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Abstract 
 
This research covers the contemporary music producer’s role of facilitating 
creativity in a studio environment and how the producer works to do so. The 
reason for this is to assist and further the understanding of producers for both 
young producers as well as young audio engineers as they might work as or 
with a producer when entering the business. The aim of this study is to create 
a list of techniques that professional contemporary music producers use in 
order to facilitate creativity. A literature review was made to outline and 
present key points in modern creativity research as well as the history of the 
music industry. Examining the literature revealed two major perspectives of 
creativity; the romantic ideal – explained as a divine power – and the 
sociocultural – explained as a result of social structures. Since the producer is 
often employed to facilitate and oversee creativity it seems as if the sheer 
existence of the producer conflicts with the romantic ideal. This because 
facilitating divine power is undoubtedly anything major companies would 
employ a producer for. Next, an ethnographic study using structured 
interviews was conducted with four professional producers to find common 
themes and concepts and thus constructing relevant techniques out of these 
together with the reviewed literature. 13 concepts were constructed through 
analysis of the interviewees responses, sorted in two different themes – 
Behavioral and Practical. These concepts were then molded into the sought 
after techniques, which can be used as a music producer’s toolbox, applied 
when deemed necessary. A list of 6 techniques is presented, all coinciding 
with sociocultural ideals. Finally a comparison between the themes and 
concepts found in the interviews and of the findings in the reviewed literature 
was made. 
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1. Introduction 
The music producer is an actor that has been present for a long time in the 
music production industry. Research regarding the producer has been around 
for at least sixty years but about a decade ago, a lot more literature has begun 
to arise. This literature has however in some cases been inconsistent e.g. in 
terms of defining what the music producer actually does. The music producer 
has an important role in production and that role has many areas of 
responsibility. This study will not cover all of these roles but what this study 
will handle is what the producer does to facilitate the creative process in the 
studio. Creativity is a broad term and there are many different perspectives 
on what it actually means.  
 
Now, what does the producer have to do with creativity? First it is important 
to get some perspective on creativity in general and what it implies and later 
how it regards the producer specifically. It is commonly referred to as 
something that ‘creative people’ just have. A typical example is the depiction 
of any of the major composers like Bach, Mozart etc. They are depicted as 
exceptionally creative people that simply let their inspiration come to them 
without any kind of unique exterior stimuli or connection. Their talents are 
often described as if there is a divine power that simply seeps out on a sheet 
of paper that becomes the symphonies they present to their audience. These 
romantic ideas of creativity have existed a long period of time; but is creativity 
really something that is inexplicable, and does it only happen to creative 
people?  
 
Popular music production does not conform to this ideal of creativity. The 
music production industry has, since the beginning of music production, 
always hired people to produce the material that then can be presented to the 
public. The simple presence of a producer seems contrary to these romantic 
ideas described above. The producer is someone who is hired to oversee the 
creative process and has an overview of all the interrelations of all processes 
of production including the creative process. How can then creativity be 
divine power or magic? Major companies do not hire magicians or priests to 
oversee this process. The producer however is hired for facilitating the 
creative process. So what does the music producer actually contribute to the 
process? If not magic then there must be something factual that can be valued 
and is arguably real as a base to the music producer’s employment. 

1.1 Aims, Scope and Purpose 
This study will review key points in modern creativity research as well as 
prior research of producers’ roles in the music production industry. The scope 
is limited to the producer’s responsibilities regarding creativity. The aim is to 
find the responsibilities of a contemporary music producer and what 
creativity is from the viewpoint of professional producers, thus being able to 
investigate the similarities to find out how it can be facilitated in the 
recording studio. A set of interviews will be conducted that later will be 
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analyzed and compared to examine the topic. To do this, the study examines 
how the music producer works to facilitate creativity in the studio 
environment including what techniques they use. Some producers may apply 
facilitation techniques intuitively, facilitating creativity, without the notion 
that they are. These techniques are however still of interest if they have an 
impact on creativity in production. If possible, these ideas and comments will 
be categorized and molded into a set of techniques that can be used when 
deemed necessary. Asking professional producers is seemingly the most valid 
way of investigating this subject as techniques can only be applied if they are 
capable to apply consciously. 

The purpose of this study is mainly that it may prove useful to other 
audio engineers to get an insight to the music producer’s role as a creative 
facilitator. It may also act as a guide for young producers that are just starting 
out or want to get another perspective on the area of music production.  

2. The Domain of the Producer 
Even if research on music producer has its inconsistencies regarding its 
responsibilities, a larger body of literature has been presented concerning the 
music industry that the music producer resides in. The music production 
industry concerns many other professional actors that are engaged in the 
music production process specifically. Not to be equated to studies regarding 
the industry, music history or composition. Relatively recently has 
musicology picked up on investigating music production. This is due to the 
blurring line between popular music composition and music production 
techniques. Another underlying motive for this is because music production 
has been under a lot of change since the 1950’s, which in turn has affected 
music and thus musicology. Theberge (2004) mentions the significance of the 
digitalization since the 1980’s shifting a lot of the work from larger companies 
over on individual producers and engineers in the music production scene. 
These changes have made the different parts of the process of production and 
the roles of the music producer in the process more apparent because when 
different areas of responsibility are shifted, when following these, reasons 
why and how it has fallen upon each actor can be examined. 
 
Below, important shifts in the music production industry are presented. These 
are useful to the study in the sense of setting up a timeframe of key events 
that might have provoked changes in production, recording techniques and 
consequently the creative process in the recording studio. The developments 
reviewed below are focused to examine relevant developments that the 
contemporary music producer has undergone to reach the current situation. 

2.1 History of Music Production 
As early as the 1950’s and onward, a new form popular music began to arise 
with the introduction of new recording techniques and the popularity of this 
music pressured the music production companies through a widespread 
demand for different styles of recorded music.  Thereby causing a shift in 
how record companies function. These large companies had prior to the shift, 
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relied on centralized, in-house production. Instead, from the 1950’s and 
onward, they began relying on outside and entrepreneurial producers as well 
as independent studios, some of which were run by producers. These studios 
were few, often a simple and crude version of their previous in-house 
alternatives and established themselves by linking themselves to a certain 
type of these new music styles. They continued to increase in number and 
sophistication as time progressed. Also the increased availability of music 
production technology to the independent studios made the transfer from the 
in-house infrastructure much easier. In the 1960’s the active pop music 
producers had somewhat split from the record companies and some began to 
run their own studios, staying independent, working on the edge of the 
companies’ border (Théberge, 2012). Shortly after this change, between the 
60’s and 70’s, multi-track recording equipment was on the rise, allowing 
recording studios to have upwards to 24-track tape recorders. In the late 70’s, 
this was considered standard equipment within the industry and many 
commercial studios were capable of supporting even more channels than 24, 
which in turn created more possibilities for music production. Not only did 
the technological advancements provide new technology to the larger 
recording studios but inexpensive 4-track consumer equipment was also 
made available for ‘home studios’ (Théberge, 2004). This allowed compositors 
and musicians to make more advanced pre-productions, home recordings as 
well as increasing the possibilities for songwriting, implementing this new 
technology into the creation process. 
 
