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Den klassiska musikens inspelningshistoria sträcker sig från det sena 1800-talets fonograf fram till
dagens pluralism av digitala standarder. Parallellt med inspelningsteknikens utveckling har producentens
yrkesroll emanerat och förändrats med tidernas skiftande ideal.
 
Syftet med denna uppsats är att utforska vilken betydelse producenten har för det klingande resultatet
före, under och efter inspelning av klassisk musik.

Metodarbetet är uppdelat på tre avsnitt. Först görs en litteraturöversikt med en historisk genomgång av
producentrollens utveckling. Därpå följer kvalitativa intervjuer med två etablerade svenska producenter
av klassisk musik. För att empirisk utvärdera teorin har två praktiska projekt genomförts där jag själv
agerat producent för två olika inspelningar av klassisk musik.
 
Studiens resultat visar att producenten av klassisk musik har betydelse för ett flertal faktorer som
påverkar det klingande resultatet. Dessa är artist, repertoar, akustik, teknik, interpretation, psykologi och
redigering. Till vilken grad de olika faktorerna nyttjas beror till stor del på producenten. En avgörande
del av producentens yrke handlar om psykologi och förmågan att administrera en inspelningssituation,
såväl socialt som musikaliskt och tekniskt. 
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Sammanfattning 
Den klassiska musikens inspelningshistoria sträcker sig från det sena 1800-talets 
fonograf fram till dagens pluralism av digitala standarder. Parallellt med inspelnings-
teknikens utveckling har producentens yrkesroll emanerat och förändrats med tidernas 
skiftande ideal.  

Syftet med denna uppsats är att utforska vilken betydelse producenten har för det 
klingande resultatet före, under och efter inspelning av klassisk musik. 

Metodarbetet är uppdelat på tre avsnitt. Först görs en litteraturöversikt med en historisk 
genomgång av producentrollens utveckling. Därpå följer kvalitativa intervjuer med två 
etablerade svenska producenter av klassisk musik. För att empirisk utvärdera teorin har 
två praktiska projekt genomförts där jag själv agerat producent för två olika inspelningar 
av klassisk musik.  

Studiens resultat visar att producenten av klassisk musik har betydelse för ett flertal 
faktorer som påverkar det klingande resultatet. Dessa är artist, repertoar, akustik, teknik, 
interpretation, psykologi och redigering. Till vilken grad de olika faktorerna nyttjas 
beror till stor del på producenten. En avgörande del av producentens yrke handlar om 
psykologi och förmågan att administrera en inspelningssituation, såväl socialt som 
musikaliskt och tekniskt.  

   

Abstract 
  

The history of music on recorded sound regarding classical music stretches from the 
phonograph of the late nineteenth century to the pluralism of digital standards of today. 
Parallel with the evolution of recording technology the producer’s role has emanated 
and changed with the changing ideals of time. 

The purpose of this essay is to research what importance the classical producer has for 
the sounding result before, during and after a recording of classical music.  

The method work is divided into three parts. First a literature overview with a historical 
survey of the evolution of the producer’s role is made. That is followed by qualitative 
interviews with two established Swedish classical producers. In order to empirically 
evaluate the theory, two practical projects have been concluded where I myself acted as 
the producer for two different kinds of recordings of classical music. 

The result of the study shows that the classical producer has importance for several 
factors influencing the sounding result. They are; artist, repertoire, acoustics, techno-
logy, interpretation, psychology and editing. To which degree the different factors are 
used depends much on the producer. A critical part of the producer’s job is about 
psychology and the ability to administrate a recording situation, socially as well as 
musically and technically.          



 

Förord 
Musik är när den är som bäst att likna vid havet – man vet aldrig vad som väntar bortom 
horisonten. Ett antal människor i musikens tjänst har vänligen tjänstgjort vid min sida 
på denna musiska skuta till uppsats.      

Jag önskar först framföra mitt varmaste tack till min handledare Michael Bruze, som i 
sin teoretiska stringens och musikaliska eminens stilsäkert lotsat min stundtals yviga 
färd mellan akademiska skär. Ett tack även till Stefan Lindman som åtagit sig rollen 
som examinator. 

Två stora tack går till Robert Suff och Cynthia Zetterqvist – båda genomprofessionella 
producenter av klassisk musik som ställt upp, engagerat sig och benäget bidragit med 
sina åsikter i ämnet.  

Vidare vill jag tacka musikerna Alexandra Carlgren, Vendela Eriksson, Frida Hedlund, 
Christina Högman, Mats Jansson och Lovisa Westermark för deras välklingande 
prestationer och för att så generöst medverkat till att ro de båda inspelningarna i land. 

Slutligen vill jag rikta ett speciellt tack till Peter Andersson; min handledare vid 
praktikplatsen Golden Cut AB, som så osjälviskt ställt upp för mig under mitt examens-
arbete. Att få spela in musik tillsammans med en så metodisk och vidsynt ljudtekniker 
har gjort den praktiska delen av denna uppsats till en lika givande som angenäm seglats 
över musikens skiftande vatten. 

 
 
Norrköping, januari 2006 
 
Michael Eriksson     
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under perioden 2004-05 gjorde jag tillsammans med ljudteknikern och musik-
producenten Peter Andersson fyra liveupptagningar av konserter med Norrköpings 
Symfoniorkester med solister i De Geerhallen. Peter Andersson skrev under hösten 
2004 på en akademisk uppsats rörande stereotekniker vid inspelning av en symfoni-
orkester. Ett intresse väcktes då hos mig för den rent produktionsmässiga rollen vid en 
inspelning – den som brukar utövas av producenten av klassisk musik. En tanke föddes 
senare om att undersöka producentens roll och betydelse för det klingande resultatet vid 
en inspelning. Den tanken ligger till grund för denna uppsats.     

1.2 Syfte 
Att leda arbetet vid en skivinspelning eller radioinspelning är en diger uppgift för 
producenten. Inte bara skall man administrera utommusikaliska faktorer som bokningar, 
tidsramar, ekonomi och allehanda kontakter, den rent konstnärliga sidan är också ett 
ansvar som förvisso delas med dirigenten eller andra musikaliska uttolkare. I slutändan 
är det ändå producenten som står med huvudansvaret för att produktens klingande 
slutresultat är adekvat nog.  

Syftet med denna uppsats är att utforska vilken betydelse producenten har för det 
klingande resultatet vid inspelning av klassisk musik. En angelägen frågeställning lyder 
således: hur påverkar en producent av klassisk musik det klingande skeendet innan, 
under och efter en inspelning? 

1.3 Metod       
Det praktiska underlaget till uppsatsens metoddel har insamlats under en praktiktid vid 
Peter Anderssons företag Golden Cut AB, belägen i Söderköping. Under den perioden 
genomfördes två praktiska inspelningsprojekt där jag agerade producent med Peter 
Andersson som ljudtekniker. Metoden var att genom inspelningsprojekten empiriskt 
utvärdera producentrollen med hänsyn till kunskaper som erhållits vid den föregående 
teoretiska informationsinhämtningen. Denna inhämtning har skett genom kvalitativa 
intervjuer med två etablerade svenska producenter av klassisk musik och genom 
litterära källor i ämnet. 

1.4 Källor 
Det finns ingen tidigare existerande litteratur som är helt dedicerad till samma fråge-
ställning. Jag har funnit information främst i litteratur som huvudsakligen berör ämnena 
musikproduktion och inspelningshistoria. Information har därtill inhämtats från diverse 
otryckta källor i form av internetsidor. En betydande del av uppsatsens underlag utgörs 
av de två kvalitativa producentintervjuer som jag har gjort med frågor i ämnet. 
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1.5 Avgränsningar 
I denna uppsats avses och begränsas klassisk musik till att gälla den västerländska 
konstmusiken, till dess avgränsning i enlighet med Benestads (1994) huvudlinjer om 
dess musikestetiska historia – från antiken fram till i dag.  

Gällande producenten av klassisk musik så ämnar denna uppsats enbart beröra de 
faktorer som svarar mot syftet att utforska producentens betydelse för det klingande 
resultatet. Således kommer utommusikaliska ansvarsområden som ekonomi, person-
kontakter, tidsplanering, lokalbokning etc. att lämnas därhän eller endast beröras när så 
anses nödvändigt. 

För att hålla uppsatsen smidigare till format och stoff förklaras och redogörs bara för 
tekniska termer som hör musikteknik och ljudteknik till i den mån det ansetts nöd-
vändigt för att inte begränsa förståelsen av uppsatsens syfte. För grundläggande och 
vidare information i dessa ämnen hänvisas till existerande litteratur på området.     

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en teoretisk genomgång av olika synsätt på yrkesrollen produ-
centen av klassisk musik. I kapitel tre redogörs för hur producentrollen har utvecklats 
och förändrats genom tiderna. En redovisning av två intervjuer med svenska producen-
ter av klassisk musik som genomförts följer i kapitel fyra. Därefter redovisas i kapitel 
fem mina egna erfarenheter som producent för de två inspelningsprojekt som ägde rum 
inom ramarna för denna uppsats. Resultaten från litteraturen, intervjuerna och praktiken 
koncentreras i resultatkapitlet. Det följs av ett avslutande kapitel innehållande slutsats 
och diskussion.     
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2 Producentrollen i teorin 

2.1 Begreppsdefinition 
För en producent av klassisk musik handlar tillvaron minst lika mycket om människor 
som om musiken. Utan andra människor; ingen musik, och utan musik; ingenting att 
spela in. Att producera klassisk musik ställer stora sociala krav på producenten att 
administrera vitt skilda situationer – från en symfoniinspelning med den manstarkaste 
av orkestrar till den intimaste av soloinspelningar. Psykologin under en inspelning är av 
stor vikt för att musikerna ska prestera väl även på skiva. Producenten Andrew Keener, 
med närmare trettio år i yrket, uttrycker sin syn på den psykologiska faktorn: 

”Som inspelningsproducent fäster jag lika vikt vid ett antal oskiljbara faktorer. 
Musikerskap i kombination med ett par bra öron är givetvis nödvändigt. Men lika 
relevant är en kännedom om att en bra producent besitter ’people skills’ i inspel-
ningsmiljön, har förmågan att känna igen sig, bli stimulerad av och få det musika-
liska och personliga förtroendet från en vid blandning av människor som råkar vara 
musiker. En gedigen kunskap om den centrala repertoaren är också avgörande för att 
få en artists tilltro. Utan någon av dessa egenskaper anser jag att en producent inte är 
fullt rustad att utföra jobbet.” (www.akeener.fsnet.co.uk). Min översättning.        

2.1.1 Klassiskt kontra pop 
Vilka övriga egenskaper förutom de psykologiska formar och ingår i en tänkt generell 
definition av producenten av klassisk musik? För att komma närmare ett svar krävs att 
man söker i facklitteraturen rörande musikproduktion och inspelningshistorik. En 
lämplig utgångspunkt är att ta avstamp i skillnaderna i yrkesroller mellan producenten 
av klassisk musik och producenten av populärmusik. Den allmänna bilden av en 
musikproducent har etablerat sig tydligast inom populärmusiken och det mycket med 
hjälp av den mediala uppslutningen kring denna kulturyttring under det senaste halv-
seklet. Kent Wennman (2000) gör en lika generell som rudimentär begreppsförklaring 
av producenten av populärmusik:  

”Traditionellt sett ska en producent, ansvara, både konstnärligt och ekonomiskt, för 
en produktion inför skivbolaget. Till skillnad från en studiotekniker är producenten 
mer involverad i själva skapelseprocessen, alltifrån arrangemang till ljud, och har 
således ganska mycket att säga till om.” (Wennman, 2000:156) 

Det är just i ovannämnda skapelseprocess som en intressant skillnad infinner sig mellan 
den populärmusikaliska och klassiska rollen i producentskrået. Det är mer som skiljer 
dem åt än som förenar dem. Producenten Andrew Cornall (Burgess, 2005) vill beskriva 
denna diskrepans såhär:  

“Den grundläggande skillnaden mellan klassisk musik och popmusik är att produ-
centen av klassisk musik primärt är där för att spela in någon annans tolkning och är 
inte del av det kreativa teamet i den utsträckning att denne är ansvarig för orkesterns 
sound. Klassiska orkestrar och musiker har redan sitt eget sound och allt producen-
ten skall göra är att fånga det. Producenter är länken mellan artister, ljudtekniker och 
teknisk personal. […] Vårt jobb är att hjälpa alla att göra ett så gott jobb de kan.” 
(Burgess, 2005:228f). Min översättning. 
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En liknande skiljelinje drar producenten Andrew Hallifax (2004) och menar att en 
skivproducent av klassisk musik är väsensskild från dess dito av populärmusik. Primärt 
rör sig den klassiska musikens producentroll om ledning – det handlar mer om männi-
skor än om ljud. När ett uppdrag från skivbolaget utgått till en producent om skivinspel-
ning måste producenten snarligen skapa en relation med de inblandande och skapa 
förutsättningar för att de ska trivas inom projektets ramar. Olik situationen för populär-
musikproducenten är de klassiska musikerna ofta främmande i studiomiljön. Inspel-
ningarna är därtill oftast externt lokaliserade som i konserthus och kyrkor, där de 
akustiska belägenheterna initialt kan förefalla nog så främmande för såväl producent 
som tekniker och musiker. En annan avgörande skillnad är att det i praktiken är omöjligt 
att fungera som producent av klassisk musik utan förmågan att kunna utläsa komplexa 
partitur och att på högsta nivå kunna diskutera nyanser i interpretationen med såväl 
musiker som kompositörer (Burgess, 2005). Producenten Steven Epstein vid Sony 
Classical hyser en kompletterande åsikt gällande jazz:  

”En producent av klassisk musik måste följa partituret mycket noggrant för att 
säkerställa att alla noter spelas och att det är samma som står i partituret. I popmusik 
å andra sidan så går i princip allt för sig. Också i jazz är det fråga om att det mesta 
går för sig; man har en stor acceptans för vad som är rätt och inte rätt – du kan 
komma undan med så kallade falska toner och små skönhetsfläckar, medan det-
samma är oacceptabelt inom den klassiska musiken.” (Massey, 2002:52). Min över-
sättning. 

Zetterqvist sammanfattar mer detaljerat vad som primärt kan förväntas av producenten 
vid själva inspelningssituationen. Producenten skall samordna arbetet i kontrollrummet 
och inspelningslokalen. Konstnärligt gäller att förverkliga de medverkandes intentioner 
och själv äga en vision om hur slutproduktionen skall klinga. På det psykologiska planet 
skall producenten skapa förutsättningar för musikerna att nå en hög prestationsnivå. Till 
de mer praktiska göromålen hör att upprätta och föreslå ett inspelningsschema baserat 
på instrumentbesättningen och att disponera inspelningstiden på bästa sätt med hänsyn 
till musikerna. Slutligen skall producenten ha uppsikt över att tillräckligt med material 
finns inspelat så att felspelningar kan redigeras bort och att det inspelade kan rendera i 
bra klippunkter (Zetterqvist, 1996). 

