt! 
(Andreas Wikström, sång) 
 
Arrangemanget har ändrats på ett sätt vi inte tänkt på egen hand. Det har breddats, 
utvecklats och gett mig ett lite annat sätt att tänka kring arrangemang och uppbyggnad. 
(Anton Fingal, gitarr) 
 
Jag upplever att låtarna har fått en riktig rödtråd och allt flyter på mer när man lyssnar. 
Feedbacken man fick av dig som en person utifrån fick en att tänka lite annorlunda än 
vad man är van vid vilket också gav ett lyft i allt och är något man kommer ta med sig i 
det framtida 
låtskrivandet! (Dejan Rosic, gitarr) 

 
4.2 Styrkor 
Genom att angripa producentrollen utifrån denna arbetshypotes har följande egenheter 
kunnat identifieras som särskilt fördelaktiga. 
 
4.2.1 Autencitet och integritet 
Genom att låta bandet själv omsätta producentens inputs i ett eget skapande bevaras 
således bandets autencitet. Min bedömning är att trots de skillnader och förbättringar 
som uppnåtts i bandets material under projektets kommer min inblandning som 
producent inte uppfattas som påtaglig av bandets fans. Att få ett band att utvecklas utan 
att göra ingrepp i deras integritet har jag upplevt styrker bandet självförtroende vilket 
jag bedömer kommer bidra till bandets autencitet i förlängningen. 
 
4.2.2 Investering i sammarbete och kunskap 
Det självförtroende som byggs hos bandet genom sammarbete med producenten bygger 
samtidigt förtroende för densamme. Detta fungerar som en investering hos producenten 
för vidare uppdrag. Genom att bandet själva får omsätta de inputs som producenten 
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bidrar med investeras även i kunskap hos bandet. Detta bidrar till att ytterligare steg i 
utveckling kan tas vid varje projekttillfälle.  
 
4.2.3 Tidseffektivitet 
Detta projekt har till stor del präglats av en kamp mot klockan. Tidsinramningen har 
varit ett problem för undersökningen och mer om det tas upp i kommande avsnitt om 
svagheter. Samtidigt har jag i min utvärdering av arbetshypotesen som sådan kunnat 
identifiera fördelar kring just tidsaspekten. 
 
Genom ett angreppsätt där bandet själva står för skapandet och själva arbetet med 
låtmaterialet sparar producenten en del av sin effektiva arbetstid. Med tanke på den 
tidsperiod som projektet har skett inom har förhållandevis lite effektiv tid spenderats av 
mig som producent vad beträffar låtskrivning, arrangering, eller arbetssessioner med 
bandet. Den investering i kunskap hos bandet som sker under processen effektiviseras 
också med tiden. Arbetet med första låten, Mr Preacher, tog i detta fallet exempelvis 
längre tid än med nästa låt Ride On. Detta trots att första låten var längre gången som 
demo.  
 
4.3 Svagheter 
Följande svagheter i arbetshypotesen har kunnat identifieras.  
 
4.3.1 Tid 
Att låta ett band själva omsätta producentens inputs i eget skapande och utvecklande av 
exemeplvis spelstil och utförande är mycket tidskrävande. I detta fall har den tid jag 
inledningsvis sparat in på låtmakeri fått läggas på att exempelvis rädda vacklande 
inspelningsresultat senare i processen. Jag har också fått revidera mitt arbetssätt flera 
gånger och bli mer handgriplig än beräknat för att att inte tappa greppet om 
produktionen vilket i sin tur krävt effektiv arbetstid jag inte räknat med. Att arbeta för 
första gången arbeta med ett band utifrån detta angreppsätt och denna tidsram är således 
inte att rekomendera. För att detta angreppsätt skall kunna komma till sin rätt och 
faktiskt ta fördel av de tidsaspekter jag nämner under styrkor krävs en större tidsram. 
 
4.3.2 Avvägning i approach 
Att arbeta på detta sätt med ett band kräver ständig avvägning från producentens sida 
vad beträffar förhållandet mellan producentens vision och bandets integritet. Produktens 
resultat riskerar att kompromissas vid en för mild approach från producenten. På samma 
sätt riskerar förtroendet för producenten hos bandet att kompromissas vid en för svag 
lyhördhet hos densamme. För att jobba framgångsrikt efter denna modell ställs höga 
krav på erfarenhet hos producenten och en stor mottaglighet för input hos bandet. 
 
4.3.3 Personkemi 
Denna metod bygger på personkemi stort förtroende parterna mellan. Det är inte ett 
arbetssätt som sannolikt passar alla kombinationer av band och producent. I detta fallet 
har jag genomgående upplevt en stor mottaglighet för feedback hos bandet. Jag har 
ingen tidigare erfarenhet av att vara producent men en stor kännedom om produktion 
inom genren utifrån min bakgrund som bandmedlem. Jag och bandet har i stort delat 
uppfattning om genre och sound och bandet har haft ett grundläggande förtroende för 
mig som producent utifrån min bakgrund. Detta har sannolikt bidragit till att utveckling 
har kunnat ske.  
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4.4 En producents verktygslåda 
Här följer ett par insikter som projektet lett till kring hur en producent kan närma sig ett 
bands skapande utan att göra kompromissa med integritet och autencitet. 
 