In the 1980’s new technologies began to emerge in the shape of MIDI 
sequencers, drum-machines as well as samplers that has allowed for 
producers and musicians to record complex musical arrangements, without 
the need of bringing in professional musicians or arrangers. The issue, 
criticized by many, was that popular music began to sound too similar 
because of the increased popularity and usage of the same hardware with 
pre-programmed sounds, thus creating the perception that music creators 
were incapable of producing original sounds (Théberge, 2004). He states, 
nevertheless, that independent producers and engineers became new 
competitors to larger studios as they began establish their footing by creating 
so called ‘Project Studios’, which could provide the new higher quality, lower 
cost recording equipment based on MIDI technology. This MIDI dependent 
category of production houses had the capabilities in between the home-
installment studios and the larger, commercial studios. They also began to 
compete for the same commercial work that the larger companies had been 
alone with before. These also had somewhat larger facilities than simpler 
home installments, allowing for cheaper and faster productions than before 
this MIDI based infrastructure.  
 
Prior to the turn of the new millennium had new technologies like digital 
recording began showing up. Systems such as Digidesigns’s Sound Tools in 
1989 (Future Music, 2011), started gaining popularity and later on in the 90’s 
more software joined. These newer digital recording software combined the 
recording capabilities with MIDI sequencing in one piece of software. The 



 
 

9 

development in digital equipment continued and led to cheaper production 
equipment and more effective work. Since this form of technology no longer 
was based linear editing, material from different sources (e.g. outsourced 
recordings, MIDI, samples etc.) could more easily be integrated in project and 
a more flexible approach to could be adapted in the sense of musical 
arrangement, mixing and re-mixing (Théberge, 2004). 
 
In the early 2000’s the term Network Studio began showing up. The 
technology was demonstrated in 99’ with people working in different 
locations in near real-time using the Rocket Network, a server-based 
technology that opened up the possibility to collaborate in production from a 
number of locations in real time The network ceased operation a few years 
later but the idea of a networked based solution in music production, whether 
or not in real time, is considered standard today. This type of system is still be 
used by the contemporary music producers when it seems appropriate; also 
possible are other types of network collaborations e.g. musicians, songwriters 
as well as engineers. (Théberge, 2012) 

2.2 The roles of The Producer 
These advancements in digital music production have evidently changed a lot 
in the music production process. The cheaper equipment used by the 
producer is now available for individual actors instead of only being 
accessible by larger companies with economical advantages. That this 
equipment became user-friendlier to streamline the workflow between 
productions, also allowed producers and other music creators to be more 
independent without having to rely on engineers. Having learned one Digital 
Audio Workstation (DAW), such as Sound Tools, could another more easily 
been figured out. This in turn caused engineers to either specialize in their 
area or take on more responsibility such as producing music. As the roles of 
the producers and engineers blurred, most producers developed their own 
personal setup. The aspects of merging the engineer with the producer was 
further encouraged by diminishing budgets from record companies as well as 
technically being able to contain a production, between the artist and 
producer, makes the production process more streamlined. (Burgess, 2008) 
 
Another change that is apparent is that when a producer was brought in to a 
recording environment before, an entire team consisting of specialists e.g. 
engineers, arrangers etc. were present. However today, since the shift to 
outsourcing material, has the number of actors decreased but individuals that 
are specialized in different areas are still brought together for collaboration or 
specified expertise purposes. The contemporary music producer is today a 
broad term where different roles can be applied depending on the situation. 
What these roles are and what responsibilities they have can be extracted by 
examining the literature below.   
 
Harding (2012) says that the music industry is mainly a ‘service’ industry, 
especially in pop production. From the 80’s up until now the pop producer 
has been a service agent to a large extent, though referred to as a creative 
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agent to record companies, managers as well as artists. He argues that 
nowadays, rather than the producer being one person, the producer is now 
generally more of a production team where different types of roles are 
present. The roles are explained as, “The musician” or at least a keyboardist 
that knows its way around sequencing libraries and programming virtual 
instruments, which can consist of one or more individuals. Then “The 
engineer”, being proficient in audio engineering skills that is able to, ‘excite’ 
the room with sonic enhancements to the material. Finally there is “The Team 
Leader” (Harding, 2012, p. 92) who is an entrepreneur in administrative, 
organizational and communicational skills. (Harding, 2012) 
 
This description is supported by Howlett’s (2012) research when he cites the 
Shorter Oxford English Dictionary ‘nexus’ as it describes “…the necessary 
connection between cause and effect.” (p. 189) Additionally, he lists the 
various roles that a producer can undertake in a production situation. These 
are not necessarily to be used in every situation, always, since every 
production is different. Using Howlett’s (2012) terminology, these are: 
 

• Arranger/Interpreter/ Visualizer. 
• Engineer. 
• Creative Director/Performance Director. 
• Logistical Facilitator/Project Manager. 
• Psychologist/Counselor/Priest. 
• Mediator – Between the objectives and aspirations of the record company and 

the artist. (Howlett, 2012, p. 190)  
 
These roles have come from interviews and observations with other 
professionals and his earlier experience and can to some extent fulfill the 
definition of a nexus in a studio environment. 
 
Burgess (2013) also writes on the area of categorizing different types of 
producers. The functional typologies include one he calls the “Artist”, which 
he explains as the self-producing artist that often works from home. The 
“Auteur” is explained as a producer or team, which is the main force of 
creative work in a project, writing and composing large portions of the 
material. The “Facilitative” involved in the project to bring out the best 
possible result of the artist or composers material as they can make sonic 
improvements and make the creators visualizations into reality. The 
“Collaborative” is the following, which is explained as an extra perspective 
maybe needed to add to the creative process. Next comes the “Enablative” 
who will handle finding talent, material and locations to make it happen. 
Lastly the “Consultative”, which covers integrating with the remaining actors 
in a studio environment as a sort of mentor.  (2013, pp. 9-19) 

2.3 The Creative Facilitator 
The literature shows that there are many different roles the producer can 
apply depending on what situation the producer might find him or her in. 
One common denominator through these texts is the role of an actor that 
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observes, facilitates and can capture the creative input from other participants 
in the studio. Essential points about this role can be extracted via these 
definitions. Harding’s (2012) ‘Team Leader’, is supposed to orchestrate the 
production team inside the studio. Similarly, Howlett’s (2012), the ‘Creative 
Director’ or ‘Performance Director’ is to lead the production in the 
appropriate aesthetic direction as well as encourage suitable ideas and 
creativity. Burgess (2013) terminology is slightly more on point with the 
definition sought after in this study. The ‘Facilitative’ is a supportive role that 
ultimately evaluates creative input to bring the project to its full potential in a 
structured fashion. 
 