I en avstämning med samtidsläget får Epstein ge eventuellt hugade producentämnen 
följande bild av branschens nutida, ändock traditionella syn förväntningar på en nutida 
producent av klassisk musik: 

”Den viktigaste för att bli en producent är att du har en gedigen musikalisk bak-
grund. Man kan alltid lära sig tekniken på vägen, men du bör ha en fundamental 
kunskap och förståelse för musik så att dina öron alltid kan vara fokuserade. Jag vet 
producenter som så att säga fallit in i yrket, men frankt talat så har jag större respekt 
för dem som har visat att detta är en del av deras liv och blod.” (Massey, 2003:70). 
Min översättning.  

2.1.2 Producentens relation till ljudteknikern 
Under mitten av 1900-talet, med introduktionen av LP-formatet och bandspelaren med 
dess möjligheter till klippning av bandet, etablerades en rollfördelning mellan produ-
centen och ljudteknikern inom den klassiska musikens område. Under den mest teknik- 
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och klipp-ystra eran på 1960- och 70-talen blev det ovanligt med en producent som inte 
även kunde utföra de nödvändigaste av ljudteknikersysslor. Generellt sett har dock 
rollfördelningen bestått mellan producenten och ljudteknikern. Uppdelningen har i stora 
drag varit som följer: Producenten har hand om artisterna och repertoaren, väljer dessa 
själv eller i samråd med skivbolag eller artister. Tillsammans med dessa parter väljs 
även lokal passande den typ av musik som ämnas spelas in. Producenten har vid 
inspelning gjort en budget, kostnadsförslag och tidscheman. Med ljudteknikern har 
innan diskuterats de musikaliska och akustiska målen. Ansvaret för ljudkvaliteten 
skiftar mellan länder. I England och USA tar producenten del av den processen så att 
den tekniska delen av klangen gör dennes och artisternas ambitioner störst rättvisa. I 
Tyskland förväntar sig å andra sidan inte ljudteknikern att producenten skall ha några 
synpunkter i rent tekniska spörsmål som mikrofonkaraktär, torr eller blöt ljudbild etc. 
Dock är instrumentbalans ett område som producenten förväntas kommentera. Efter-
följande redigering har varit vanligt förekommande att producenten gör tillsammans 
med en editor (Day, 2000).  

Hittills i detta kapitel har jag gjort en vid begreppsdefinition och givit en grundläggande 
bild av hur förutsättningarna för och förväntningarna på producenten inför ett in-
spelningsprojekt av klassisk musik ser ut idag. Men dessa har i andra tider sett annor-
lunda ut. Inspelning av klassisk musik och producentrollen har anor långt tillbaka i 
tiden. När de första namnkunniga producenterna inom populärmusiken blev en offentlig 
del av den kulturen under 1960-talet hade den klassiska musiken redan genomlevt sin 
klassiska guldålder. Hur producentens historia begynner och utvecklas fram till dagens 
situation presenteras i nästa kapitel.  
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3 Producenten – en klassisk historia 

3.1 Teknisk översikt 
Producentyrket har förändrats genom tiderna, i en mer eller mindre tvungen symbios 
med den parallella inspelningstekniska utvecklingen – från 1870-talets fonograf fram 
till dagens pluralism av digitala standarder. Inspelningstekniken är de facto en av 
förutsättningarna för producentyrkets existens. En annan kritisk omständighet är under 
vilka kvalitativa former det inspelade ljudet avspelas hos mottagaren (lyssnaren). 
Kvaliteten på inspelningen är inte den enda avgörande faktorn för ljudet om 
avspelningsformatet som musiken kommer lyssnaren till del på inte förmår återge 
inspelningens audiella spektrum. Det är med detta i åtanke av vikt för förståelsen av 
uppsatsens syfte och frågeställning att även tydliggöra de tekniska begränsningar och 
skiftande förutsättningar gällande avspelningsformat som olika tiders producenter varit 
tvungna att ta hänsyn till vid en inspelningssession (Day, 2000). Följaktligen kan det 
vara på sin plats att redogöra kronologiskt för de viktigaste avspelningsstandarderna 
under musikteknikens utveckling och lite tekniska data kring dessa att ta med sig under 
den fortsatta läsningen.  

Tabell 1: Kronologisk översikt av musikavspelningsstandarderna (Baserad på en tabell 
ur Symes, 2004; uppdaterad med data från Hallifax, 2004). 

(Fonografcylinder) 
& grammofonskiva 
 

78-varvare 
”stenkaka” 

LP-skiva 
(mono) 

LP-skiva 
(stereo) 

CD DVD-
audio 
 

SACD 

1877: T. Edisons cylinder 
1887: E. Berliners skiva,  
(producerades fram 
till 1920-talet) 

1926 1948 1958 1983 1998 2000 

Speltid: 4 min 4 min 20 min 30 min 80 min från 120 
min  och 
uppåt. 
(valbart 
antal 
kanaler, 
från mono 
till 5.1-ljud) 

70-109 
min  
beroende 
på antal 
kanaler. 

Frekvensomfång: 
≈ 200-2500hz 

≈ 100-9000hz 20- 
14000hz 

20-
20000hz 

1-
22050hz 

från 1-
22050hz 
och uppåt 

1-100khz 

Signal-brusförhållande:  
28 dB 

30 dB 57 dB 57 dB 96 dB upp till  
144 dB 

120 dB 

Akustisk avspelning Elektrisk      

Analog teknik    Digital 
teknik 
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Man kan av Tabell 1 snabbt göra sig en bild över hur den tekniska prestandan hos 
musikavspelningsstandarderna ökat med åren. Resten av detta kapitel blir till en odyssé 
genom trendernas utveckling och teknikens inverkan på producentyrket inom den 
klassiska musiken. Likaså över de mer eller mindre samtidskongruenta estetiska ideal 
producenterna närt, deras professionella handlingssätt och de olika grader av makt över 
den konstnärliga tolkningen de innehaft för att förverkliga sina klingande klassiska 
visioner (Day, 2000).   

3.2 Från vaktmästare till vaxmästare 
”Jag var den förste av vad som brukar kallas skivproducenter”, yttrade Walter Legge 
(Day, 2000:40). Visst hade han till viss del rätt till i det, med tanke på sin producent-
gärning som satte en ny standard under 1940- och 50-talen. Mer rättvist mot sina 
föregångare hade kanske varit att med en synonym hybris byt ut ”den förste” mot ”den 
störste” – för sin tid i varje fall. Producentrollen har nämligen en historia som sträcker 
sig bakåt i tiden så långt som till 1800-talets slut med de första konstnärligt trevande 
resultaten genom den nya inspelningstekniken (Day, 2000; Symes, 2004).  

Fred Gaisberg föddes 1873 i USA och kom tidigt i kontakt med den gryende inspel-
ningsbranschen. Han inledde sin karriär som pianoackompanjatör 1889 för Columbia 
Phonograph Company i Washington D.C. Där erhöll han snart sina första erfarenheter 
av ljudinspelning med cylinder. 1894 blev han anlitad av grammofonens uppfinnare 
Emile Berliner som inspelningsledare. I juli 1898 lättade han ankar för att fara över 
Atlanten till London och en tjänst hos the Gramophone Company som dess första 
ljudtekniker – recording engineer på engelska (www.emirecordedmusic.co.uk).  

I den inspelade musikens akustiska barndom såg man på fenomenet inspelad musik med 
en mer eller mindre kompakt skepsis – detta inte minst beroende på den undermåliga 
ljudkvalitet som fonografens vaxrullar och den senare dominerande grammofonens 
duplicerbara shellack-skivor kunde erbjuda. Det begränsade dynamikomfånget krävde 
att musikerna var tvungna att spela jämnstarkt utan stora kontraster och med exakta 
positioner framför inspelningstratten. Sångare och sångerskor fick till exempel backa 
under vissa toner och partier för att den känsliga graveringsnålen inte skulle svänga för 
kraftigt och skära utanför sin skrivyta. Ett snyggt pianoljud var därtill än mycket svårare 
att få till. Den ryske pianisten Sergej Rachmaninov tyckte att pianoljudet på hans första 
inspelning från 1919 ”lät precis som en rysk balalajka” (Day, 2000:10).  

Det var med tio stycken operaarior som Gaisberg skrev musikhistoria när han 1902 
gjorde vad som anses vara den första konstnärligt renommerade och kommersiellt 
lyckade inspelningen. Sångaren var tenoren Enrico Caruso, även han född 1873 och 
stod mitt i genombrottet för sin karriär. Gaisberg hade inte mycket till honorar att vifta 
men lyckades i alla fall övertala Caruso att till gaget 100£ genomföra inspelningen på 
ett hotellrum i Milano under två eftermiddagstimmar. Ryktet spred sig snart om 
inspelningen vilken hjälpte till att höja den akustiska inspelningens kulturella status, 
inte minst bland andra operaartister. En avgörande orsak står att finna i begränsningen – 
den akustiska inspelningen lämpades sig bättre för vissa stämmor, såsom Carusos. Han 
kom senare att bli den första artisten att sälja en miljon skivor (Symes, 2004). 
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Gaisberg blev kvar som förste inspelningsledare och impressario vid the Gramophone 
Company, sedermera EMI1, till sin pensionering 1939. Han fortsatte som konsult och 
behöll sitt intresse för skivbranschen fram till sin död 1951. Gaisberg är med sin karriär 
det påtagligaste exemplet på en producent av klassisk musik under musikinspelningens 
första halvsekel. Hans konstnärliga mål med sina produktioner var att skapa ”sound 
photographs” – ljudfotografier, med vilket menades att ljudtroget återge på skiva det 
som händer på scen eller i inspelningslokalen (Day, 2000:33). Det var med den tidens 
tekniska begränsningar en ambitiös filosofi, vilken skulle återkomma i form av nya 
inspelningsideal med senare generationer. Gaisbergs roll som inspelningsledare krävde 
således sin tekniska expertis – han blev till exempel nödgad att ta kurser i elektronik för 
att hänga med när inspelningsutrustningen blev elektrisk i och med mikrofonernas intåg 
på 1920-talet (www.ieee-virtual-museum.org).  

Producentens och ljudteknikerns yrkesroll var ännu i mångt och mycket densamma, 
dock med skillnader länder emellan. Vid en inspelning var producentens tekniska 
möjligheter begränsade, särskilt under den akustiska eran. Krasst sett rörde det sig för 
producenten då ofta om att finna en adekvat instrumentbalans i ett lämpligt rum och 
sedan hoppas att musikerna spelade felfritt då det bara fanns möjlighet till hela tag-
ningar – editeringsmöjligheterna kom senare, i slutet av 1940-talet med introduktionen 
av magnetbandet som inspelningsmedium (Zetterqvist, 1996). Den största suveräniteten 
som producent låg vid tidpunkten istället inom det sociala gebitet; att kunna knyta 
lovande kontakter och uppmuntra musiker att bli inspelade. Detta var något som den 
umgängsamme Gaisberg var bra på. Man kunde finna dåtidens stora artister hemma vid 
Gaisbergs middagsbord, för att efteråt lättsamt musicera tillsammans. Han var känd och 
respekterad för sin musikaliska professionalism och han behandlade artisterna med 
respekt utan att bli underdånig, självmedveten även när han skojade till det i studion för 
att lätta upp spända stämningar. Hans styrka låg helt enkelt i att han visste mycket om 
psykologin under en inspelningssession (Day, 2000).             

3.3 Legge – en legend ur en guldålder 
Walter Legge hörde till nästa generation producenter och är i backspegeln den mest 
framgångsrika och konstnärligt inflytelserika producenten i den klassiska musikens 
historia. Han uppnådde snabbt en sorts kultstatus i branschen genom sina famösa manér, 
vilket visade sig vara ett icke desto mindre framgångsrikt sätt att genomföra sina dittills 
oöverträffade inspelningar på. 

Legge föddes i London 1906 och inledde sin musikaliska karriär 1927 genom att skriva 
musikkritik för olika tidningar och texter för HMV2. När inspelningsledare Fred 
Gaisberg fick upp ögonen för honom började han bli aktivt involverad i företagets 
inspelningsprojekt. Legge tog avstånd från Gaisbergs sound photograph-estetik och 
utvecklade en egen konstnärlig vision, känd som ”The Best Seat in the House” (Symes, 
2004:73). Med den ville Legge skapa den ideala inspelningen genom att arbeta med de 
bästa artisterna under de bästa förutsättningarna. Skivorna skulle för lyssnaren vara som 

                                                 
1 1931 gick The Gramophone Company och The Columbia Gramophone Company samman och bildade 
EMI, Electric & Musical Industries. 
2 HMV: His Master’s Voice. Grammofonskivmärke startat 1909 av The Gramophone Company. Seder-
mera ett välkänt varumärke för EMI.  
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att sitta på bästa platsen i en akustiskt perfekt konsertsal (Day, 2000). Till förverklig-
andet av visionen kom han att dra fördel av bandspelarens nya editeringsmöjligheter för 
att klippa bort felaktiga toner och tekniska missar. Han menade att dylikt kunde få 
passera vid konserter men på en skiva blev felspelningar vid upprepade lyssningar en 
oacceptabel del av en estetiskt tilltalande produkt. Samtidigt var det viktigaste av allt för 
honom att bibehålla den karaktär som ofta levandegör livekonserter (Day, 2000). Han 
var inte omedveten om den problematik som kunde uppstå med de nya idealen och 
kunde tycka att ”bandet har skapat falska standarder” (Hallifax, 2004:125).    

Denna filosofi sammantaget med hans person skapade bilden av Legge som en perfek-
tionist vars inspelningssessioner alltid var något extra. Under en tagning brukade han 
följa partituret minutiöst. Han använde sig även av en assisterande producent vars 
uppgift var att på order notera Legges anvisningar i sitt partitur. Han förberedde en 
inspelning månader i förväg genom schemaläggning som skulle underlätta att sprida ut 
arbetsinsatsen för inte minst operasångare. I jämförelse med till exempel Gaisberg 
krävde Legge mer av tekniken och var inte alltid redo att kompromissa med dess 
konstnärligt reducerande begränsningar. Vid en inspelning av Verdis ’Quattro pezzi 
sacri’, ett verk med stora dynamiska kontraster insisterade Legge, trogen sin ”Best Seat 
in the House”-filosofi, att man inte skulle komprimera insignalen – och det i direkt 
konflikt med ljudteknikerns uppfattning. Endast efter ett dekret från EMI’s topp gick 
han motvilligt med på en komprimering3. Om så inte skett skulle verkets tystare 
passager ha varit ohörbara som en teknisk följd av LP-skivans begränsade signal-
brusförhållande (Symes, 2004).  