4.4.1 Hantverk konta konst 
I de fallen jag har fått bli mer handgriplig än beräknat för att värna om min vision har 
jag märkt att en strikt hantverksmässig ståndpunkt har varit nyckeln. Jag har märkt att 
min ambition om att värna om bandets integritet inte handlar om hur mycket eller lite en 
producent är handgriplig i processen utan mer hur. Genom att motivera mina åsikter 
utifrån hantverksmässiga aspekter såsom klassisk musikteori och låtskrivarverktyg har 
jag ibland handfast kunnat föra bandet i riktning mot min vision utan att lägga mig i 
bandets konstnärlighet. 
 
4.4.2 Klingande kommunikation 
För att kunna låta bandet själva omsätta producentens inputs och ändå hålla sig inom en 
tidsram samt att kunna vara handgriplig då det behövs i bandets process utan 
missförstånd har kommunikationen varit mitt viktigaste verktyg. Jag har lärt mig att ord 
och text kan vara otillräckligt. Tydligaste exemplet på detta är hur mina MIDI-versioner 
av bandets låtar fick processen att snabbas på avsevärt. 
 
4.5 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis kan sägas att den fördjupning av producentens roll inom genren jag 
har upplevt handlar mycket om tidsaspekten, parternas förtoende och musikaliskt 
hantverk. Vad gäller tidsaspekten har ett något motsägelsefullt resultat visat sig. 
Beroende på vilket perspektiv som väljs har jag kunnat påvisa olika resultat. Skillnaden 
skulle kunna beskrivas som skillnaden mellan tid och effektiv tid. Metoden visar sig då 
kräva lång tid för att kunna komma till sin rätt men samtidigt liten effektiv tid av 
producenten. Metoden bygger också på förtroende parterna emellan och ter sig mer 
gynnsam över långtida sammarbete än vid enskilda kortvariga projekt. Vidare har en 
insikt kring hur att arbeta med musik ur ett hantverksmässigt perspektiv kontra ett 
konstnärligt visat sig. 
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5 Diskussion 
Som nämnts inledningsvis har detta arbete varit ett empiriskt experiment och arbetet 
grundar sig mina egna erfarenheter av att själv jobba med producenter och andra 
utomstående personer som haft roller som kan liknas vid producent. Jag har sedan bildat 
mig en uppfattning av hur en producent borde kunna arbeta som bäst och således testat 
detta i detta arbetet. Jag hade kunnat antaga ett mildare angreppssätt där jag endast hade 
arbetat med min vision vid skapandet av sound och ljudbild. Min roll som producent 
hade då mer liknat den av en tekniker. Hade jag helt tagit över rodret och enfaldigt tagit 
beslut utifrån min vision hade jag inte värnat om bandets intressen och integritet. 
Richard James Burgess beskriver i sin bok The Art of Music Production sex olika 
typer av musikproducenter. En av de sex typerna kallar han för ”Facilitative”. Ett utdrag 
ur beskrivningen av denna producenttyp lyder: 
 

Often credited as Co-producers, this category of producer commonly 
starts out as an engineer, programmer, musician, or co-writer. The artist 
is the primary creative force in the recording, and the role is to support, 
facilitate, and maximize the recording of the artist’s ideas. (Burgess, s 14) 
 
An artist may want to work with a facilitative producer with a music 
background for his or hers formal or extended understanding of music, or 
for help with arrangements, song doctoring, or organzing and rehearsing 
the band. (Burgess, s 14) 

 
Jag ser tydliga likheter med denna beskrivning och hur jag upplevt min roll i detta 
projekt. Att jag och bandet i stort har upplevt utvecklingen under projektet som positiv 
kan bero på likheterna till denna redan beprövade producentroll.  
 
5.1 Ifrågasättande av resultat 
Upplevelsen av att resultatet faktiskt har förbättrats genom min inblandning som 
producent kan vara ämne för diskussion. Min och bandets upplevelse tyder på att det är 
så men det är också i jämförelse med ett halvfärdigt demomaterial. Hur hade materialet 
utvecklats ändå? Utan min inblandning? Det hade varit intressant att utvärdera ett 
liknande projekt där producenten tar sig an samma låt men med olika angreppsätt för att 
sedan utvärdera resultaten sinsemellan. 
 