This study investigates ‘The Creative Facilitator’ role, whose responsibilities 
are: 

• That it can encourage creativity.  
• Extracting creative ideas or maybe even being able to force creativity 

out of different participants inside the studio. 
• To be able to help with communication between participants. 
• Understanding what different individuals are capable of doing. 

3. History of Creativity 
Understanding and explaining creativity has many benefits beyond record 
production. Sawyer (2012) presents a list of different benefits that could come 
from explaining creativity. One is to help “identify and realize every person’s 
unique creative talents” (Sawyer, 2012, p. 5), and he argues to nurture the 
individual’s creativity in turn can prove useful to society. Another is to help 
“our leaders to respond better to the challenges facing modern society” 
(Sawyer, 2012, p. 5). This leader figure is argued to be able to encourage their 
team in a more effective way as well as being better at taking care of new 
tasks.  

3.1 Romanticism and Rationalism 
In literature on creativity there are two widespread views that have anchored 
themselves as common concepts over the centuries, romanticism on one end 
and rationalism on the other. As early as the 17thcentury had some authors 
already made a conception that creativity needed the consciousness of the 
creator as well as reason, knowledge, training and education for creation of 
good art. On the other side of the spectrum, romanticism, advocates the 
escape from the conscious ego while affirming the senses of instinct and 
emotion. One of these ideals still lives on while the other has undergone some 
amount of change in modern society. 

4. Modern Creativity Research 
Modern creativity research began around 50 years ago (Sawyer, 2012). Since 
then has many different approaches for explaining creativity come up. To 
give an overview of the area it might be best to explain the different views 
chronologically.  
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4.1 The Romantic Ideal 
Creativity is, as explained by Boden (2004), a term commonly associated as 
some kind of inexplicable power either holy, divine, inexplicable or that 
creative people have gifts of intuition or insight. She explains that two 
widespread views on how creativity occurs use these descriptions, which she 
calls “inspirational” and “romantic”. (2004, p.14) She explains that though 
similar they do differ on some accounts. ‘The Inspirational’ is argued to be the 
ideal, which relates creativity to these inexplicable powers while ‘The 
Romantic’ is not as extreme. It is still exclusively applied to specific people 
with some kind of gift or special talent. Sawyer (2012) also writes about the 
romantic or inspirational ideal in a similar fashion, citing Plato, Aristotle and 
depicts ancient Greece where creativity was likened to a demonic possession. 
 
Split in to “the inspirational and romantic” by Boden (2004, p. 14), generalized 
as “the first wave” by Sawyer (2014, p. 14) but generally called the ‘Romantic’ 
ideal by most authors, this paper will refer to this view as the Romantic ideal 
as most of the advocates of this ideal base their beliefs on similar grounds. 
Boden (2004) states that this ideal is believed by many to be true even though 
it has rarely been critically examined and advocates of the romantic ideal 
view this science’s efforts to explain it pessimistically. In spite of the romantic 
ideal’s widespread acceptance that creativity is something that comes from 
divine power or plain inspirational outbursts has research based on rational 
and empirical studies attempted to explain it. 

4.2 The Psychological Ideal 
In the 70’s and 80’s came what is to be called “the cognitive” approach by 
Sawyer (2012) or “the psychological” approach by Boden (2004) and McIntyre 
(2012). This ideal was the “Second Wave” as Sawyer (2012, p. 14) puts it. It 
completely opposed the Romantic ideal on a basic level and describes 
creativity as “an activity whereby products, processes and ideas are generated 
from antecedent conditions by the agency of someone, whose knowledge to 
do so comes from somewhere and the resultant novel variation is seen as a 
valued addition to the store of human knowledge” (McIntyre, 2012, p. 150)  
 
Critics of this approach claims that it overemphasizes creativity as a 
psychological reductionist approach. It basically states that the individual, 
when creating, “becomes a mere epiphenomenon without any casual 
significance whatsoever” (McIntyre, 2012, p. 151). Ten years later came what 
is known as the ‘sociocultural approach’ that states that certain factors need to 
converge for creativity to happen. Many researchers have seemingly 
converged on this ideal.  

4.3 The Sociocultural Ideal 
To continue with Sawyers (2012, p. 14) layout, the “third wave” is the 
sociocultural ideal, which continues with some aspects from the psychological 
approach but instead places creativity in a social and cultural context. The 
sociocultural ideal explains that a number of factors are needed for creativity 
to occur (McIntyre, 2012). What this means is that an individual actor itself 
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summons creativity to create a product, which is representable of societal 
impressions. This product can then later on be presented to the public as a 
stage of verification of its novelty. The stage of verification is one of five 
stages gathered by McIntyre (2012). These stages are presented as 
“Preparation”, “Incubation”, “Inspiration”, “Verification” and “Elaboration” 
(p. 155). These are paralleled with the stages of music production, though not 
exclusive to particular production stages, they instead overlap and are 
reintroduced a number of times before the end of the production (McIntyre, 
2012). The first three stages, as argued by Bastick (1982), can be considered as 
the stage of intuition. His perspective of intuition explains how generated 
ideas are based on, and processed by, prior information and experiences. This 
is usually done intuitively where these actors simply may find themselves 
doing it. These stages are all present on individual level, but how it is applied 
and how it occurs in society, is presented as a systems model explained by 
Csikszentmihalyi (1996).  

4.3.1 Systems Model of Creativity 
Csikszentmihalyi (1996) has presented the systems model of creativity as a 
system of three components. “The Domain” is on the top-level human culture 
but can be applied in a smaller perspective e.g. specific culture such as the 
music industry or even social groups such as producers. The second 
component is “The Field” where e.g. groups act as gatekeepers to the domain, 
which usually are the audience. This is where the stage of verification usually 
takes place. Lastly there is “The Individual Person”, referred to as the agent in 
Figure 3.1. These components are in no way fixed; this systems model can be 
seen as a sort of template, which can be applied in any scenario. On a macro 
level can the agent be any creative actor in the domain. If the music industry, 
for instance, were applied as the domain, then the field would be the 
audience and the producer is an agent.  
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The systems model can simplify the idea of the producer’s creativity in a 
larger social context. This type of creativity is referred by many authors as the 
“Big-C”. The individual creativity that occurs on a personal level is 
conversely referred to as “little-c”. Setting them side-by-side can clarify their 
differences. 