Legge var autodidakt när det gällde musik och trakterade själv inget instrument. Kanske 
var det ur detta perspektiv som han hade modet att föreslå det okonventionella och 
kräva det yttersta – även från de största av stjärnor. Han hade en framtoning som 
utstrålade självmedvetenhet och det vittnades ofta om en man som med en cigarr i 
munnen satt i kontrollrummet och delade ut order. Legge ägde en stor tilltro till sitt eget 
smakomdöme och talang och var (ö)känd för sina ofta direkta kommentarer och åsikter. 
Avskydd av vissa, omtyckt av andra (Day, 2000).  

När Legge 1964 drog sig tillbaka från sitt jobb på EMI hade han hunnit medverka vid ca 
3500 inspelningar (Day, 2000). Han var under sin karriär även en talangscout av rang 
och grundlade skivkarriärerna för artister såsom Maria Callas, Dietrich Fischer-Dieskau, 
Otto Klemperer, Dinu Lippati och Nicolai Gedda. Under 1946 startade han en orkester i 
egen ägo; The Philharmonia Orchestra i London, primärt som en studioinspelnings-
orkester för EMI4. (www.allmusic.com). Legges storhetstid sammanföll med, och var 
till betydande del orsak till, den inspelade klassiska musikens guldålder under 1950-
talet. Ett flertal av de inspelningar som han basade över har erhållit legendstatus bland 
”kännare” som den inspelningen av ett verk – måttstocken för all framtids nytolkningar. 
Bland hans många produktioner kan nämnas operainspelningarna från Bayreuth-
festivalen 1951, Klemperers tolkning av Mahlers Das Lied von der Erde samt Brahms 
fyra symfonier dirigerade 1952 av en då 84-årig Arturo Toscanini (www.allmusic.com).  

                                                 
3 En kompressor är en musikteknisk uppfinning som jämnar ut dynamiken på en signal genom att 
”trycka” ned dess starkaste partier och således höja upp tystare partier. 
4 1964 beslutade Legge att upplösa orkestern, mycket på grund av minskade inspelningsuppdrag från EMI 
– ett beslut många av orkestermedlemmarna sägs ha fått del av först genom media. Otto Klemperer 
uppmuntrade dock orkestern att kvarstå som en självstyrande orkester med Klemperer som chefdirigent. 
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3.4 Culshaw ställer till en scen – i stereo 
John Culshaw föddes 1924 i England och kom med sina två decennier yngre perspektiv 
både att rivalisera med Legge och revolutionera synen på vad en operainspelning kan 
erbjuda ljudbildsmässigt. Likt Legge kom han från en bakgrund utanför musiketablis-
semanget och erhöll ingen formell musikutbildning. Dock fann han i tonåren kanaler för 
sitt gryende musikintresse genom att besöka konserter och lyssna på radio. 1946 tog han 
tjänst vid skivbolaget Decca5, där han blev förste producent 1956 samtidigt med 
införandet av stereotekniken – ett sammanträffande som skulle komma att bära musika-
lisk frukt (Day, 2000). 

Culshaws konstnärliga idé med inspelningar var att den faktiska skillnaden mellan en 
livekonsert och inspelad musik skulle tydliggöras istället för att, som tidigare försöka 
överbryggas. En inspelning var i hans mening en tolkning i sig och således ett musika-
liskt objekt ej tvunget att göra det föreliggande framförandet dokumentär rättvisa. Han 
ansåg att liveinspelningar var ett ”slött – och billigt – sätt att göra skivor på” (Day, 
2000:55), och skeptisk till vissas åsikter att artister gjorde bäst ifrån sig under konserter, 
som dirigenten Sergiu Celibidache som vägrade att spela in skivor och menade att ett 
framförandes värde uppstår på platsen och vid tidpunkten för det (Day, 2000).  

Fram till mitten av 1950-talet rådde monoinspelningen som standard. Ofta användes 
som mest tre mikrofoner och tre kanaler på bandspelaren. Med stereoinspelningens 
intåg i den klassiska musikens värld öppnades sig helt nya diskurser och möjligheter för 
skivproduktioner (Symes, 2004). Stereoteknikens intåg förändrade de tekniska och 
estetiska grundvalarna i inspelningsvärlden. Under åren 1958-65 företog sig Culshaw 
med dirigenten Georg Solti ett av musikhistoriens mest ambitiösa projekt med inspel-
ningen av Richard Wagners kompletta Ringen-tetralogi. I likhet med Walter Legge 
planerade Culshaw sina inspelningar i minutiöst i förväg för att till fullo utnyttja 
tekniken och optimera de medverkande sångarnas och sångerskornas insatser (Day, 
2000). Som en motsats till fallet Legge var han även erkänd för sin diplomatiska 
begåvning (www.allmusic.com).   

Med den nya stereotekniken fann Culshaw inspiration att gestalta det sceniska förloppet 
i en opera. Detta t ex genom att sångarna rörde sig i stereobilden kongruent med 
handlingen eller ägde bestämda positioner för att dra störst fördel av den nya teknikens 
extra dimension vid lyssning. Rent konkret förbereddes detta genom att rita upp 
numrerade rutor på scenen för att sångarna skulle veta sin position vid olika insatser. 
Culshaw jobbade också mycket med djupet i stereobilden; om en sångare skulle 
illustreras vara nära eller fjärran kunde denna närma sig eller röra sig bort från mikrofo-
nerna för ett mer intimt eller dunkelt ljud. Culshaw lät också konstruera unika akustiska 
miljöer för speciella sånginsatser: 

”Vid Deccas inspelning av Wagners ’Rhenguldet’ 1958, lät producenten John 
Culshaw Alberich (Gustav Neidlinger) sjunga inuti en box med glaspaneler så att 
han kunde placeras i en helt distinkt akustik med en specialmikrofon som kunde för-
vränga och förstora hans röst och flytta den fram och tillbaka i stereobilden.” 
(Hallifax, 2004:102). Min översättning.  

                                                 
5 Engelskt skivbolag grundat 1929, främst känt för klassisk musik men även för sina serier av jazz-
inspelningar. 
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För att ge lyssnaren vetskap även om de sceniska händelser som ej markerades av det 
musikaliska förloppet adderades ljudeffekter – vilket fortfarande kan ses som ett 
kontroversiellt drag (www.allmusic.com).  

Genom närmickning6 gavs nya möjligheter att direkt eller i efterhand justera den 
dynamiska balans som önskades av orkestern. Man var inte längre bunden till att finna 
en optimal balanspunkt innan inspelning. Förfarande ledde till nya hittills oanade 
positiva konsekvenser på detaljnivå. Det var nu möjligt att kunna återspegla de subtila 
nyanser som fanns i partituret utan att de riskerade att försvinna i klanghavet (Day, 
2000). Med närmickningens möjligheter till hands blev det, paradoxalt nog, vanligt att 
genom denna ”förfalskning” av ljudbilden förstärka dess ”äkthet” gentemot tonsättarens 
idéer. Samtidigt ställde det nya estetiska krav på producent och dirigent. Tonsättaren 
som inte upplevt inspelningstekniken hade kanske andra intentioner med instrumen-
tering än vad som framkommer vid närmickning, med alla dess möjligheter. Vissa 
instrument som framstår som tydliga i partituret kanske bara var tänkta som en förstär-
kande klangkomponent i just det partiet?  De och liknande frågor behövde ställas för att 
undvika misstolkningar av partituret (Zetterqvist, 1996). För att minska risken att 
förledas av synintryck placerade skivbolaget Mercury, med aktade ljudteknikern och 
producenten Wilma Cozart Fine i spetsen, kontrollrummet utan någon visuell kontakt 
med orkestern och dirigenten. Syftet var att förstärka det psykologiska lyssnandet hos 
producenten och teknikern (Symes 2004). 

”Ljudet av en orkester på skiva är ofta mycket bättre än det som hörs vid en konsert, 
speciellt i fråga om musikaliska detaljer och balans. En del av en orkesters mer sub-
tila klanger är omöjliga att höra i en konsertsal. I verkligheten är den bästa stolen i 
huset sällan det. […] Detta på grund av producentens och teknikerns ingripanden, 
som ofta falsifierar eller i alla fall påverkar den musikaliska presentationen i syfte att 
förbättra dess ”sanningsenlighet”. Detta är en av de underliggande paradoxerna vid 
inspelning.” (Symes, 2004:82). Min översättning. 

Ringen-projektet resulterade 1967 i en grammy för Culshaw och Solti. Samma år 
lämnade Culshaw Decca för en tjänst på BBC Television7 med visionen om en framtida 
symbios mellan ljud och bild genom den nya videotekniken (Symes, 2004). Han inledde 
även ett samarbete med kompositören Benjamin Britten, vars tidigare skepsis mot 
inspelningar Culshaw lyckades övervinna. Britten dirigerade själv på flera inspelningar. 
Culshaw drog sig tillbaka från yrkeslivet 1975 men fortsatte att vara en kraft inom 
musiklivet som frilansproducent och författare (www.allmusic.com). 

3.5 Den idealistiska och realistiska diskursen 
Den nya teknikens editeringsmöjligheter som kom med 1960-talet drogs måhända till 
sin spets och där bortom av den kanadensiske pianisten Glenn Gould i hans jakt på den 
perfekta inspelningen. Gould var ett estradernas underbarn, hyllad för sina tolkningar av 
Beethoven och Bach – inspelningen av Bachs Goldbergvariationer från 1955 trycks än 
idag i nya upplagor (www.allmusic.com). 1964 meddelade Gould att han ämnade sluta 

                                                 
6 Med närmickning menas att positionera mikrofoner ute i orkestern för att fånga de olika instrument-
gruppernas direktklang. 
7 BBC Television är en del av BBC, vilket är en förkortning av British Broadcasting Corporation. BBC 
grundades 1927 och är ett brittiskt tv och radio-bolag med ett public service-uppdrag.   
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konsertera och istället ägna sig helt åt studioinspelningar. Anledningen till det beslutet 
låg i att Gould en längre tid funnit att en inspelad version var överlägsen i framförande 
den som erbjöds vid en konsert. Med bandspelaren och möjligheterna att klippa i 
banden kunde han utmana sin idé om den ultimata inspelningen – som tagen direkt ur en 
Platonsk idévärld. En inspelning skulle inte vara en reproduktion av en kreativ handling 
– genomspelandet av ett stycke musik – och därigenom dömas till att vara blott en 
återspegling. Nej, för Gould var inspelningen ett självständigt konstverk i sig. Skivan 
var själva musiken, och skulle i sin tur inte kunna återtolkas vid eventuella liveframträ-
danden. Även andra innovativa idéer föddes hos Goulds under denna period. Som att 
med mikrofoner – närmickade eller långt ifrån pianot – zooma in eller ut ljudet, bero-
ende på passagerna i musiken. Allt i syfte att skapa en ”akustisk orkestrering” (Symes 
2004:58). Han använde även bandspelarens flerspårsteknik till att spela duett med sig 
själv, som i sitt arrangemang av Wagners Ouvertyr till Mästersångarna i Nürnberg 
(Day, 2000; Symes, 2004).  

Två läger uppstod snabbt med diametralt motsatta ståndpunkter i frågan vad Gould 
egentligen höll på med. Somliga hyllade honom som en musikalisk profet som visste att 
dra nytta av den senaste tekniken. Andra var mer skeptiska och fann att hans sätt att 
editera och interpretera musiken bara lade till dimensioner som var ointressanta för 
kompositörens ursprungliga intentioner med verket. Objektivt kan sägas att Gould med 
sin approach lyckades skapa intressanta och säregna versioner av verk som i alla lägen 
korresponderade med hans egen musikaliska idévärld (Symes, 2004). 

”För Glenn Gould, den mest övertygade ’grammofonplatonikern’ i inspelningens hi-
storia, var förkastandet av ’take nine’[8] en oupplyst inställning. […] Oförmågan att 
se den kommande överlägsenheten med inspelningar var blott hybris, ett misslyck-
ande att ta till sig den oundvikliga sanningen att konserten inte längre var huvud-
formen för nutida musikskapande.” (Symes, 2004:72). Min översättning. 

Den ideala inspelningens diskurs, som Gould representerade, har ända sedan tekniken 
möjliggjorde den stått mot företrädarna för den realistiska dito (Symes, 2004). Om 
Gould är det kanske explicitaste exemplet på den ideala diskursen finner man ett av de 
tydligaste exemplen på utövandet av den realistiska om man går lite tillbaka i tiden igen, 
till den inspelningsfilosofi som med framgång praktiserades under 1950-talet av det 
tidigare nämnda skivbolaget Mercury, med producent/teknikerteamet Bob Fine och 
Wilma Cozart Fine i spetsen. På deras inspelningar för skivetiketten Mercury Living 
Presence nyttjades alltid tre noggrant utplacerade mikrofoner, vilka spelades in på tre 
kanaler för att vid redigeringen mixas till två stereospår. Det var allt som användes för 
att fånga ljudet av en orkester i stereo. Under monoinspelningens era fram till 1958 
använde de endast en mikrofon. Den kunde hängas upp ovanför dirigentpodiet på en 
lämplig höjd under repetitionen En nivåjustering gjordes först vid en genomspelning av 
det aktuella styckets starkaste parti. Sedan ändrades ingenting; inte ingångsnivåerna, 
inget framhävande av individuella stämmor och ingen komprimering. Allt spelades in 
precis så som dirigenten med orkester framförde det (www.deccaclassics.com). Detta 
praktiska förfarande och estetiska ställningstagande kan tyckas överensstämma en hel 
del med Fred Gaisbergs tidigare nämnda filosofi om ljudfotografiet. På frågan vad 
producenten spelar för roll i ett sådant sammanhang svarar Cozart Fine: ”Att ha en klar 

                                                 
8 Med benämningen ’take nine’ avser Symes den idealistiska diskurs som Gould var den primäre prakti-
kanten av (Symes, 2004:42). 
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vision och förståelse av allt det som skall genomföras och att se till att det blir gjort i en 
atmosfär av entusiasm och inspiration” (The Audiofile nr.11, 1997). Hon tillägger:     

”Jag ville alltid bevara framträdandets integritet. För mig har det viktigaste alltid va-
rit musiken i sig. Jag tror också att ett bra ljud gör det möjligt för en inspelning att 
förmedla framträdandet sanningsenligt. Vi ville ’fånga upplevelsen’ på band och få 
lyssnaren att känna att han var en del av upplevelsen. Vi ville få framträdandet att 
verka så verklighetstroget att lyssnaren kunde ’se’ det för sina ögon.” (Wilma Cozart 
Fine i en intervju om the Mercury Living Presence-labeln, i The Audiofile nr. 11 
1997). Min översättning. 

3.6 Digitala tider       
Inledningen av den digitala eran med introduktionen av Cd:n i början av 1980-talet 
innebar något av en revolution i den klassiska musikbranschen. Inte nog med att 
spellängden utökades till 80 minuter, nu kunde till och med symfonier av den mest 
himmelska längd9 ha en chans att få spelas utan skivbyte och, som tidigare, vändande av 
sidan. Den största entusiasmen rörde ändå den utökade dynamiken – med upp till 20 dB 
och det vida överlägsna signal-brusförhållandet. Nu kunde för första gången ett klas-
siskt verks hela dynamiska omfång speglas på skiva utan någon komprimering av 
signalen. En ny nisch etablerades snabbt i form av digitala remastringar av tidigare LP-
utgåvor, vilka nu kunde få ett nytt liv och fås att låta klart bättre än LP-versionen genom 
mastring direkt från mastertapen10 (Symes, 2004). 