5.2 Teknik, hantverk, konst 
Att som utomstående part vara med i skapandet hos en bandkonstellation, där alla delar 
av skapande processen lätt flyter ihop, har givit mig en tydligare bild av vad som är 
konst och vad som är hantverk. Utifrån min tidigare bild av producentrollen inom denna 
genre som ljudtekniker med en coachande roll var det intressant at upptäcka hur jag 
snabbt lämnade den tekniska aspekten till stor del och närmade mig den mer 
konstnärliga. I boken På tal om musikproduktion beskriver Klas Dykhoff hur 
filmljudteknikerns roll på 70-talet bitvis började förflytta sig från ren ingenjörsroll mot 
en mer konstnärlig roll. Han tar i den beskrivningen dock inte upp begreppet hantverk 
som skulle kunna ses som steget där emellan. Efter att ha förflyttat mig från rollen som 
tekniker och då kommit närmre de kreativa aspekterna har jag bitvis känt mig något 
trevande i hur jag ska få mina ambitioner att fastna hos bandet utan att komma för nära 
det konstnärliga skapandet. Först efteråt har jag kunnat identifiera en gränsdragning 
mellan hantverk och konst. Ett tänk jag hade med mig var dock: borde jag ha 
upphovsrätt för detta? Om svaret var nej har jag känt att jag inte kommit för nära 
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skapandet. Det kan dock diskuteras som min inblandning i Highway Of Heroes 
refrängen har tangerat låtskrivande. Där skrev jag till viss del melodi. Min egen slutsats 
lutar ändå åt att det krävs mer för att anse sig vara låtskrivare än så. Gränsen mellan 
konst och hantverk är alltså långt ifrån tydlig många gånger. Det kan även diskuteras 
om skapandet av min vision om tydlighet och attityd inte är just ett konstnärligt arbete? 
Vad hade hänt om bandet hade motsatt sig den visionen? Jag hade som arbetshypotes att 
jag som producent skall förvalta visionen. Vem som äger visionen är dock inte utrett i 
detta arbete. 
 
5.3 Förtydligande kring MIDI 
Att jag har upplevt att kommunicera genom att programmera MIDI-versioner som ett 
effektivt sätt att mer handgripligen påverka bandet utan att göra inverkan på deras 
integritet kan också vara specifikt för just detta arbetet. Det är inte säkert att det är en 
bra modell i andra sammanhang. Hårdrocksgenren är ju bred och i många band används 
redan MIDI som ett arbetssätt i själva skapandet. Hur hade denna metod mottagits i hos 
ett band där exempelvis synthar och backtracks redan är den del av instrumenteringen? 
Kommunicera klingande kan ju även ske på andra sätt. Exempelvis genom att en 
producent är närvarande och coachar vid repetitioner. Här spelade tidsaspekten in hur 
jag valde att arbeta. Hos ett band som är vana att skriva och arrangera sina låtar under 
repetitioner hade det kanske dock varit ett naturligare sätt att arbeta? 
 
5.4 Förslag på vidare forskning 

Rollen som producent inom hårdrocksgenren är absolut ett ämne för ytterligare 
fördjupning och några punkter som är intressant att utforska i ny studie är: 
 
1. En producents angreppssätt. Hur påverkar olika angreppssätt resultatet i en 
produktion? Att producera samma låt med samma band fast i olika grad som producent 
närma sig processen hade varit en intressant undersökning. 
 
2. Vem äger visionen? Vidare undersökning i hur olika intressen påverkar en 
produktion. Att jämföra resultat utifrån att producera med bandets, producentens eller 
en utomstående parts vision i centrum. 
 
3. Konst kontra hantverk. Var går gränsen? Går det att utifrån en musikproduktion 
ytterligare närma sig en förståelse om vad som är hantverksmässigt och konstnärligt 
skapande? Hur skiljer sig konstnärlighet från kreativitet i allmänhet? 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Bandets förväntningar - enkät 
 
Skriv ner ett par rader till varje fråga där du försöker formulera vad du vill ska komma 
ut ur vårt samarbete.  
 
Vad vill du ska förbättras i bandets material vad beträffar: 
 
Låtskrivande:  
 
 
 
Arrangemang: 
 
 
 
Spelstil/Sångstil: 
 
 
 
Sound: 
 
 

 
Genre: 
 
 
 
Banddynamik: 

  



  
 

II 

Bilaga B Bandets utvärdering – enkät 
 
Skriv några rader under varje rubrik och sätt ett x någonstans på linjen. Tack! 
 
(Markera såhär:) 
----------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 
 
Jag upplever att bandets material har förändrats på följande sätt... 
 
1. Låtskrivande:  
 
 
 
 
Jag upplever att vårt låtmaterial har utvecklats till det... 
Sämre   Oförändrat   Bättre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Arrangemang: 
 
 
 
 
Jag upplever att våra arrangemang har utvecklats till det... 
Sämre   Oförändrat   Bättre 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Spelstil/Sångstil: 
 
 
 
 
Jag upplever att min spelstil har utvecklats till det... 
Sämre   Oförändrat   Bättre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Sound: 
 
 
 
 
Jag upplever att vårt sound har utvecklats till det... 
Sämre   Oförändrat   Bättre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Banddynamik: 
 
 
 
 
  



  
 

III 

Jag upplever att våra roller inom bandet har utvecklats till det... 
Sämre   Oförändrat   Bättre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Kommunikation och samspel under projektet har fungerat... 
 
 
 
 
Dåligt      Bra 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ev. Kommentar: 
 
 
 
 
7. Mina förväntningar på projektet har infriats 
 
 
 
 
Stämmer dåligt    Stämmer bra 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ev. Kommentar: 
 