4.3.2 Little-c and Big-C  
Some authors like Sawyer, (2012, pp. 7-10) and Boden, (2004, p. 43) 
conceptualize this sociocultural ideal as the “Big-C” or “H-Creativity”. ‘H-
Creativity’ is explained as “ideas that are novel with respect to the whole 
human history.” (Boden, 2004, p. 43) What this means is that the idea is only 
‘H-Creative’ if it hasn’t been thought before, anywhere by anyone. On the 
other side of this concept is the “little-c” or “P-Creativity”, which is explained 
as the fundamentally novel creativity within the individual mind that 
constructed the idea, or within a group of creative collaborators. The ‘P-
creativity’ is instead explained that the ‘new idea’ is constructed in the mind 
of the innovator and has not been thought of before by that thinker or group 
of thinkers.  
 
These sociocultural structures, as well as the systems model, have already 
been applied to the music production environment. However cognitive 

Society 

Culture 
 

Bio & Env 

Domain 

Agent Field 

Produces 
Novelty 

Transmits 
Information 

Selects 
Novelty 

Stimulates 
Novelty 

Figure 4.3.1: Csikszentmihalyi’s Systems Model of Creativity (McIntyre, 2012) 
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models have also been applied by Lefford (2015), which places the producer 
as a mediator in communication and a coordinator of sharing expertise 
between different experts converging in the studio.   

5. Creativity In the Studio 
Lefford (2015) has compared the producer to a “boundary object”, which 
implies that the producer provides necessary information regarding the 
recourses at hand and also structuring the supply of said information. Placing 
it into the realm of music production, the producer makes use of the present 
experts skills e.g. engineers, musicians, composers as well as coordinating 
these. These experts are part of a “community of practice” (COP). Each 
individual COP has collectively obtained specific knowledge by interactions 
and experience as a part of the COP. This knowledge is the base of the skills 
that each expert brings into the studio. Therefore their expertise is the base of 
their validation process. If the producer can coordinate and make use of each 
expert’s skills then a proper validation can be made regarding each creative 
decision by allowing experts to give their opinion and evaluation on their 
specific COP’s knowledgebase. 
 
There are a lot of creative components converging in a studio environment. 
Creative actors such as engineers, artists, musicians etc. collaborate in some 
way to bring the production forward. These participants are, as the literature 
shows, not always co-present geographically as the changes in the music 
production scene has allowed for easier integration without restricting the 
creative capabilities by differing locations. The music production scene as a 
domain has most likely, because of the increasing availability of material and 
collaborators, started to blur out these geographical borders and cultural 
differences. Therefore, the music production scene as a whole is a very large 
domain, reaching an even larger audience than before. To further 
demonstrate the application of the systems model as a template, within this 
domain, the systems model of creativity can be applied again to reach this 
study’s main creative actor. Different authors have interpreted the domain of 
production differently. 
 
There are many different ways to approach this model where the 
contemporary music producer can be the agent. One example is that the 
producer is an agent when the domain is the contemporary music production 
scene and thus making the field the audience for contemporary music. On a 
smaller level the domain can be something like a record label or production 
company where the field can be e.g. managers, A&R or the even the artist 
where these individuals act as the last stage of verification. To go even 
further, if the field consisted of the participants in the studio and the studio as 
the domain, the producer’s creativity would be evaluated and verified more 
directly in conversation. 

All examples show instances where creativity expresses itself in the 
studio. If the product from the first example was to be verified by its field the 
expression of creativity in this case could be both ‘Big-C’ and ‘little-c’. If the 
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novelty of the idea is in respect to the entire human history, then it probably, 
but not necessarily, is novel to the producer’s mind as well. The last two 
examples however are more expressions of ‘little-c’ because the novelty is 
within the producer’s mind or among a group of collaborators but not 
necessarily in respect to human history.  
 
This study will mainly focus on the ‘little-c’ since the list of techniques are 
made by the producer’s individual actions. This is what the producer is 
capable of controlling in a studio production. However, where ‘Big-C’ is 
brought up in the conducted interviews, it will be taken into account. It is also 
important in a sense that it might affect what is being done but oppositely it is 
nearly impossible to predict or plan whether or not what is produced is going 
to have an impact on ‘Big-C’. Both of these types of creativity are brought into 
the studio. They might express themselves intuitively, either not actively 
thought of or suited to accommodate current trends, but they are most 
certainly present.  

6. Method 
This study aims to present a list of techniques that the music producer uses to 
facilitate creativity in the studio and this section will present methods and 
theories behind them for collecting appropriate data to do this. This study 
will be an ethnography study conducted with structured interviews to collect 
necessary data to compare with the reviewed literature. This data will be the 
foundation that the final techniques will be based on. 

6.1 Ethnography 
The word ‘Ethnography’ can be described as a scientific method used to 
examine and describe the customs of cultures and individual people 
(McKean, 2005) Ethnography is also described by Hobbs (2006) as a research 
method both used in sociology as well as anthropology. Ethnographers often 
use observational techniques by immersing themselves in the culture of a 
certain social group to, as accurately as possible, be able to record perspective 
on life within these groups. (Lévi-Strauss, 1963) Alongside this technique are, 
to name a few, interviews, discourse analysis and documentary analysis 
(Hobbs, 2006), which all contribute to the understanding of said social groups. 
As the method is used in many sociology studies and the import 

6.2 Structured Interviews 
Interviews are an effective way for a researcher to be able to understand 
someone else’s mind. When a researcher cannot observe an individual’s 
behavior, emotions or interpretations of the surrounding world, interviews 
are necessary (Merriam, 2009). Factors where a researcher might avoid 
observations might include influencing the workflow. The most common type 
of interview is one-on-one interviews but group interviews are also used. 
There are many ways to conduct an interview. Merriam (2009) presents three 
different ways to conduct an interview. These three are “Highly Structured”, 
“Semi-structured” and “Unstructured”. The first is strictly keeping to the 
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interview questions without diversion. The second allows for more open 
conversations with follow up questions while still following the structure 
interview questions. The final is much like an open conversation on a subject. 
Since it is hard to predict how the interviewees look at creativity and what 
they consider relevant information, each question must be constructed to 
restrict the responses to the desired area without eliminating the possibility to 
speak freely. The semi-structured interview will be used in this study as it is 
controlled while letting the interviewees’ speak freely and to minimize 
redundancy if a follow-up question already has been answered. Also, if the 
prepared questions do not cover an area mentioned by the interviewee it still 
allowed for the interviewer to follow up. 
 
To ensure the validity of the data that will be collected, as much structure as 
possible must be provided through the wording of each question. This is to 
ensure that each interviewee receives the same amount of information when 
answering the question so that the replies can be properly analyzed. The more 
specific the question the interviewee gets the more likely it is that it will give a 
more focused response.  