Som vid alla teknikskiften uppstod det nya estetiska ideal ur de tekniska möjligheterna.  
Ett par av dessa, som båda har missbrukats vid överanvändning är först ett stundom väl 
entusiastiskt experimenterande hos producenter med digitala reverb som artificiellt 
komplement, eller ersättning av en naturlig akustisk efterklang (Hallifax, 2004). Under 
1990-talet kunde det även börja skönjas en tydligare tendens att komprimera signalen på 
klassiska skivor vid mastringen – ett tilltag kanske inspirerat av populärmusikens 
stegrande dito, och för att nå lyssnargrupper med mindre sofistikerad avspelnings-
utrustning (Hallifax, 2004). Det stora dynamikomfånget i klassisk musik gör den mindre 
lämpad för komprimering än t ex pop- och rockmusik. Ett av de skivbolag som gjort en 
sak av att aldrig komprimera ljudet är svenska skivbolaget BIS som med Cd-skivans 
intåg under en tid försåg sina omslag med texten ”A BIS original dynamics recording” 
(www.musicweb-international.com). Zetterqvist är kritisk till utvecklingen mot en 
teknisk fulländning och övertydlig ljudbild under 1990-talet: 

”För somliga skivproducenter […] verkar skivans manipulerade ljudbild ha blivit 
viktigare än själva musiken. […] Producentens och teknikerns roller har dessutom 
utökats. Deras primära funktioner är inte längre enbart att förmedla musikernas in-
tentioner och det musikaliska budskapet till skivlyssnaren, utan det förväntas att de 
skall skapa en slutprodukt som överträffar verkligheten” (Zetterqvist, 1996:79) 

Historiskt sett har de stora skivbolagen haft sina individuella filosofier och praktiker, 
vilka de brukade värna om genom sina egna produktionsteam. Dessa lärde upp en ny 

                                                 
9 ”Av himmelsk längd”, är ett uttryck som betecknar symfonier med en speltid över en timme. Flera av 
Gustav Mahlers och Anton Bruckners symfonier räknas som tidiga giganter på det området.  
10 Med mastertape menas ett originalband som innehåller slutversionen av en inspelning.  
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generation av producenter och tekniker som utvecklade bolagets estetik och teknik, som 
sedan i sin tur förde arvet vidare. Under 1990-talet skedde dock en ekonomisk åtstram-
ning i branschen som fick stora effekter på bolagens förhållande till produktions-
personalen (Hallifax, 2004). 

”Nedgången för de stora klassiska skivbolagen under 1980- och 1990-talen satte 
punkt för eran av ’hus-producenter’. En stor del av dagens etablerade inspelnings-
personal har aldrig varit anställda av ett skivbolag och spenderar hela sitt yrkesliv 
som frilansare.” (Hallifax, 2004:11). Min översättning. 

Robert von Bahr, VD för BIS Records11, vittnar om en krympande bransch: ”Under de 
senaste 3-4 åren har försäljningen gått ner med 30-40 procent, personalstyrkan i 
skivbranschen är mer än halverad.” (Svenska Dagbladet 050502). Symptom till det 
generellt sett bistrare klassiska branschklimatet kan delvis sökas i ökad piratkopiering, 
konkurrens från skivbolag som specialiserat sig på lågbudgetproduktioner och ändrade 
vanor av mediekonsumtion, med MP312 och DVD-standarder. En ljus nyans av 
framtidssituationen för skivinspelningen som konstform i allmänhet ges i följande 
heterogena vision: 

”Jazzskivor produceras alltjämt trots att genren representerar en mindre del av 
marknaden än den gjorde under 1930-, 40-, och 50-talen. Jag är säker på att det om 
tjugo år fortfarande kommer att finnas producenter som gör skivor på precis samma 
vis som de gjorts under de två senaste årtiondena. […] Nutida och dåtida produk-
tionssätt kommer att fortsätta vara giltiga vid sidan av nyare metoder. […] Alla 
kommer inte att behöva syssla med multimedia. På samma sätt som film, video och 
tv inte har ersatt böcker kommer det alltid att finnas behov av purt ljud.” (Burgess, 
2005:276f). Min översättning. 

Med denna tidstypiskt pluralistiska situation, präglad av samhällets mediala dynamik 
avslutas denna historiska genomgång. I det kapitel som följer sätts fokus på Sverige och 
två nutida etablerade producenter av klassisk musik med deras syn på sina yrkesroller ur 
ett nationellt såväl som internationellt perspektiv på inspelningsbranschen.   

  

                                                 
11 Svenskt skivbolag grundat 1973 av Robert von Bahr, med fokus speciellt på sällan eller aldrig inspelad 
klassisk musik.  
12 Populärt digitalt ljudformat som genom bitreducering minskar storleken på en ljudfil till en tiondel av 
CD:ns dito vid dess vanligaste komprimeringsgrad. 
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4 Intervjuer med två svenska producenter 

4.1 Inledning 
För att ge en bild av dagens situation i Sverige för producenter av klassisk musik har jag 
inom ramarna för denna uppsats genomfört kvalitativa intervjuer med två i yrket 
verksamma och erkända producenter. Intervjuerna har gjorts med en ostrukturerad 
intervjuteknik. Vissa givna frågor fanns från början och förekommer i båda intervjuerna 
men till största del har intervjuernas utveckling fått forma frågorna. Orsaken till att jag 
valde de två aktuella producenterna som föremål för intervju är att jag sedan tidigare 
ägde vetskap om deras etablerade status i branschen och att de därtill äger stora kunska-
per om den. Båda intervjuerna har i utskrivet format granskats och beriktigats av de 
intervjuade.  

4.2 Cynthia Zetterqvist 
Jag har stämt träff med Cynthia Zetterqvist en novembermorgon i Örebro konserthus. 
Hon är där tillsammans med två tekniker för att spela in aftonens konsert som senare 
skall sändas i Sveriges Radio kanal P2. Zetterqvist hade en lång yrkesbana som orkes-
terklarinettist bakom sig innan hon tog anställning vid Sveriges Radio. Hennes nuva-
rande yrkestitel är orkesterproducent, med ansvar för inspelning av livekonserter runt 
om i Sverige, och även utomlands när t ex Radiosymfonikerna är på turné. Verksam-
heten centreras kring huvuduppdraget att spela in konserter i Berwaldhallen i Stockholm 
med Radiosymfonikerna. 

4.2.1 Intervju med Cynthia Zetterqvist 
 

(CZ = Cynthia Zetterqvist, ME = Michael Eriksson) 

ME: Hur kom Du att bli musikproducent? 

CZ: Det var egentligen ren tur. Jag jobbade som orkestermusiker i många år och fick 
sedan problem med armarna och var tvungen att sluta. Jag läste musikvetenskap i 
Uppsala i tre år och gick bland annat en kurs som hette Musik och Media. Kursen 
avslutades med sex veckors arbetspraktik och jag valde att vara på Sveriges Radio av 
flera anledningar. Och under den perioden kom jag underfund med att det här var en 
fascinerande värld. Då råkade det vara så att Gävle Symfoniorkester behövde en 
producent. De hade gjort en skivinspelning utan producent och sagt: ”Aldrig mer! Det 
ska inte bara vara en ljudtekniker, utan det måste även finnas en producent.” Jag hade 
också tur att det i Gävle på den tiden fanns en mycket bra ljudtekniker med en enorm 
vana att spela in symfoniorkestrar och det var mycket lärorikt att jobba med honom. Så 
det var där det började. Så småningom behövde de även en producent ibland på Sveri-
ges Radio i Stockholm. De var då en man kort, och när tjänsten blev ledig så sökte jag 
den. 
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ME: De viktigaste egenskaperna för en producent av klassisk musik, vilka tror Du att de 
är? 
 
CZ: I mitt jobb gör jag egentligen två olika slags inspelningar: dels spelar jag in 
livekonserter, dels ansvarar jag för studioproduktioner. När det gäller en livekonsert är 
för mig en av de viktigaste sakerna att man har en föreställning i huvudet av hur det 
skall låta, hur balansen bör vara, hur klangen bör vara, hur nära man skall vara, hur 
långt ifrån, hur mycket detalj man vill ha. Jag reagerar när det jag hör inte stämmer med 
min föreställning. Jag jobbar utifrån hur jag vill att det skall vara, och sedan när det är 
så, så helt plötsligt är det någonting inom mig som kopplar av och jag börjar lyssna på 
musiken i stället. Det är inte alltid man har samma ideal när man jobbar med olika 
musiktekniker men för det mesta kommer man förr eller senare fram till en punkt då jag 
tycker att nu låter det musik, nu kan jag koppla bort ljudbiten och lyssna på musiken 
istället. Så det är en viktig egenskap; att man har en föreställning om hur det skall vara. 
Det är naturligtvis också viktigt att man vet hur en orkester är uppbyggd, och känner till 
de olika genrerna och stilepokerna. Hur det bör låta om vi spelar in Mozart eller Haydn 
jämfört med romantiska verk eller nutida musik. Det rör sig om olika klangideal – det 
bör man vara medveten om; hur mycket detaljrikedom skulle det ha varit på Mozarts 
tid, till exempel, vad var det för slags akustik i konsertlokaler på den tiden?  Om man 
jämför det med nutida musik där allting skall höras och det är väldigt mycket yta. Det är 
två viktiga saker. Man måste kunna läsa noter, förstås, och att kunna se alla detaljer i ett 
partitur och höra när någonting är fel. När det gäller studioinspelningar finns det en hel 
del psykologi i det hela – hur man samarbetar med de andra i kontrollrummet – ljudtek-
nikern och tonsättaren – och hur man jobbar med musikerna – hur man får bästa möjliga 
resultat i inspelningssituation. Och då måste man veta vad man rimligen kan begära från 
musikerna. Begär man för mycket så kommer man ju aldrig "dit" och alla blir bara 
frustrerade.  
 
ME: Och däri ligger att få respekt som producent? 
 
CZ: Det kommer av att de hör att man ”hör” och de hör att man vet ibland varför det 
inte fungerar. Ofta när man sitter i kontrollrummet och lyssnar när någonting repeteras 
gång på gång så hör man varför det inte funkar, alltså vad felet beror på. Då kan man 
säga det, så plötsligt faller det ju på plats. Det kan vara svårare för musikerna att 
upptäcka var felet ligger när de är mitt uppe i det. 
 
ME: Vilken kontroll över det konstnärliga har Du som producent? Dirigenten har ju sin 
tolkning givetvis, men hur mycket utrymme har Du att kunna ”tolka” konstnärligt det 
som skall spelas in på skiva eller sändas i radio – jag antar att det är två skilda saker?  
 
CZ: Är det en livekonsert som skall sändas i radio så går jag inte upp på scenen och 
säger till dirigenten ”Hörrudu, jag tycker att tempot är lite för snabbt”, utan mitt jobb är 
att spela in en färdig konsert. Däremot när jag jobbar med en dirigent under en hel 
vecka i Berwaldhallen och framför allt när jag jobbar med vår chefdirigent, då är det 
annorlunda. Den chefdirigent som vi har nu, vi pratar ganska rakt med varandra om vad 
som fungerar och vad som inte fungerar. Han vet vad jag menar om jag säger någonting. 
Man behöver inte säga ”det där funkar inte” utan man kan säga det på ett annat sätt men 
han vet mycket väl att det är någonting som jag inte tycker går bra och vi kan diskutera 
varför. Men det är speciellt. Det är när man jobbar med samma person under en längre 



17 

tid. När det gäller studioinspelningar har producenten ett större konstnärligt ansvar. Som 
producent måste jag kräva att musikerna presterar sitt absolut bästa och jag måste hjälpa 
dem att nå dit. Jag kan till exempel ge dem konkreta förslag när det gäller intonation, 
frasering, samspel och balans, och det händer också att jag har synpunkter på tolk-
ningen. När samarbetet fungerar kan producentens förslag bidra till ett påtagligt bättre 
slutresultat.       
 
ME: Dina konstnärliga visioner; bygger de på Dina estetiska bilder i huvudet eller på 
Din erfarenhet som orkestermusiker, eller på det Du hört på skiva och konserter? 
 
CZ: Det är nog mer av att ha varit yrkesmusiker. Och framför allt när det gäller det 
musikaliska eller olika tolkningssynpunkter så kommer det från den erfarenheten. 
Däremot har jag nu, som vana, om jag hör en skiva som jag tycker låter väldigt bra, då 
ser jag till att ha den som referens: jag försöker analysera vad det är som jag gillar och 
varför det låter bra.  
 
ME: Tror Du att man kan höra på en inspelning att den är producerad av en viss 
producent?  
 
CZ: Förr i tiden kunde man det definitivt. Nu vet jag inte, det finns så otroligt många 
olika möjligheter. Snarare kanske att man vet att det är gjort av en viss ljudtekniker. Jag 
tycker inte att producenten lägger så stor prägel på det. Däremot om jag tar fram ett 
gammalt band, om jag ska redigera en konsert som jag spelade in för ett par år sen med 
en av musikteknikerna på Radion, då hör jag vilken tekniker det är när jag lyssnar 
igenom materialet.  
 
ME: Producentrollen har ju förändrats genom åren, från den gamla klassiska som 
Walter Legge t ex. Har Du någon syn på hur det har utvecklats, till det bättre eller 
sämre, och tekniskt?  
 
CZ: Jag vet inte hur mycket kunskaper producenterna hade om den tekniska sidan förut. 
Jag har intensiva diskussioner med min klarinettlärare, som spelade i Philharmonia-
orkestern i London, om vem som har rätt att bestämma i inspelningssituationen, om det 
är dirigenten och musikerna eller producenten och teknikern. Han genomlevde perioden 
med Walter Legge och den tiden då producenten och teknikern fick större makt och 
producenten kunde till och med avbryta dirigenter i världsklass och försöka påverka 
deras tolkningar. Han tyckte som musiker att det var helt fel. Framför allt när det gäller 
balansen mellan instrumenten tycker han att det är dirigentens och musikernas ansvar, 
det ska inte ”rättas till” i kontrollrummet. Själv försöker jag alltid lyssna på balansen i 
inspelningslokalen och sen försöker jag efterlikna den så mycket det går, men då får 
man inte glömma att det kan behövas en större tydlighet i radio eller på CD. Jag tycker 
det är intressant att någonting större kan växa ur samarbetet om det är en bra skiv-
producent.  
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ME: Inom pop och rock pratar man ju lite skämtsamt om ”demonproducenter”13. Tror 
Du att man kan hitta en motsvarighet i dag inom den klassiska musiken? 
 
CZ: Inte nu längre, tror jag. Det har dämpats. Det var nog snarare på 50- och 60-talet, då 
fanns det definitivt.  
 
ME: Så nu är folk lite mer psykologiska och mjukare i sin roll som producent? 
 
CZ: Ja, det tror jag.  
 
ME: Om Du får sia om framtiden för det här yrket; hur tror Du det kommer utvecklas? 
 
CZ: Det är mycket svårt att säga just nu vart allting är på väg. Jag tror fortfarande att 
musikproducentrollen behövs. Och som du nog har uppfattat så tycker jag att musik-
producenten är viktig.  
 
ME: Om musikproducentyrket aldrig hade funnits, hur annorlunda tror Du inspelning-
arna hade låtit då?  
 
CZ: Det skulle nog ha kunnat bli ganska tokigt ibland. Jag tror att musikproducenten 
ibland har ett mer musikaliskt sätt att lyssna. Hur en tekniker hör ett klipp och hur jag 
hör ett klipp, till exempel, det kan vara olika. Jag kan ibland säga ”Det där är helt ok” 
och han: ”Nej, nej, det är det inte alls”. Då hör han någonting med det tekniska som inte 
fungerar. Och så kan han vara helt nöjd och jag säger ”Nej men det går inte, så skulle 
man aldrig ha spelat”. Man lyssnar på olika sätt. Detsamma gäller även när producenten 
och ljudteknikern arbetar tillsammans för att försöka komma fram till en bra ljudbild. Vi 
lyssnar på olika saker och jag tror att samarbetet resulterar i en bättre slutprodukt. 
 

ME: Då får jag tacka så mycket för intervjun! 

4.3 Robert Suff 
En av Sveriges mest namnkunniga och kreativa inspelningsproducenter av klassisk 
musik – så skulle man kort kunna sammanfatta Robert Suffs yrkesroll. Krediterad som 
producent för runt tvåhundra skivinspelningar är han även en av de mer kvantitativa i 
den svenska klassiska inspelningsbranschen (www.allmusic.com). Hans producent-
karriär tog sin början i slutet av 1980-talet när han ”rekryterades” till Sverige av Robert 
von Bahr och dennes skivbolag BIS Records. Alltsedan dess har Robert Suff varit verk-
sam där som producent, med en del parallella frilansuppdrag. Numera innefattar hans 
uppgifter även rollen som Artist & Repertoire Director med ansvar för den konstnärliga 
planeringen på BIS. 

                                                 
13 En mer etablerad motsvarighet kan man finna i filmens värld, där epitetet ”demonregissör” nästan blivit 
en del i terminologin som en benämning på regissörer med stor makt och starka åsikter.   
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4.3.1  Intervju med Robert Suff 
 

(RS = Robert Suff, ME = Michael Eriksson) 

ME: Hur kom Du att bli musikproducent? 

RS: Jag studerade musik, en så kallad Bachelor of Music i London, på universitet 
faktiskt, inte på musikhögskolan. Det innebar att man studerade allt möjligt inklusive 
instrument men det var inte nödvändigt med ett visst instrument som huvudämne. Jag 
var på King’s College i London och när vi gjorde våra instrumentstudier hade vi 
samarbete med Guildhall School of Music. Jag var själv utbildad oboist men jag hade 
aldrig tänkt mig att bli oboist. Det var inte vad jag ville göra utan jag ville faktiskt 
dirigera. Under min tid på universitet började jag dirigera. Först mindre ensembler, 
sedan fick jag dirigera symfoniorkestern som tillhörde King’s College. Jag blev sedan 
tillfrågad att dirigera en performance class och vi studerade in verk från 1900-talet. Så 
jag var dirigent och gjorde lite opera och så vidare. Efter studierna var det ett val; skall 
jag fortsätta försöka att vara dirigent – och då gällde det att fortsätta studera, få ihop lite 
jobb och sedan kanske börja med tävlingar, eller skall jag leta efter ett jobb direkt och 
kanske komma tillbaka till dirigerandet. Jag tyckte musikproducent, i alla fall som man 
förstår det i England – alltså de flesta engelska producenter kommer från samma 
riktning som jag kom faktiskt. Man är musiker, inte tekniker på något sätt. Jag har alltid 
varit intresserad av skivor och interpretation och jag har en stor skivsamling. Jag tyckte 
att det var någonting som jag kunde göra. Jag skrev flera brev till så många skivbolag 
som jag kunde hitta. Detta var slutet av 80-talet. Det bästa erbjudandet, eller faktiskt en 
inbjudan fick jag från BIS. Det var Robert von Bahr som bara ringde och sade: ”När kan 
du komma?” Och jag tänkte att ”detta går inte att missa”. Det visade sig att jag hade rätt 
utbildning för jobbet. Det enda som var nödvändigt för mig att lära mig var hur man 
redigerar bandet, alltså digitalt. Det var en förutsättning för att få jobbet. Rent objektivt 
sett är det: musikaliska kunskaper, partiturläsning och bra gehör och också en del att 
jobba med musiker – hela den psykologiska sidan. Den har man eller man har den inte 
och hur man hanterar det vid en inspelningssituation. Om man har varit dirigent och 
dirigerat saker med hundra musiker inblandade, då är det inte så svårt att prata genom 
en mikrofon till en orkester som sitter på scenen. Fast vi pratar om en viss kvalitets-
skillnad också. När jag dirigerade, dirigerade jag aldrig en orkester som Filharmonin här 
i Stockholm. Så det är klart, det var ett stort steg – att bli en dirigent bakom scenen.  

ME: Då har vi kommit in lite grann på min andra fråga; de viktigaste egenskaperna för 
en producent av klassisk musik, vilka tycker Du att de är? 

RS: Man måste ha ett bra gehör, det går inte att undvika. Man måste kunna höra när 
någonting är fel och också kunna säga varför. Det varierar hur detaljerat man måste 
kunna göra det. Det finns vissa situationer när man jobbar under mycket stor tidspress 
och samtidigt med absoluta toppmusiker där de inte in i minsta detalj behöver veta att 
”den tonen är för låg och den tonen är för hög”, utan man behöver bara säga att vi måste 
ta en till. De är så pass bra att de vet det, det känner det, de hör det själva. Men rent 
allmänt, man måste höra vad som pågår. Man måste ha en väldigt bra stilistisk kunskap 
också – musikalisk smak. Det är inte bara att säga subjektivt ”jag tycker om hur ni 
spelar”, det är inte det, men att veta vid varje tillfälle att vad de gör är passande eller 
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möjligt – frasering, tolkningsmässigt eller balansen. Alla sådana saker ingår i det 
stilistiska. Det måste man ha. Det som är viktigast faktiskt är att ju bättre musiker man 
jobbar med desto mindre input så att säga, måste man ge musikaliskt. Men det är klart, 
ibland måste även de bästa musiker ha hjälp när allt inte går så bra som de själva hade 
tänkt. Det som är viktigast i sådana fall är den psykologiska delen. Man kan säga att 
åttio procent av hela producentjobbet faktiskt är psykologiskt; hur man styr en inspel-
ning. Antingen när man har så mycket tid som man vill ha, som vid en kammarmusik-
inspelning där det inte finns några riktiga bestämda tider. Man börjar och vid midnatt så 
är man färdig för dagen. Eller vid extrem tidspress vid en orkesterinspelning där tiderna 
är bestämda och man får inte överskrida dem. Det finns vissa skillnader. I Skandinavien 
är man inte så hård på sådana saker. Man får lite övertid och möjlighet att fortsätta kan-
ske. Men i England är det mycket strängt och kontrollerat och i Amerika är det otro-
ligt... Jag har jobbat lite i Amerika också och det är klart, man har samma roll som 
producent och inspelningsledare men man kan inte glömma att man också är den som 
tittar på klockan. Alltså, det är inte producenten själv som måste titta på klockan utan vi 
har tur att det vid varje orkester finns en så kallad time keeper som tillhör ledningen. De 
sitter i kontrollrummet med en stor klocka och säger typ ”ok, nu har du två minuter 
kvar”. De gör alla kalkyler över hur många pauser man har kvar och hur mycket 
inspelningstid. Man får inte gå över, det kostar så otroligt mycket. En annan sak är 
förstås att jobba med framför allt dirigenter. Det är klart att dirigenter måste se ut som 
om de har kontroll överallt, fast de inte har det hela tiden. Vi jobbar nästan enbart över 
mikrofon och högtalare, d v s när jag pratar med en dirigent så går det inte via en privat 
telefon. De yngre musikerna, och de flesta dirigenter också, vill ha det så faktiskt och 
det sparar så mycket tid när man säger någonting till alla. Men man måste vara riktigt 
försiktigt med vad man säger så att man inte säger något som kan tolkas av orkestern så 
som att man tycker att dirigenten inte gör ett bra jobb.  

ME: Sitter Du alltid i kontrollrummet eller händer det att Du sitter ute på scenen med 
musikerna? 

RS: Det har hänt i början av min karriär. Min chef Robert von Bahr brukade sitta på 
scenen när han spelade in kammarmusik och bara pratade med musikerna. Han behövde 
inga högtalare. Jag försökte det några gånger men jag tycker inte det är riktigt bra 
faktiskt. Det är bättre att vara i ett annat rum. Det är klart man sitter i ett kontrollrum, 
egentligen så isolerat som möjligt från själva scenen.  

ME: Du gör mest symfonisk musik? 

RS: Jag gör det faktiskt. Det har blivit så på grund av min dirigentutbildning först och 
främst och mitt intresse för det. Och det har fortsatt så och nu på grund av min dubbel-
roll på BIS där jag även är ansvarig för den konstnärliga planeringen. Vi måste dela upp 
alla produktioner. Jag gör egentligen bara dem som jag vill göra. Jag har några kammar-
musikensembler, artister som tillhör mig så att säga. Jag gör mest orkestersaker, de 
stora, också på grund av att jag inte är någon tekniker. Det betyder att det alltid finns en 
person med – en toningenjör. För att spara pengar framför allt och att mina kollegor, 
som är riktigt välutbildade Tonmeisters – en utbildning i Tyskland, så gör de båda 
jobben samtidigt. Jag gjorde det också i början när vi spelade in lite enklare med två 
eller fyra mikrofoner.  
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ME: Så Du skulle betrakta Dig som en mindre tekniskt orienterad producent i så fall? 
Du överlämnar ganska mycket av balans och färg och sådant till din tekniker? 

RS: Alltså, jag har tur eftersom mina kollegor är alla bra musiker. Man måste säga, rent 
objektivt, att utbildningen i Detmold14 tillhör den allra bästa man kan få. Man måste 
vara en riktigt bra musiker för att komma in. Man kan bli en tekniker, man kan bli en 
producent, det kan man aldrig veta från början men alla mina kollegor är så pass bra 
musiker att man inte behöver förklara enkla saker. Man litar på dem till hundra procent 
att de gör ett bra jobb. Sedan är det klart att man har mer specifika kommentarer när 
man gör själva ljudinställningen vid början av en inspelning. Jag kan säga ”glöm inte att 
vi måste ha mer horn vid takt 200”, eller mer allmänt kan jag säga att jag tycker 
horngruppen låter för långt borta eller att pukorna inte låter riktigt tajt. Det är klart att 
man har inflytande och i slutet måste producenten även ta ansvar för ljudkvaliteten även 
om det inte är han som gör själva ljudet. Hos BIS är det mer ett teamwork, båda två är 
lika viktiga under inspelningen. Det finns andra traditioner där producenten bestämmer 
allt. Jag har aldrig jobbat på det sättet. Fast jag hade en period under mitten av 90-talet 
då jag frilansade i London och jobbade med andra toningenjörer för första gången. Jag 
såg direkt att om jag skulle få det som jag ville ha det var jag tvungen att vara mer 
involverad i det tekniska. Det var svårt eftersom jag inte har den utbildningen. Men jag 
hade tillräckliga erfarenheter för att kunna göra det. I England är man antingen tekniker 
eller så är man en musiker som är producent. På tyska radion är det riktigt uppdelat i 
Tonmeister och Toningenieur och de får inte göra varandras jobb. Det är väldigt strängt 
kontrollerat. I tyska grammofonbranschen kan en Tonmeister egentligen göra båda 
jobben lika bra, i alla fall de främsta.  

ME: Vid en typisk skivinspelningssituation, vilken kontroll över det konstnärliga 
uttrycket har Du jämte dirigenten.  

RS: Det varierar. När man spelar in med en riktigt bra orkester med en bra dirigent och 
man har valt att göra projektet så vet man vad som kommer att hända, mer eller mindre. 
Dessa inspelningar är under så mycket tidspress, så man kanske inte har så mycket 
inflytande över interpretationen även om man vill. Man har helt enkelt inte tid. Det är 
klart att man kan reagera snabbt och ha kommentarer från balans till frasering men man 
kan inte säga ”jag tror du måste ändra det sätt du dirigerar”. Det är också något man inte 
säger framför hela orkestern, utan det skulle hända i en paus t ex och säga ”jag tycker 
den här satsen är för långsam”, kanske. 

ME: Men Du skulle önska Dig dubbelt så mycket tid för en produktion för att kunna 
fördjupa Din del av det konstnärliga? 

RS: Ja, men jag tror bara det är nödvändigt om man jobbar, som vi på BIS också gör, 
med provinsorkestrar, där man som producent egentligen också är ansvarig för spel-
kvaliteten, att producenten bedömer att de spelat så bra som de kan under tiden som 
man har och att det kommer att räcka för skivan med en acceptabel kvalitet eller till och 
med en bra kvalitet, och att det inte finns någonting där som inte skall vara där så att 
säga. Dirigenterna måste koncentrera sig på att dirigera, inte på att lyssna. Den svåraste 
delen av dirigentjobbet är att lyssna medan man dirigerar. Det är ett faktum att när man 

                                                 
14 Tyska Detmold är ort och plats för Hochschule für Musik med utbildningen av de Tonmeisters som 
bl.a. skivbolaget BIS anlitar som ljudtekniker och även producenter vid sina inspelningar.   
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lyssnar och sedan gör en snabb rörelse med huvudet; man får ett slags blackout, man 
tappar en millisekund eller en sekund. Det finns en sekund när man inte hör någonting. 
Dirigenterna har mest känslan; de vet när någonting inte är ihop men de kan inte alltid 
höra exakt vad som händer längre bak i orkestern, inte när de dirigerar för fullt. Det är 
för skivproducenter att bedöma det. Med de dirigenter som inte behöver visa sig 
makthavande kan man samarbeta på ett mycket bra sätt med. Och när man känner dem 
och har gjort flera skivor med dem, då är det ett riktigt samarbete och man får ha stort 
inflytande på det musikaliska – de litar på en och att man säger något för att det stäm-
mer. Jag tror att det är lättare att ha musikaliskt inflytande, riktigt interpretatoriskt 
inflytande under en kammarmusik- eller soloinspelning.  

ME: Har Du någon konstnärlig vision innan inspelningsprocessen drar igång, det 
kanske är ett verk som inte spelats in tidigare, har Du någon uttalad idé att ”så här vill 
jag att det skall bli”, kanske i samråd med dirigenten? 