6.3 Constructing Interviews 
A study conducted by Conway & Peneno (1999) compares question types 
used in structured interviews. Three types are of questions were used.  
 

• “Situational Interview” Questions (SI) – These are explained as 
questions focused on future behavior. 

• “Patterned Behavior Description Interview” Questions (PBDI) – These 
are explained as questions focused on past behavior. 

• “General Interview” Questions (GEN) – Questions that are relatively 
open. (Conway & Peneno, 1999) 

 
They conclude that a mixture of these question types is optimal for structured 
interviews. The questions will therefore be constructed accordingly. Another 
conclusion made was the importance of interviewer training to be able to 
establish rapport with the interviewees; this was referred by Conway & 
Peneno (1999) as “interviewer warmth” (1999, p. 494). The process of rapport 
building is establishing a sort of relationship with the interviewee, which 
motivates answering the question at hand. This process includes, eye contact, 
warmth and behavior that show that the interviewer is interested in the 
interviewee as a candidate. Also it might be hard for the interviewees to 
verbalize their thoughts, ideas or techniques from a simple question. 
Therefore a PBDI question will first be asked to capture a past experience and 
then follow up these situations with SI questions. A number of GEN 
questions will be asked to gather data about each interviewee that can then be 
analyzed to possibly find an explanation to other questions. Each question 
will be marked with corresponding question type below. 
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6.4 Interview Questions 
This segment will present the proposed interview questions prepared for the 
semi-structured interviews. Also a number of follow up questions were 
prepared to ensure that the sought after information is covered by the 
interviewees answer. Each question is presented with description how they 
were structured.  
 
The first phase of the interview asked general questions about the 
interviewee’s background that might contain information that explains 
certain behavior. This phase is also to allow establishing rapport with the 
interviewee while easing them into the subject. This phase allows creating a 
profile of each interviewee, which in the analysis can explain certain behavior 
or a correlation between action and experience could be examined.  
 
The second phase is the main part of the interview where specific questions 
about creativity are to be asked. To maintain the rapport established in the 
first phase this phase will focus on personal information uncovered in the first 
phase, shaping the questions accordingly and is invested in the individual. 
The last phase will ask a general question on creativity as well as if the 
interviewee feels that something has been missed. The first numbering 
presents main questions and letters with indentations presents follow up 
questions. 

6.5 Interview 

Phase 1 – Background  
1. What caused you to pursue a career in music? [GEN] 
2. What was your path to your current position? [PBDI] 

a. Did you begin in… [PBDI] 
i. Music performance? 

ii. Engineering? 
iii. Education? 
iv. Assisting a producer? 

 
3. How long have you been active in music production? [GEN] 

a. How much of it has been for producing specifically? 
 

4. Take me through a typical progression of a project? [GEN] 
a. Is this your preferred working method as a producer? [GEN] 

i. If not, tell me about your preferred working method. 
[GEN] 

 
5. Who do you usually spend most time interacting with in a recording 

session? [PBDI] 
a. Have you worked enough with someone where you know that 

this person almost knows what you want to be done? 
i. How does this change your producing process as a 

producer? 
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Phase 2 – Main Interview 
6. What is an example of when creativity expressed itself in one of your 

sessions? [PBDI] 
a. When you, and your collaborators pursued that creative path, 

did it risk or dismiss any other creative input? [PBDI] 
b. Were you aware of these risks at the time? [PBDI] 
c. Looking back, would you do anything differently? [SI] 

 
7. What is an example of how have you as the producer managed 

creative input from other participants? [PBDI] 
a. How did that session work out? [PBDI] 
b. Looking back, would you do anything differently? [SI] 
c. Is this what you usually do to encourage creativity? [PBDI] 
d. Do you have any other techniques that you often use? [GEN] 
e. Are there any habits in the participants you produce, you look 

for that tell you what specific technique you might use? [GEN] 
 

8. If you have any techniques, do they differ depending on what role the 
participant you are encouraging has? [GEN] 

i. How? 
ii. Who? 

 
9. How do you determine who needs feedback as well as how much 

feedback they need? 
a. How do you present the feedback to the participant? [PBDI]  
b. What do you aim to achieve with this feedback? [PBDI] 
c. Has your way of giving feedback changed since you began? 

[GEN] 
i. How? 

 

Phase 3 – Last Comments 
10. How would you define creativity? [GEN] 

a. How do you know when it is happening? [GEN] 
 

11. Is there anything you want to add? [GEN] 
 
Since the questionnaire cannot be constructed in advance to predict and 
address every point made by the interviewees the interview changed from 
interview to interview. All questions might not need to be asked or more 
questions might be added to fully extract the data generated by each 
interview. 

6.6 Informants 
The informants were professional producers based in Sweden. An attempt 
was made, as it would be optimal for the study, to make sure that these 
producers came from different backgrounds to include different aspects of the 
profession even though all of them should be involved in popular music. If 



 
 

20 

they begun their careers as musicians, technicians etc. or if they were schooled 
at institutions, self taught or mentored through internships or workplace. 
These backgrounds might show a difference in working methods, which gives 
an even greater insight into the profession. Sweden is however interesting 
since it is commonly known in the press as holding a place as one of the 
largest pop music exports in the world. (Hunter-Tilney, 2013) 

6.7 Interview Conditions 
The interviews were held between the 10th of March and the 16th of March in 
2016. All interviews were held through video calls to be as close to real, face-
to-face, interviews as possible, using either FaceTime or Skype depending on 
the individual interviewee’s preference. This was done because the 
participating interviewees are located far apart geographically and it eased 
the process significantly. All calls, including video were captured through the 
recording software CallRecorder to allow for analyzing facial expressions and 
gestures made by the interviewees if needed. Each interviewee is given the 
abbreviation “P” where the following number corresponds to the producer. 
The length of the interviews varied between 34 minutes and 1 hour and 15 
minutes. P1, P3 and P4 were all located indoors during the interviews and 
able to fully focus on the interaction. P2 however had to conduct the 
interview during a trip by walking and taking train through the city, which 
can explain why, in the case of, any replies being brief. P2 interview still 
included video capture and made the best possible solution of the situation by 
still being interactive with the camera. Most questions were clear to the 
interviewees but some received clarification questions, presented in the 
appendix. 
 

6.8 Processing Data 
Each interview was transcribed by simple transcription, playing the video, 
listening and writing down. Any important gesture is also it noted in the 
transcription. After the transcription all interviews were printed out to ease 
the process of analyzing the data. Upon reviewing the printouts of the 
transcribed interviews, any quote of importance to the study was marked.  
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7. Profiles 
Four professional producers participated in the study. These profiles, 
presented in table 7.1, were created with the responses from the interviewees 
and illustrate the difference in the producers’ backgrounds. Each of these 
might explain certain behavior or themes found in their individual responses 
during each interview. 
  

Table 7.1: Producer Profiles 

Producer 1   Producer 2  
Background Musician   Background Musician 
Experience 18 years  Experience 16 years 
Genres Pop  Genres Pop 
Gender Male  Gender Male 
Currently Lecturer and 

Producer 
 Currently Owner and Head 

Producer at Studio 
     
Producer 3   Producer 4  
Background Mastering  Background Musician 
Experience 7 years  Experience 7 months 
Genres Pop, Rock and 

Metal 
 Genres Pop & Rock 

Gender Male  Gender Male 
Currently Owner and Head 

Producer at 
Studio 

 Currently Employed at Studio 
as a producer 
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8. Results  
This section will present observed themes and summarize what they include 
and how they were constructed. Then a compilation of concepts within said 
themes together with an analysis and motivation will follow.  Each quote was 
marked with two initial characters, which indicate which producer and the 
following two the question e.g. Px:Qx – “[Quote]”. The criteria for selecting 
each important quote included: reoccurring words or phrases, actions related 
to production or the creative process, comments or ideas diverging from the 
other interviewees’ replies, comments on behavior, personal information and 
comments that matches or opposed the reviewed literature. Full transcripts of 
each interview can be found, in Swedish, in the appendix. 
 
The review of the transcripts was done chronologically one producer at a time 
carefully marking quotes based on the criteria above. After the review 
connections were made through examining the chosen quotes and also 
revisiting any unmarked quotes that might have been missed, remembered 
during the review. The number concepts found was the base of creating each 
theme as well as by the number of producers mentioning concepts or ideas 
that fulfilled the criteria related to the themes. The concepts were named 
mainly by examining the responses and using terms or phrases that were 
used by the interviewees on the condition that they were valued as a viable 
name. If not, the concepts were named based on the general idea and chosen 
by the author as a word general enough to explain the concept. They were 
then sorted initially by theme and then within each, the concepts containing 
quotes from all producers to quotes from only one producer.  

8.1 Themes 
Four main themes were found during the reviews: ‘Behavioral’, ‘Practical’, 
‘Production’ and ‘Creativity Perspectives’. The first theme, ‘Behavioral’, is a 
collection of concepts that are generally behavioral. The producers either 
mentions them or they are gathered through the review of all transcriptions. 
This theme was constructed as there were many quotes regarding behavior as 
well as interactions in the studio including how to act and knowing when to 
act. The second theme, ‘Practical’, is also a collection of concepts but was in 
this case closer related to actions and practical ideas related to technology 
utilization and leading the participants. These concepts were mostly 
conscious decisions and often brought up when asked about Q7 regarding 
specific techniques and how the interviewee manages creative input. This is 
also how the theme was constructed, by examining specific actions that the 
interviewees either mention or during an example, had previously done. The 
remaining two themes ‘Production’ and ‘Creativity Perspectives’ were both 
created as more general themes. The quotes presented in these themes can, for 
‘Production’ be used to understand and the current situation of the music 
production scene as well as prepare it to the reviewed literature and for 
‘Creativity Perspectives’ be used to see whether or not modern creativity 
research converges with the perspective of the interviewed producers.  
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The following two tables, 8.1 and 8.2 compile the observed concepts 
regarding the ‘Behavioral’ and ‘Practical into each theme to categorize each 
concept and make the analysis easier to follow. The following sections will 
cover each concept more extensively.  
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Table 8.1: Behavioral Concepts 

Concepts Description 
“Humble” Be open to any ideas presented to you and avoid 

perceiving yourself as the one who always knows best.  
“Intuition” A technique obtained by experience. Get a feeling for the 

situation and understand your surroundings. 
“Momentum” Be aware of creative momentum and try to sense if it 

slows down. 
“Chameleon” Using “Intuition” to understand your situation and 

adapt accordingly.  
“Musicians Language” Be able to converse with musicians in the same way 

musicians converse with each other.   
 

Table 8.2: Practical Concepts 

Concepts Description 
“Testing” The creative path is decided by you and your peers 

through discussions and trying different ideas. A project 
is not a straight line. It is reworked many times. 

“Lead” Be able to sift through creative ideas and gather the 
collective creativity of everyone involved while 
maintaining and handling people and their wills. 

“Musical Vision” Decide and plan a vision before entering the studio that 
aids the creative process. Having a common goal 
minimizes conflicts, eases the process and helps create a 
like-minded atmosphere.  

“Tools” Production technology and music gear is to be seen, as a 
tool for creativity rather than being creative itself as it 
might diverge attention from the creative process. 

“Audacity” If stuck in a loop and “Momentum” is lost, leave the task 
at hand and do something else or change the 
perspective. [Oblique Strategies] 

“Logistics” Plan ahead of time. Send out lyrics, chords, mp3-files, 
maps, schedules and other important information 
beforehand. Also make sure that necessary foods and 
appliances are at hand to avoid unnecessary stress and 
that diverging focus as well as choosing an appropriate 
recording environment.  

“Environment” Making every individual feel appreciated and taken 
notice of allows for a better atmosphere in a studio 
environment and thus opens up for creative ideas. 

“The Team” Gathering people that work together allows for a better 
atmosphere. If they are like-minded and work well 
together, the creative process can work smoother. 
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8.2 Behavioral Concepts 

Humble 
All producers have made comments or given examples of humble moments 
or behavior. Modesty is even specifically mentioned by P1 as something that 
characterizes the most successful producers. 

• P1:Q9 – “I think that something that characterizes the biggest is that 
they are humble about the fact that they don’t know anything either” 

 
P1 also mentions that he continues to become more humble for every passing 
year.  

• P1:Q9 – I think that you get more and more humble and relaxed and 
less dramatized for every year that passes. 

 
P1 mentions often leaving certain areas to other individuals e.g. musicians or 
engineers, that knows it better while still expressing thoughts and ideas.  

• P1:Q5 – “I try to leave those questions to those who know it better but 
try to be a source of ideas” 

 
Another point made by P1 is working with the best idea at hand without 
biasing the self-generated ideas.  

• P1:Q7 – “You always give your opinion on given [creative] input /…/ 
you are always responsive and open” 

• P1:Q6 – “it’s always more fun to work with people that don’t push 
their ideas just because it’s their own /…/ the goal is always the best 
idea wins” 

 
Also being open and responsive to anything that makes its way into the 
studio. P2’s comments supports these claims as well as P3 and P4.  

• P2:Q7 “[producing] doesn’t mean that I have solutions to every 
problem” 

• P3:Q7 – “As soon as egos get in the way then it won’t end up well, you 
always have to be ready that you can be wrong” 

• P4:Q5 – “it is not like I have a unanimous, all-ruling voice that says 
that this is how we’ll do it, it is the discussion with the group” 

• P4:Q6 – “The entire creativity-bit is to be responsive” 

Intuition 
All four of the interviewees claimed to rely on some kind instinct and their 
‘gut’ during sessions to know when and how they should react and behave. 
In response to Q10, P1 specifically spoke about instinct to determine how 
feedback should be used.  