RS: Ja och nej, om det är något som är helt nytt så är det helt nytt för alla. Man sitter i 
samma båt. Man kanske lär sig stycket samtidigt och då är frågan för dirigenten och 
producenten mer att reagera på det de hör i just det momentet. Det är bara att vara 
ytterst flexibel. Det händer ofta i nyskrivna verk att balansen inte är särskilt bra eller att 
det är för idealistiskt. Det är klart att man måste ändra saker, inte meningen och relatio-
nen mellan instrumenten men rent allmänt ljudstyrkan t ex att trombonerna inte kan 
spela mezzopiano, det kommer att låta som forte. Det är klart att man ändrar på sådana 
saker hela tiden. 

ME: Så Du har en ganska pragmatisk inställning till inspelningsprocessen? 

RS: Ja, jag tror det. Det är samma grundregler för allt man spelar in. För nutida saker 
finns det enkla sätt för att få ihop någonting på en skiva; intonationen måste stämma så 
mycket som möjligt, rytmiskt bra, riktig och tydlig balans o s v. Samma regler gäller för 
Beethoven, Brahms eller Mozart. Problemet är att man här har ett helt sekel av inspel-
ningstradition också och konserttradition som man måste ta reda på för att veta hur man 
ska göra det själv. Jag kan inte tala för andra men jag försöker få andra att spela så bra 
som möjligt och försöker uppmuntra dem eller ”tvinga” dem att ge mer än att de 
egentligen skulle ge men försöker göra det på ett sätt som de tycker är kul. Om de hör 
att det blir bättre så är de villiga att göra det. Det är svårare med orkestern, då är det 
åttio musiker som tycker det är kul, samtidigt som det alltid finns kanske tio som vill gå 
hem. Men det kan hända att alla går åt samma håll och det är riktigt spännande när man 
vet att man har hela orkestern bakom sig, de accepterar vad man säger. De kan höra att 
det blir bättre och de spelar helt enkelt bättre när de hör det själva. 

ME: Det föranleder mig att fråga om Du tror att man kan höra på en inspelning att den 
är producerad av en viss producent? Skulle Du t ex själv kunna höra att du gjort en 
skiva? 

RS: Nja, det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte, faktiskt. Man kan snarare säga att om 
man känner hur diverse toningenjörer gör sin klang då kan man säga vem som har gjort 
ljudinställningen och om det är en producent som haft inflytande kanske man kan säga 
att det är han som har producerat det. Egentligen finns det två slags producenter på 
högsta nivå; de som tycker man skall hålla sig objektiv, att hålla sig till saker som 
intonation och samspel och inte blanda sig i interpretationen. Sedan finns det de, som 
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jag, som vill vara del av det hela och riskera saker också och säga sånt som ”Jag tycker 
inte det är tillräckligt spännande nu, jag vet att ni kan göra det bättre. Ska vi göra det en 
gång till?” Jag känner många producenter som aldrig skulle våga säga så till en orkester. 
Men det är en personlig sak. Om man inte är riktigt involverad och vill vara en del av 
processen så kommer inte skivan att låta spännande eftersom man måste bli inspirerad 
själv under inspelningen. Man måste vara så korrekt som möjligt men inte matematiskt 
eller ”datorkorrekt”. Det spelar ingen roll om inte allt är perfekt ihop, samspelt eller om 
det finns intonationsbrister, om de inte stör för mycket. Det som gäller är bra frasering, 
bra spänning. Det måste låta som live. Jag har ett sätt att jobba på som blandar långa, 
medel och korta tagningar, att inte säga ”ok, nu tar vi det från bokstav A till bokstav B 
och när den är gjord från B till C”. Jag kan inte spela in på det sättet. Jag blandar 
alltihop och musikerna har ingen aning vad vi har och inte har och då är de tvungna att 
spela bra hela tiden. Det finns folk och orkestrar som inte är vana vid det och inte tycker 
om det men de tycker om det efteråt när det hör att det är ok, att det låter ganska 
spännande. Det finns också de som bara vill spela korrekt och gå hem.  

ME: Om musikproducentrollen aldrig hade funnits, hur annorlunda tror Du inspelning-
arna hade låtit då?  

RS: Oj, det är svårt... I början när själva ljudkvaliteten var dålig var det mest en fråga 
om att kontrollera om balansen var acceptabel och att ta långa tagningar och inte klippa 
och sedan välja bästa tagningen. På den tiden var det säkert dirigenten som hade det 
största inflytandet över vad man skulle välja. När ljudkvaliteten blev bättre så blev 
producentens roll viktigare eftersom allting blev tydligare och det inte längre var 
möjligt att bara säga ”detta är det bästa vi kan göra”. Alltså, jag har ingen aning faktiskt 
hur det skulle ha låtit utan producent. Kanske hade det blivit bättre! (skratt) Nej, men på 
ett sätt kanske det hade blivit bättre, måste man säga, eftersom en producent ibland är 
ett hinder för att spela på ett livesätt. När det finns en producent, då tänker musikerna 
utan tvekan ”hur kommer han att reagera?”. Om man säger rent hypotetiskt, i en 
idealvärld; om man har en tekniker som är begåvad och han vet hur man spelar in en 
orkester och säger till dirigenten ”jag bara startar och stoppar (bandet eller datorn) – du 
spelar och bestämmer allt och du tar tid på dig att lyssna till allt och nästa dag kan du ta 
om det du inte är nöjd med”. Då finns ingen tredje person inblandad. Men om det inte 
hade funnits behov att förbättra kvaliteten på ett artificiellt sätt för att den måste vara 
bra för skivan, kanske vi hade varit nöjda med bara liveinspelningar. Men det kommer 
alltid att finnas behov av någon – en producent, som administrerar en inspelning. Tyvärr 
är det så att, och det är säkert en kostnadsfråga, att de flesta stora skivbolag idag inte har 
egna producenter eller fast anställda. Man har tappat mycket av en ”husklang” eller 
”husets stil” så att säga, som fanns framförallt på 1960-talet, som med Decca – de hade 
en ”Decca-klang”. Sådana saker, det finns inte längre.  Men det är också det att de flesta 
skivbolag, eller produktionsbolag som anlitas av skivbolag – vi jobbar alla, mer eller 
mindre, med samma sorts utrustning, i alla fall i Europa. Det finns tre eller fyra sorters 
mikrofoner som de flesta vill använda. Med mixerbord, där finns större variationer, men 
så mycket olika är de inte – när man tänker tillbaka till 1950- och 60-talen då varje stort 
skivbolag även hade en utvecklings- eller forskningsavdelning där de byggde deras egna 
maskiner. Jag menar, Decca hade en stor forskningsavdelning där man byggde egna 
maskiner ända upp till den tidiga digitala tiden. EMI i London byggde också sin första 
digitalmaskin själv. Men nu är det samma folk som gör samma inspelningar. Det finns 
inte fast anställda, nu är det mindre produktionsbolag framför allt i Tyskland och i 
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England. De får jobb för flera skivbolag – det spelar ingen roll. Kanske producenten 
kommer med själva artisten och känner ett produktionsbolag som kommer med själva 
utrustningen. Vi har försökt på BIS att behålla en viss stil, vilket beror på att mina 
kollegor alla kommer från samma utbildning.  

ME: Klipper och redigerar Du själv? 

RS: Jag gjorde det i början. Jag redigerade mina egna saker och saker som Robert (von 
Bahr) producerade. Men allt eftersom det blev klart att jag skulle ägna mig mest åt att 
vara inspelningsledare så gör jag inte själva klippjobbet självt. Men jag lyssnar på alla 
tagningar och gör ett klippschema. Jag brukar vara inblandad i nästa steg, omklipp-
ningen. Jag brukar sitta bredvid den som klipper för att kunna bedöma direkt så att man 
inte slösar bort tiden med att han försöker någonting som han tycker att så vill produ-
centen ha det.  

ME: Är det en toningenjör eller editor som klipper? 

RS: Vi på BIS anlitar ganska många frilansare från Tyskland, som är kontakter vi har. 
De kommer till oss. Vi har några Tonmeisters eller producenter som klipper sina egna 
saker fast inte alla. Jag har en kollega i England som jobbade här i Sverige hos oss på 
BIS men han flyttade tillbaka till England. Han har stannat som min redigerare och 
klipper de flesta sakerna för mig. Han vet hur jag vill jobba och jag vet hur han jobbar, 
det fungerar ganska bra. Jag skickar materialet till honom, han klipper det, jag får det 
tillbaka och lyssnar till det och konstnären får förstås en kopia av första redigeringen. 
Han får ge kommentarer och man diskuterar sedan vilka korrekturer man måste göra. Så 
fungerar det.        

ME: Hur tror Du att framtiden för musikproducentyrket ser ut?  

RS: Så länge det kommer att finnas inspelningar, oavsett format och vilket syfte, så 
måste någon ta producentens roll – att vara den som är ansvarig för kvaliteten. Man kan 
vara rädd för den tid då saker inte längre är en riktig produkt som man kan hålla i 
handen. Då sjunker också kvaliteten. Jag är lite rädd för det, faktiskt. Det blir billigare 
och billigare att producera. Man kanske gör liveinspelningar, t ex spelar in tre konserter 
men det finns ingen person som är kvalificerad att klippa och välja ut bästa bitarna. 
Alltså, att man bara tar de enklaste och billigaste möjligheterna och lägger ut det på 
Internet utan att ha en riktig kvalitetskontroll. Jag menar, det händer i dag. Det är så lätt 
och billigt att göra en cd-skiva och det finns så många skivbolag. Kritikerna kommer 
också att försvinna när det inte finns något att hålla i handen att recensera, jag fruktar 
det lite. När jag började så var en skiva en exklusiv sak, det var värt mycket, en kvali-
tetsprodukt. Det är inte så nu. Jag har aldrig tyckt om cd-formatet eller plastboxen som 
skivan kommer i. Jag tycker det ser lite billigt ut. Men om man jämför det med någon-
ting som jag i framtiden bara skall ladda ner utan att ha någon produkt, då tycker man 
att cd:n var en väldigt bra sak. Men man måste också utvecklas, det är klart, och jag tror 
för framtiden att det kommer att finnas behov för repertoar. Och jag tror att skivbolag, 
som BIS och andra, som är mer repertoarbolag alltid kommer ha en repertoar som andra 
bolag inte har för folk som vill lyssna på det. Det tycker jag kommer att funka i fram-
tiden. Det var ett viktigt konstnärligt jobb och det är fortfarande. Om man tänker på hur 
många timmar man lägger in i en produktion för att lyssna på alla tagningar och sedan 
klippa och göra korrektur med mera. Det är otroligt mycket. Sedan säljer man kanske 
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femhundra exemplar av skivan. Nja, inte så lite men det kan hända. Man lägger inte ner 
mindre tid på ett modernt verk än en symfoni av Mozart. Man gör sitt eget jobb så bra 
som möjligt hela tiden. Men det är klart att det är en besvikelse när man efteråt får veta 
att det bara är tusen exemplar som vi har sålt.  

ME: Då får jag tacka så mycket för intervjun!                    
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5 Producentrollen i praktiken – två inspelningsproj ekt 

5.1 Inledning 
I min ambition att söka svar på uppsatsens frågeställning ingick två praktiska inspel-
ningsprojekt där jag satte mig själv i den empiriska och teoretiskt granskande rollen som 
producent av klassisk musik. Det första projektet var tänkt att ge tillfälle att öva rollen 
som producent inför ett andra, mer resultatinriktat projekt, med mer rutinerade och 
etablerade musiker.  

Till de övergripande förberedelserna inför dessa båda projekt hörde att jag skapade ett 
inspelningsprotokoll konstruerat att rymma den data jag önskade notera under inspel-
ningarna. Mallen till inspelningsprotokollet finns att beskåda i Appendix I. Protokollets 
utformning bör snarast betraktas som intuitiv än metodiskt eller empiriskt vederlagd. 
Det består av de fyra kolumnerna Tagning, Takt, Tid och Anteckningar. Tagning avser 
tagningsnummer. Med Takt menas aktuellt taktomfång eller annan specifik identifie-
ring, såsom sångnamn eller tempobeteckning. I kolumnen Tid antecknas position i 
stycket i minuter och sekunder. Under Anteckningar inskrives värderande och kom-
menterande omdömen rörande tagningen, för rangordning och minnesstöd inför 
redigeringssessionen.    

5.2 Projekt A: Kvartetten 
Kvartetten består av fyra unga musiker vars andra gemensamma nämnare är att de 
studerar på Estetiska programmet, årskurs 2 & 3 vid Musikgymnasiet De Geer i Norr-
köping. Som stråkkvartett har de inte musicerat tillsammans mer än i några månader.  

Kontakt med kvartetten etablerades genom en rekommendation från musikgymnasiet. 
Vid en introduktionsträff mellan samtliga inblandande skedde en presentation och 
föreberedande diskussioner fördes. Kvartetten hade inte tagit sig något namn och 
benämns i denna uppsats som ”Kvartetten”. Det bestämdes att ett första inspelningstill-
fälle snart skulle äga rum i Golden Cut AB:s studio i Söderköping. Stycket skulle vara 
den första satsen i W.A. Mozarts Serenad för stråkar K.52515, mer känd under namnet 
’Eine kleine Nachtmusik’. Tillfället var tänkt ett ses som ett övningstillfälle som skulle 
följas av en session då den verkliga inspelningen skulle genomföras. 

5.2.1 Eine Kleine Nachtmusik, K. 525, Sats 1: Alleg ro 
W.A. Amadeus Mozart skrev sin välkända serenad K.525 ’Eine Kleine Nachtmusik’ i 
Wien 1787. Orsaken till dess tillkomst är okänd men den tänkta tillämpningen bör ha 
varit som bruksmusik för festiva tillställningar. Verket består av fyra satser; först ett 
Allegro i sonatform, följt av en Romanze. Därpå följer en Menuett och ett avslutande 
Rondo. Första satsen är komponerad i klassisk sonatform. Med det menas att den är 
uppbyggd av de klassiska byggstenarna; exposition med huvudtema och sidotema, 
genomföring, återtagning och en avslutande coda. Satsens 137 takter ger formschemat: 

                                                 
15 K. är en förkortning av Köchelnummer – en kronologisk förteckning över Mozarts samtliga verk, 
utgiven av musikbibliografen Ludwig von Köchel 1862. 
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Exposition: Takt 1-55 

1-4: Det fanfaraktiga huvudtemat presenteras i huvudtonarten G-dur. 

5-27: Huvudtemat via en brygga som modulerar till D-dur och kommande sidotema.  

28-35: Sidotema i dominanten D-dur 

35-55: Ett andra sidotema avslutar expositionen 

Genomföring: Takt 56-75 

56-75: Det tematiska materialet varieras och transponeras 

Återtagning: Takt 76-131 

76-131: Expositionens material tas om med små förändringar fram till codan. 