• P1Q9 – ”You just go with your instinct and feeling in what you do” 
 
P4, on the same subject, states that knowing how to present feedback is 
obtained solely by doing.  
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• P4:Q9 – “you can read all you want but the only way to get it in is to 
do it” 

 
P2 talks about how producers are supposed to know when to move on and 
states that it takes experience with recording to be able to sense it.  

• P2:Q6 – “when do you progress? /…/ Sadly there is no other way to 
get there in any other way than to record a lot with a lot of people and 
learn to sense it” /…/ I always try to sense that” 

 
Finally P3 states that after working a number of years, you learn how certain 
personalities function, in this case in a band.    

• P3:Q7 – after a bunch of years of constantly working in that way you 
just get a feeling of it” 

Momentum 
This term was mentioned by P2 and refers to be the sensation of flow in 
productivity as well as a sense of fun and moving forward.  

• P2:Q6 – “What you are looking for is something I usually call 
‘Momentum’ and it is very hard to balance /…/ We had a winning 
spirit in the room and stopped and worked to long and thus lost what 
was fun.” 

 
He describes that during a specific session it was lost due to overworking an 
outro, which caused unwanted stress and frustration. P1 mentions that a 
producer works to avoid locked situations, much like the one that P2 talked 
about.  

• P1:Q6 – “it can be good to have someone who runs everything /…/ 
have a producer that somehow has the final say /…/ unlock a locked 
situation and say ‘no, let’s go with this’ or ‘this works’, it’s more fun to 
work with people that don’t persistently holds on to their ideas just 
because it’s theirs. That the goal always is that the best idea wins and 
the final result.”  

 
The project should as much as possible proceed without getting held up by 
arguments unless it keeps the creative process going forward. Adding to this 
P3 mentions that a responsibility of the producer is to work out what is best 
for every situation since wills often clash in a studio environment.  

• P3:Q6 – “everything crashes, always and that is somehow a task for the 
producer to straighten out, what is best for the situation since you 
might have the most fitting experience to make those decisions.” 

 
P4 mentions an example of a current project where too many wills have 
clashed and has used up to much time, which eventually will end up forcing 
one party to surrender.  

• P4:Q7 – “[Head Producer] wants one thing /…/ and the artist wants to 
go in a completely different direction and have been spending last 
night and today to morph this together /…/ but it will probably not go 
so well /…/ I am going to have to tell her that it won’t work” 
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Chameleon 
Being able to adapt to current situations and change behavior was mentioned 
by P2. 

• P2:Q7 – “One can be a little like a lizard, changing your skin 
depending on who you meet /…/ but there are limits /…/ you don’t 
agree to everything” 

 
However this is limited to a certain extent. If it negates personal values or 
does not agree with personal beliefs one should not feel obliged to cross that 
line. It is also important to understand how outspoken one can be depending 
on the company. P4 also mentions speaking the same language as your 
coworker and meeting them on their level. 

• P4:Q7 – “in some way speak the same language as that person and 
even body language, actually camouflaging yourself to that person to 
create a sense of safety and create a space” 

 

Musicians Language 
The producer speaking the same language as musicians, in a sense of how 
musicians interact with each other, acting like a musician, seems to be an 
important factor to P3 that is used in a studio environment.  
 

• P3:Q9 – “It’s a lot better if you are a musician yourself so that you can 
understand what it’s [the task at hand] about and that you know what 
it means” 

 
Despite that P3 is the only producer that brings this to light and he does so 
and emphasizes that a session might end up badly.  
 

• P3:Q9 – “If you have a studio engineer that isn’t a musician, it is 
actually pretty awful” 

 
The remaining three producers all have a background in performing as 
musicians, which might explain why they did not bring this up in the 
interview. P3 however began in mastering and is not a performing musician, 
which might explain this comment. 

8.3 Practical Concepts 

Testing 
The word ‘test’ was used when talking about managing input, by all 
producers except P2, who stated that there is not enough time to try every 
single idea that makes its way into the studio. Assuming that this is an 
extreme working method based on the number of occurrences creates a gap 
between the remaining producer’s working methods. Nevertheless it seems 
necessary to take into consideration. 

• P1:Q6 – “…dare to throw stuff out there and allow for it to be tried 
out” 
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• P1:Q7 – “Add fun ideas and test them out” 
• P3:Q4 – While discussing how to keep a project progressing “redo and 

redo, test and test” 
• P3:Q7 – “Everything has to be gone through and tested” 
• P4:Q7 – “to use the craziest ideas /…/ and try them out” 
• P4:Q7 – “test it, see what it can be, discuss, scrap it or keep it” 
• P2:Q6 – “we don’t have time to stop because of every little idea” 

Lead 
An important responsibility that surfaced, during the more experienced 
producer’s interviews, was for the producer to sort and manage the many 
wills and ideas that are present in a studio environment. Having an overview 
of the production and focusing on the set goal. The producer should aim to 
move the project forward and has a final say in the disputes that might occur. 
P4 however mentions that, though proven difficult, has tried to comply with 
the many wills involved in a current project. With P4’s experience in mind it 
can be noted that P4 might not have reached that level of authority yet to be 
able to apply that type of guidance as firmly yet.  

• P1:Q7 – “This is why democracy isn’t always a good thing as it can be 
suitable to have a producer that somehow has the final vote” 

• P2:Q9 –  “I am really frank /…/ there are so many ideas that you can 
use to create music so I just try to, quickly, get to an idea that feels 
good for everyone” 

• P3:Q7 – “eighty percent of [producing] is to handle people and ideas 
when they appear /…/ people and their wills” 

• P4:Q7 – “[Head Producer] wants one thing /…/ and the artist in 
question very much wants to go in another direction so both last night 
and today have I been trying to morph this together /…/ but it 
probably won’t go so well /…/ so I will just have to tell her that it 
won’t work out” 

 

Musical Vision 
During pre-production, each producer mentions some sort of stage where 
collecting, deciding and creating ideas and material for the project at hand. P1 
uses the term “Musical Vision”, that is decided before even entering the 
studio.  

• P1:Q4 – “75% of the entire music production happens outside of the 
studio like in rehearsal rooms, or during evenings drinking beer, 
listening to Spotify and talking about direction and what wants to be 
done”. 