Coda: Takt 132-137 

132-137: En coda om sex takter rundar av satsen i huvudtonarten G-dur   

5.2.2 Förberedelser 
När den praktiska planeringen var klar kunde jag börja ägna mig åt dess musikaliska 
dito. Som producent är det viktigt att ha full kontroll över den noterade musiken och ha 
en konsekvent idé om hur denna skall hanteras. Jag införskaffade partitur och samtliga 
stämmor för K.525 och ett flertal tidigare inspelningar av verket för att nyansera, 
snarare än att skapa mig en klingande referens, då jag edan tidigare var väl bekant med 
den aktuella kompositionen. AEIUO16 har en webbplats som bland annat hyser en 
analys över första satsen med tillhörande formschema. Jag valde att begagna mig av 
detta som metodiskt underlag under detta inspelningsprojekt. (www.aeiou.at).  

Ingen av medlemmarna i Kvartetten hade tidigare varit i en studio eller gjort en inspel-
ning. Övningstillfället fick således en dubbel funktion. Dels för teknikern att känna in 
ensembleklangen och testa olika mikrofoner och stereotekniker, dels för kvartetten att 
bekanta sig med miljön på både det akustiska och psykologiska planet. Övningstillfället 
resulterade i några provinspelningar för mig och teknikern att lyssna på för att kunna 
optimera förutsättningarna inför inspelningstillfället. Datum för inspelning bokades 
slutligen. På grund av förhinder flyttades det senare fram en vecka.  

5.2.3 Inspelning 
Inspelningsdagen tog sin början vid 13-tiden då Peter Andersson och jag anlände till 
studion för att rigga17 mikrofoner och förbereda inspelningsrummet akustiskt via utpla-
cering av skärmar och mattor. Vi hade funderat lite sedan provinspelningen på hur att 
optimera stråkklang och ville testa ett flertal uppsättningar och spela in dem parallellt 

                                                 
16 AEIOU är ett projekt som fokuserar på kulturinformation i elektroniskt format på uppdrag av det 
österrikiska Kultur- och Utbildningsdepartementet.  
17 Rigga är en musikbranschterm med vilken menas att iordningställa och kontrollera utrustning.  
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för att vi skulle kunna välja den klangmässigt mest passabla. Valet kom att falla på en 
MS-stereoupptagning18. Valet stod mellan detta och två andra mikrofonpar. Teknikern 
arrangerade ett snabbt blindtest för att vi lättare skulle kunna vara objektiva inför 
signalen. Jag föredrog aktuell MS-stereoljudbild då jag fann den äga en rundad topp och 
mjukast färgkaraktäristik, något som var välkommet i detta fall med ganska vassa 
stråkljud och i ett torrt och direktklangsintensivt rum. I figur 1 visualiseras uppställ-
ningen av instrument och mikrofoner. 

 

Violoncell 
 
 
 
Viola 
 
 
 
 
Violin II 
 
 
 
Violin I 

 

Figur 1: Positionering av musiker och mikrofoner vid inspelning av Kvartetten. 

Kvartetten anlände vid 14.30 och fick värma upp med sina instrument medan vi gjorde 
några finjusteringar av ljudinställningarna. De fick inleda med att spela igenom Alle-
grosatsen i Eine Kleine Nachtmusik två gånger för att dels spela in sig och för att jag 
skulle kunna verifiera skillnader i samspel och individuell teknik sedan testtillfället. Jag 
berättade för musikerna att i syfte att optimera slutresultatet skulle vi nu övergå till 
korta tagningar som sedan skulle klippas ihop vid redigeringen. Det som baserat på 
tidigare livetagningar stod att önska var bättre intonation och ökat rytmiskt samspel, 
vilket jag nu hoppades kunna främja genom kortare tagningar, med önskat antal kom-
pletteringar av varje. För att vid varje tagning upprätthålla en initial kongruens i tempot 
lät vi Kvartetten räknas in av ett klick19 på 124 bpm, vilket valdes genom att musikerna 
fick känna in det tempo som passade deras samspel bäst. Ett klick kan användas under 
en hel tagning om det skickas via hörlurar till musikerna, annars är det vanligt att den 
används för att räkna in musikerna i rätt tempo för att sedan vara avstängd under 
inspelning. Det var denna sistnämnda variant vi använde oss, vilket också resulterade i 
en mer levande rytmik, då musikerna själv bestämde glidningar i tempo under tagning-
ens gång. 

Inspelningen resulterade i sextiotvå tagningar. Det kan låta väl mycket för ett sex 
minuter långt stycke. I detta fall skall dock inte antalet tagningar ses som ett direkt 

                                                 
18 MS-stereo är en teknik som i korthet innebär att en mittmikrofon riktas rakt mot ljudkällan samtidigt 
som en åttakopplad mikrofon placeras vinkelrätt mot densamma. Mittmikrofonen kan äga valfri 
riktningskaraktäristik (i detta fall en av kardioidtyp, även kallad njure). Den åttakopplade mikrofonens 
polaritet måste därtill vändas för att stereoupptagningen skall framgå vid lyssningen (Andersson, 2005). 
19 Klick är ett försvenskat uttryck av den engelska termen click track, med vilken menas ett ljudspår som 
markerar pulsen likt en metronom. 

≈ 2,5 m 
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resultat av musikernas förtjänster, utan i ljuset av att en av producentuppgifterna i 
projektet också var att praktisera klippning vid editeringen under den senare 
redigeringsfasen. Att även ta i beaktande vid förståelsen av denna process är att 
kammarmusikinspelningar till sin delikata natur ofta kräver en mer omsorgsfull redige-
ringsprocess än till exempel symfonisk musik, något som även påpekas av producenten 
Steven Epstein: 

”Kammarmusik kräver av nödvändighet en hel del editering eftersom du bara har ett 
instrument per stämma i motsats till i en orkester där du kan ha 40 stråkar – en 
massa av instrument – så om någon spelar lite ur ton så kommer det knappast att 
märkas alls. Men i en stråkkvartett, till exempel, är varje ton kritisk – varje intona-
tion, alla nyanser blir hundrafalt uppförstorade. På grund av denna förstoringsglas-
effekt är du vanligtvis nödgad att editera mera. (Massey, 2002:70). Min översätt-
ning. 

I tabell 3 nedan kan utläsas taktomfång på tagningarna, hur många kompletteringar som 
togs till varje tagning, vilken tagning som valdes ut preliminärt, nummer på tagningen 
totalt och slutligen de klipp nummer 1-20 som kom att ingå i slutresultatet.  

 Tabell 3: Tagningslista för Eine Kleine Nachtmusik –sats 1. 

Takt Antal tagningar Preliminärt 
vald tagning 

Tagningsnummer 
totalt 

Klipp 

1-4 7 7 7 1 
5-10 4 2 9 2 
11-28 4 3 14 3 
28-35 2 2 17 4 
35-50 1 1 18 5 
51-55 1 1 19 6 
1-4 (repris) 5 5 25 7 
5-10 2 2 27 8 
11-27 2 2 29 9 
28-35 3 3 32 10 
35-50 3 3 35 11 
51-55 2 1 36 12 
56-59 1 1 38 13 
60-69 4 3 40 14 
70-75 2 2 43 15 
76-79 3 3 46 16 
80-100 3 3 49 17 
101-119 3 3 52 18 
120-122 6 6 58 19 
123-137 4 3 61 20 

 
Mina konstnärliga ambitioner med verket inför inspelningen var ställda på en tämligen 
blygsam nivå då jag visste att ensemblen var orutinerad. Jag tyckte det skulle ha varit 
fel av mig att beordra för stora avsteg från deras inövade version. Dock satt jag inte 
passiv under tagningarna utan påpekade stundtals de förbättringar jag ansågs kunde 
göras i stunden. Exempel på detta vara att instruera om någon låg för starkt eller svagt. 
Jag ville ha en mer distinkt Violin I-klang i takterna 28-35, att påpeka om någon stämt 
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ur sig för mycket i relation till de andra. I takt 60-69 gav jag förste violinisten hjälp och 
tid att finna en bättre intonering i ett problemparti. En forcerad passage i takt 52-53 
mellan förste violinisten och andre violinisten söktes också finna en mer version av. Det 
skall även påpekas att beröm gavs både individuellt och till grupp. Det fanns gott om 
fog för detta då musikerna var mycket ambitiösa och engagerade i att erhålla ett gott 
resultat. Däri låg ett psykologiskt ansvar och eftertanke från min sida i syfte att få 
musikerna att känna sig såväl bekväma som uppskattade i sin ovana roll som objekt för 
inspelning. På grund av tidsbrist ökade dock fokus på konkreta resultat till nackdel för 
etablerandet av en avslappnad psykologisk atmosfär.       

5.2.4 Redigering 
De sextiotvå tagningarna blev grunden för klipparbetet under redigeringen. De prelimi-
nära valen av tagningar gjordes av mig under inspelningssessionen och visade sig bli de 
klipp som sammanfogades i editeringen. Undantagen var tre stycken tydliga intona-
tionsmissar som var tvungna att ersättas med klipp från kompletterande tagningar. 
Därtill var ett missljud i styckets slutklang tvunget att bytas ut från tagning 61 med den 
från tagning 62. Jag editerade stycket själv och använde mig av crossfade-teknik20 med 
exponentiella kurvor för att skapa så diskreta klippunkter som möjligt. I Appendix II 
finns en bild över editeringsfönstret där alla klippunkter åskådliggörs visuellt. I figur 2 
nedan ses en närbild på det första klippet, mellan takt 4 och 5.  

 

Figur 2: Närbild på klipp mellan takt 4 och 5 i Eine Kleine Nachtmusik, sats 1. 
 
I redigeringsarbetet ingår även att förbättra ljudet där så behövs. Det kan ske genom 
filtrering av ljudet med en equalizer och genom applicerandet av artificiell efterklang. 
Båda dessa steg behövdes i detta fall. Jag hade noterat för mycket resonans i cellons 
botten vid 295 Hz, vilket teknikern kunde åtgärda. Inspelningen kändes väl torr och lite 
digital efterklang mixades in med originalljudet för att hjälpa rumsklangen att växa.  

                                                 
20 Crossfade-tekniken avser i detta fall den mjukvarubaserade editeringmetod, grafiskt visualiserad av 
grafiska bågar som skapar en dynamisk överlappning mellan två klipp i editeringsfönstret.   
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5.3 Projekt B: Christina Högman och Mats Jansson 
Christina Högman är en sopran med en repertoar från romanssång till oratorier och 
opera. Efter sin debut 1985 på Drottningholmsteatern har hon engagerats vid ett flertal 
operascener, såsom Kungliga Operan och Hamburgoperan. Högman har även med-
verkat på skivinspelningar för bland andra BIS Records och Deutsche Grammophon.21 
Mats Jansson är en klassiskt skolad pianist med sin bas i Norrköping. Han har turnerat i 
Europa, USA och Japan och ger ett flertal konserter per år. Under sin pianistutbildning 
studerade Jansson piano för professor Hans Leygraf i Tyskland och undervisar nu själv i 
pianospel vid Örebro universitet. 

Initiala kontakter rörande en inspelning knöts med Mats Jansson. Vi konstaterade att det 
fanns goda möjligheter att få ett samarbete till stånd innan årets slut och bestämde att 
höras av ånyo inom kort. Två veckor senare beslöt vi oss för att satsa på en inspelning i 
Immanuelskyrkan, Norrköping. I mer konkret form beslutades veckan därpå att göra en 
inspelning där Mats Jansson och Christina Högman framför Robert Schumanns Fyra 
Sånger Op. 40 och Sergej Prokofjevs Den Fula Ankungen Op. 18. Den främsta orsaken 
till detta val var att verken var väl inarbetade på deras gemensamma repertoar, att de 
passade tidsmässigt för båda två och att vi ansåg att det skulle kunna bli en intressant 
inspelning av denna sorts kammarmusikrepertoar i den klara, lite steniga akustik som 
Immanuelskyrkan bjuder. Därtill kom inte minst att Christina Högman översatt de båda 
verkens texter till svenska vilket ju skulle resultera i en personlig och exklusiv inspel-
ning.  

5.3.1 Fyra Sånger Op. 40 av Robert Schumann 
De fyra sångerna i Robert Schumanns Op.40 komponerades under några få dagar 1840. 
De bär text med ursprung i dikter av H.C. Andersen med högromantisk prägel och 
temata kring liv och död. Speltiden för de individuella sångerna ligger mellan en och en 
halv minut till runt tre minuter med en sammanlagd längd av ca elva minuter. I vår 
inspelning framfördes de med svensk översättning gjord av Christina Högman.    

5.3.2 Den Fula Ankungen Op. 18 av Sergej Prokofjev 
Ungdomsverket Den Fula Ankungen Op. 18 tillkom under 1914 i kölvattnet av Sergej 
Prokofjevs examen från Konservatoriet i St. Petersburg. Verket är runt 12 minuter långt 
och består av en sammanhängande sats som är episodiskt uppdelad i linje med förloppet 
i H.C. Andersens saga med samma namn. Texten till versionen vi spelade in hade 
översatts till svenska av Christina Högman. 

5.3.3 Förberedelser 
Noter till aktuella stycken införskaffades genom Mats Janssons förtjänst. En pianostäm-
ning till kvällen innan inspelning bokades även den genom Jansson. Dagen innan 
inspelning besökte Peter Andersson och jag inspelningslokalen för att bekanta oss med 
lokalen och dess akustik. Därpå åkte vi till studion i Golden Cut för att slutplanera vilka 
mikrofoner och stereotekniker vi skulle välja. Vi lyssnade även på liknande musik-
upptagningar för att ytterligare orientera oss i olika klangideal.  

                                                 
21 Tyskt skivbolag grundat 1898 i Hannover Emile Berliner med bror. Genom åren har det erhållit rykte 
som ett kvalitetsmärke inom den klassiska musiken.       
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5.3.4 Inspelning 
Inspelningsdagen tog sin början med att Peter Andersson och jag åkte till Golden Cut 
för att hämta den inspelningsutrustning vi valt ut och iordningställt dagen innan. Vid 
8.30 anlände vi till Immanuelskyrkan för att rigga mikrofoner och koppla ihop och 
kontrollera att inspelningsutrustningen fungerade på plats.   

Min vision med denna inspelning var att låta musikerna i största mån styra det musika-
liska förloppet, då de var mycket bekanta med verken sedan tidigare. Min roll låg häri 
mer att styra upp inspelningen tidsmässigt och se till att ett tillräckligt antal adekvata 
tagningar genomfördes, bedöma möjliga klippställen och att föreslå lämpliga tagnings-
punkter. Innan detta också ansvaret för att de olika klingande uttrycken gjordes så stor 
rättvisa som möjligt i rummets klang. Intim kammarmusik i ett efterklangsrikt kyrko-
rum var en lite speciell situation som krävde en delikat eftertanke från både producent, 
tekniker och musiker. I samråd med teknikern beslutades att göra upptagningen med två 
rundupptagande mikrofoner som huvudpar i en liten AB-stereo22. Anledningen till det 
var att vi hade erfarenhet av mikrofonernas karaktäristik och kände efter en initial 
kontrollyssning att de tog upp rumsklangen bättre än kanske ett par likvärdiga njurar 
skulle ha gjort i samma situation. För att ha möjligheten till små justeringar av balans 
och pregnans riggade vi även upp spot-mickar23. Det blev ett par njurar i stereo 
närmickade på pianot för att kunna balansera pianots direktklang i mixen.  En njure 
placerades omedelbart framför sångerskan för att uppta monopregnansen. Med det 
menas här att befästa hennes stereoposition och tydlighet i ljudbilden om behövligt. I 
figur 3 ges en illustration av det rundupptagande huvudparet i förhållande till musikerna 
(spotmickarna har exkluderats för att tydlighålla grafiken).     

 

 

Figur 3: Positionering av musiker och mikrofoner vid inspelning av Fyra Sånger och 
Den Fula Ankungen medelst A-B stereo med två rundupptagande mikrofoner. 

Förmiddagen ägnades helt åt inspelningen av Robert Schumanns Fyra Sånger. Antalet 
tagningar varierade med svårighetsgraden och de delikata, likväl dramatiska stämningar 
som skulle fångas. Vi hade hela tiden vissa problem med störande trafikljud från gatan 

                                                 
22 AB-stereo är namnet på en stereoteknik där två mikrofoner placeras bredvid varandra. Det inbördes 
avståndet är 40-100 cm vid liten AB, och 30-50% av ensemblens bredd vid bred AB (Andersson, 2005). 
23 Musikteknisk term för mikrofoner som används till närmickning av instrument.  

≈ 40 cm 

≈ 2,5 m 
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utanför lokalen men dessa kunde minimeras genom att vänta vid tagningsstarterna och 
se till att primärt valda tagningar spelats in när det var relativt lugnt. Sammanlagt 
gjordes sexton tagningar innan vi var nöjda. I tabell 4 åskådliggörs antal tagningar, val 
och resulterande klippnummer.  

Tabell 4: Tagningslista för Fyra Sånger Op. 40 av Robert Schumann. 

Sång Antal 
tagningar 

Preliminärt  
vald tagning 

Tagningsnummer 
totalt 

Klipp 

Soldaten  
(Der Soldat) 

3 2 2 3 

Modersdröm 
(Muttertraum) 5 5 8 2 

Marsvioler 
(Märzveilchen) 

3 3 11 1 

Spelmannen  
(Der Spielmann) 

5 5 16 4 

 

Efter en kortare lunch runt klockan 13 satte vi i gång med Den Fula Ankungen. Trots 
verkets stilmässiga skillnad i karaktär jämfört med de fyra sångerna ändrade vi inte på 
våra mikrofoninställningar. Verket med sina olika episoder äger en så mångfacetterad 
klanglig och dynamisk bredd att vi fann att det bästa var att behålla positioner och 
inställningar. Därtill började nu tidsfaktorn göra sig gällande. Vi hade hållit på lite 
längre än väntat innan paus. För ett par avsnitt mot slutet av inspelningsdagen fick vi 
nöja oss med en tagning, med en snabb komplettering av dessa sist av allt. Tabell 5 
visar antal tagningar för de olika avsnitten, vilka val som gjordes och tagningarnas 
klippnummer vid editeringsprocessen. 

Tabell 5: Tagningslista för Den Fula Ankungen Op. 18 av Sergej Prokofjev. 

Avsnitt Antal 
tagningar 

Preliminärt 
vald tagning 

Tagningsnummer 
totalt 

Klipp 

sid.1: Allegretto - 5 5 5 1 
sid.6:  
Un poco sostenuto - 

3 3 8 2 

sid.8: Animato -  7 7 15 3 
sid.12: Allegretto -  2 1 17 4 

sid.14: Andante assai -  2 
2 (sid.17 ersätts 
av tagning 1)  

18 (19) 5&6 

sid.19: Allegretto - 1 1 20 7 
sid.21: Meno mosso - 1 1 21 8 
sid.23: Meno animato -  1 1 22 9 
sid.25: Molto animato -  4 4 26 10 
komplettering:  
sid19: Allegretto - slut 1 - 27 - 

  

Vid dagens båda inspelningar gjordes primära tagningsval direkt efter att varje sång 
eller avsnitt spelats in aktuellt antal gånger. I rollen som producent erhöll jag snabb och 
konkret feedback från musikerna angående i vilken utsträckning de var nöjda med en 
tagning. Vissa beslut lämnades till mig som producent att ta själv under påföljande 
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redigeringsfas. Rörande den psykologiska aspekten under inspelningen sökte jag i min 
producentroll förmedla en både servil och projektledande framtoning med ett stort 
förtroende till musikernas förmåga till konstnärlig egenstyrning. 

5.3.5 Redigering 
Redigeringen av inspelningen med Christina Högman och Mats Jansson genomfördes 
tillsammans med projektets ljudtekniker Peter Andersson några dagar senare. Utifrån 
inspelningsprotokollen arbetade vi oss systematiskt fram genom klippunkterna. Ett par 
felspelningar kunde korrigeras genom att korta passager byttes ut mot samma position i 
kompletterande tagningar. Efterspelet eller codan i de tre sista takterna av Den Fula 
Ankungen byttes ut från tagning 26 mot ett med kraftfullare uttryck från tagning 25. 
Gällande balansen beslutade vi redan under inledande lyssning att inkludera närhet och 
pregnans från stödmikrofonerna – dock mycket subtilt för att inte interferera med 
huvudklangen. Det gjordes ett par provmixar där den inbördes balansen skiftade mellan 
piano och sång. En välklingande jämvikt hittades slutligen och som fick ligga till grund 
för mastermixen. Vi filtrerade bort lite av basen i de lägre frekvenserna för att mildra 
effekten av den förbipasserande trafiken. Ingen digital efterklang behövde appliceras. 
Denna förstaredigering överlämnades till musikerna för att de skulle kunna få ge sina 
konstnärliga och tekniska synpunkter inför en eventuell andraredigering (vilket dock 
faller utanför denna uppsats ramar). I Appendix III och IV finns inspelningarnas 
editeringsfönster att beskåda.    
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6 Resultat 
I detta kapitel sammanvävs resultatet av teori, kvalitativa intervjuer och praktiskt 
utövande av rollen som producent av klassisk musik. Det svarar mot uppsatsens syfte 
genom uppdelningen i producentens betydelse för det klingande resultatet före, under 
och efter inspelningen. Studien visar att producenten av klassisk musik kan ha betydelse 
för, och möjlighet till inflytande eller kontroll över, ett flertal faktorer som påverkar det 
klingande resultatet. Dessa faktorer är: artist, repertoar, akustik, teknik, interpretation, 
psykologi och redigering. Under vilken fas de äger betydelse redovisas nedan.  

6.1 Före inspelningen 
Före en inspelning har producenten möjlighet att påverka det klingande resultatet 
genom val av lokal, och med det menas akustik. Valet av akustik vid Projekt B var ett 
aktivt sådant som föregick inspelningen. Resultatet kan även påverkas, mer eller mindre 
indirekt, när producenten har inflytande över valet av artist (musiker, dirigent) och 
repertoar (Gaisberg; Legge). För att främja den stundande inspelningspsykologin kan 
producenten i denna fas förbereda en inspelningssession noggrant musikaliskt och 
tekniskt för att på så sätt effektivisera denna och på plats kunna ägna mer tid åt artist 
och interpretation (Legge; Culshaw). Goda förberedelser gagnade Projekt A, medan en 
sådan effekt var mindre påvisbar under arbetet med Projekt B.  

6.2 Under inspelningen 
Under själva inspelningstillfället kan producenten påverka det klingande resultatet 
genom teknikval som mikrofontyp, antal mikrofoner, mikrofonernas placering inbördes 
och i rummet. Den klingande frukten av detta är kontroll över balansen mellan stämmor, 
individuella instrument och över helhetsljudet i rummet (Culshaw; Gould; Mercury; 
Zetterqvist). Vid projekt A och B ägde mitt val av mikrofoner betydelse för klangen i 
resultatet. Suff anser att balansen en producentfråga, tekniken är för ljudteknikern. 
Enligt Zetterqvist sätter teknikern större prägel på det klingande resultatet än producen-
ten gör genom tekniken. 

Gällande psykologin under inspelningen kan den ofta vara avgörande för kvaliteten på 
slutresultatet. Suff nämner uppmuntran och att hålla musikerna skärpta. Producentens 
manér kan inverka på förväntningar, inspelningsklimat och således artistens prestation – 
på gott och ont (Legge; Culshaw). Respekten för producentens kunskap kan också 
påverka musikernas prestation (Keener; Legge; Zetterqvist). Om personkemin med de 
andra aktörerna, som ljudtekniker, dirigent och musiker fungerar, gagnas ofta resultatet 
(Suff; Zetterqvist). Under Projekt A och B kom den psykologiska faktorn att äga en 
mindre betydelse för det klingande resultatet, mycket beroende på min orutin i produ-
centrollen. Det interpretatoriska inflytandet varierar, ofta beroende på hur mycket tid 
som finns till förfogande vid inspelningstillfället (Suff). Det kan vara större om det rör 
sig om en orutinerad orkester eller om det är tidigare oinspelad musik. Även vid 
inspelningar med mindre sättningar som kammarmusik eller solomusik ökar produ-
centens inflytande (Suff; Projekt A). Om musikerna dock själva har en gedigen kontroll 
över tolkningen, som under Projekt B, minskar ofta behovet av producentens styrning 
och medverkan i den interpretatoriska processen.     
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6.3 Efter inspelningen    
Efter att inspelningsarbetet är avslutat har producenten under redigeringsfasen betydelse 
för det klingande resultatet genom att ta beslut vid mixning som rör balans och färg. 
Producenten gör här också det slutliga valet mellan tagningar, ofta av skiftande karaktär 
speltekniskt och interpretationsmässigt. Vid editeringen klipps slutversionen ofta 
samman av producenten själv eller av en editor/redigerare som klipper efter produ-
centens gjorda tagningsval (Suff). Vid Projekt A genomförde och beslutade jag själv 
över editeringsprocessen, vid Projekt B tillsammans med ljudteknikern. Applicerandet 
av digital efterklang är ofta en process där producenten själv är engagerad och besluts-
fattande, vilket så också var fallet under redigeringen av Projekt A. 
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7 Slutsats och diskussion 
Denna uppsats har sökt visa de faktorer som producenten av klassisk musik har att tillgå 
för att sätta sin prägel på det klingande resultatet vid en inspelning. Studien visar att 
producenten av klassisk musik kan ha betydelse för det klingande resultatet på ett flertal 
olika sätt. Hur stor betydelsen blir för slutresultatet är mycket upp till producenten som 
person och dennes unika egenskaper, kunskaper och vision. Robert Suff nämner att den 
psykologiska faktorn utgör runt åttio procent av producentjobbet (se sid 20). I min roll 
som producent för de två inspelningsprojekten fann jag att det ligger en väsentlig 
relevans i det påståendet. Mina två projekt hade säkert gagnats av en mer rutinerad 
producent. Producentens skicklighet i att skapa ett gynnsamt psykologiskt klimat består 
av en kombination av konstnärlig integritet och med tiden ökad erfarenhet i yrkesrollen.  

För en producent av klassisk musik ställs det stora krav på ett helhetstänkande för att på 
bästa sätt administrera de uppgifter och situationer som uppstår före, under och efter en 
inspelning. Gällande det interpretatoriska inflytandet för en producent så blir det således 
ofta sekundärt. På grund av knappa tidsramar och dirigenters och musikers professiona-
lism värderas ofta producentens projektledande och sociala kvaliteter högre i dag än 
kanske tidigare i historien. Producentrollen har förändrats mycket under åren, i en stadig 
symbios med tekniken. Med den tekniska utvecklingen har hela tiden följt nya möjlig-
heter att förändra och förbättra ljudet för producenten. Denna progress ger producenten 
ökad betydelse för det klingande men ställer samtidigt krav på denne som en musikens 
och tekniken dualistiske förenare. Även faror lurar med moderna inspelningstekniska 
förhållanden. Undermåliga inspelningar och konstnärlig torrgång kan idag döljas så pass 
hjälpligt med teknisk kosmetik att det kan vara kommersiellt lönsamt för skivbolag med 
pekuniär inställning till den klassiska musikens potential.   

Efter att ha genomfört denna studie kan jag våga mig på gissningen att den närmaste 
framtiden för producenten av klassisk musik ligger i bemästrandet av små budgetar, 
med fortsatt större inflytande över det tekniska än månne det interpretatoriska. Därtill 
kommer det viktigaste; att vara rätt person i rätt projekt för att ge de medverkande den 
optimala produkten av just deras insats. Det finns inget utrymme för godtyckliga 
produktioner. Producenten, kanske mer än någon annan, kan komma att bli den vapen-
dragare i musornas tjänst som håller den klassiska musikens standar högt i kampen mot 
en kulturell trivialisering.  

När jag i och med denna uppsats nu avslutar mina studier efter tre år på musikprodu-
centprogrammet vid Linköpings universitet kan jag i backspegeln se att det i mångt och 
mycket varit en ensam musikalisk resa för min del. Undervisningen och forskningen 
kring klassisk musik är olyckligt förbisedd vid universitetens utbildningar i musik-
produktion – vilka tycks växa upp som svampar ur en spekulerande akademiska mylla. 
Forskningsuppslag rörande inspelning av klassisk musik har traditionellt legat på de 
musikvetenskapliga diskursernas bord. Men det finns nu orsak att dra fördel av de 
praktiska ambitionerna vid dessa musikproduktionsutbildningar och vidga metoden för 
och definitionen av musikproducenten.  

Jag har med min forskning blott öppnat en dörr på glänt till en lika stor som speciali-
serad musikvärld. Följaktligen föreligger anledning att uppmuntra framtida studenter att 
kila in sin fot i dörrspringan och vidare bidraga till att visa att den nutida och moderna 
musikproducenten även hör den klassiska musiken till.  
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Appendix I: Inspelningsprotokoll – mall 
 

INSPELNINGSPROTOKOLL   GOLDEN CUT AB 

ARTIST PRODUCENT TEKNIKER 

VERK LOKAL DATUM 

TAGNING TAKT TID ANTECKNINGAR 
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Appendix II: Editeringsfönster – Eine Kleine…  
 
 

 
 
Editeringsfönstret för Eine Kleine Nachtmusik, sats 1, som grafiskt visar klippunkterna. 
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Appendix III: Editeringsfönster – Fyra Sånger 
 
 

 
 
Editeringsfönstret för Fyra Sånger Op. 4, som grafiskt visar klippunkterna. 
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Appendix IV: Editeringsfönster – Den Fula Ankungen 
 
 

 
 
Editeringsfönstret för Den Fula Ankungen Op. 18, som grafiskt visar klippunkterna. 
 