• P2:Q4 – “I received demos and then worked them over” 
• P2:Q6 – “to be the producer is that I have gotten the responsibility and 

confidence of an artist that trusts me on what we’ve discussed about 
and then I know what ideas in the room are good…”  
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• P4:Q4 – “Some sort of demo /…/ discussion and conversations with 
musicians, artist, planning, planning and infinitely planning. Work the 
material, send it back or listen together, redo and do it right” 

Tools 
Production technology and music gear was mentioned by P3 as not being 
creative; instead taking time from what is creative. 

• P3:Q6 – “Everything Is creative except for the technical stuff you need 
an assistant for, I mean gathering files, laying them up, clean up trash, 
except all that” 

 
When working with an assistant, P3 says that the assistant can take care of 
any technological aspects so that P3 can focus on what is creative.  

• P3:Q5 – “I can let go of some technological, time consuming aspects of 
a production and only focus on what is creative” 

 
Observing P1’s responses reveals that technological decisions are secondary 
to both creative and logistical questions.  

• P1:Q4 – “it is easy the get stuck on A-to-D converters, sound cards and 
microphones /…/ while there are incredibly bigger and more 
important questions [to answer]”  

 
P2 also mentions often coming across an individual that focuses on 
technology and gear as a sort of defense mechanism when the individual feels 
insecure. P2 continues that embracing the insecurities and telling your peers 
about it could solve this issue, because they can encourage you instead.   

• P2:Q8 – “something that tells you a lot is when people have offence as 
best defense, because it occurs very often /…/ somebody who says 
‘this sounds like a great idea but I’ve got the wrong guitar, to thick 
strings on this one or wrong pick’, ‘that would need another type of 
distortion pedal’ /…/ ‘ok, you can’t play this’ /…/ but I can’t say that 
because people can’t handle that /…/ know what you’re bad at and 
tell people around you because then people will help you /…/ they 
encourage you” 

 

Audacity 
An interesting theme was when two producers mentioned Brian Eno’s 
“Oblique Strategies”, a deck of cards with cryptic ideas printed on them. The 
wide spread popularity of Eno’s ideas that even two of the selected 
interviewees brings it up points towards the necessity of keeping to provide 
spontaneous ideas and creativity and by looking at the issue or project from 
different angles. As this concept is mentioned as conscious decision to 
preform this activity it is placed in the ‘practical’ theme. P2 also confesses to 
have made several people run one lap around the building in the dead of 
winter, just to break a feeling in the room and dislodge a moment of feeling 
caught up. 
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• P2:Q7 – “if you feel stuck, say ‘lets do this, lets dress down to t-shirts 
and it’s winter so lets run around the building’ /…/ you break a 
feeling in a room with thoughts and you get oxygen in your 
bloodstream and you do silly things and finally your not in the same 
room anymore” 

• P3:Q7 – “what can happen is that you lock yourself to certain ideas and 
then there are some tricks [Shows Oblique Strategies] /…/ when 
nothing works, then you just take a card /…/ because then you begin 
to think of things in a different way and that encourages a lot of 
creativity and even if it doesn’t lead to what you want then at least you 
get out the process of doing the same thing over and over even though 
that doesn’t do anywhere” 

• P4:Q7 – “just drop it and leave /…/ get a new guitar, choose another 
synth, drive around in your car but at least leave it for a while” 

Logistics 
This was a theme mentioned by both P1 and P2 that described it as making 
sure that the people involved in a project should be informed and that 
everything should be in order. Another logistical issue that is commented 
both P1 and P2 mentioned was having snacks during sessions, which avoid 
frustration caused by hunger. Also recording in the appropriate environment 
or location. 

• P1:Q7 – “I try to keep everybody informed and be transparent with 
what is at stake /…/ upload /…/ a week before with chords and 
lyrics and links /…/ schedules and maps /…/ to have control over 
economy and administration and logistics /…/ and also that there is 
coffee, milk and buns and beer for the evening” 

• P2:Q7 – “what makes people feel good? /…/ to be fed, to be in an 
inspiring environment and feel safe and what do we do then? Well we 
send out material /…/ also to make sure that there are tasty things to 
eat /…/ then you make sure that you record somewhere people feel 
inspired” 

Environment 
A theme that commonly appeared in many instances during the interviews 
was creating a good and safe environment in the studio. Techniques that 
could be established by examining the replies was making individuals feel 
appreciated and noticed  

• P1:Q6 – “you create an open-minded environment where you dare to 
throw stuff out there…” 

• P1:Q7 – “make sure that everybody feels comfortable and feel good 
and feel safe and that it is a good environment and that you create a 
playful environment by being playful and humorous and happy /…/ 
not being so serious” 

• P2:Q7 – “it’s about making people feel good /…/ be noticed /…/ feel 
safe” 

• P4:Q11 – “if I work with a negative feeling then it can ruin an entire 
production” 
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The Team 
An observation about an important responsibility of the producer is to put 
together a good team that will work together well. Both P1 and P2 talk about 
working with putting together teams while both P3 and P4 seem to work 
more with established bands, which separates their work methods. 

• P1:Q4 – “You can be an incredibly good producer without really doing 
anything, only by gathering a good team /…/ good team of musicians, 
good technician /…/ and then you can just lean back and let it ride” 

• P2:Q7 – “I would rather have artists in the studio that can add 
something musically” 

 

8.4 Production  
When asked about a typical progression of a project the replies were very 
similar. The majority of producers except P1 answered that that it all depends 
and differs a lot. P1’s reply described a typical progression based on what he 
had learnt during his earlier years calling it a ‘dream scenario’. At the end of 
the interview he clarifies that this scenario seldom happens nowadays, 
instead you can produce through e-mails, and working at home.  

• P1:Q11 – “the studio has somewhat vanished because you can produce 
an album at home in your kitchen /…/ now you sit in your couch and 
e-mail files back and forth and make a production in that way /…/ it’s 
more about gathering a team that you like working with without 
needing to meet” 

• P2:Q4 – “a normal one [production chain] does not exist” 
• P3:Q4 – “It varies incredibly, it really depends on what kind of 

project.” 
• P4:Q4 – “Is there really such a thing?  

 
All producers do not seem to work with engineers since either the budgets 
usually cannot cover expenses for another individual or they want to control 
the session themselves.  

• P1Q5 – “since hard drive recordings /…/ have I gladly been the one at 
the controls /…/ even if I’m in the dream scenario surrounded by 
engineers /…/ I still might run everything and need the engineers 
when it comes to setting up microphones, cables, plugging stuff in 
settings and technological mumbo jumbo”  

• P2:Q5 – “I think its wonderful to have an engineer /…/ but the 
economy does not allow for it during productions /…/ sometimes you 
don’t want to have one either… a lot of singers want to work with me 
alone”  

• P2:Q5 – “I do everything myself and I would love to have an engineer 
/…/ but there are never any budgets for it” 
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8.5 Creativity Perspectives 
Only one producer was aware of and had studied modern creativity research. 
Still all the producer’s replies converge on similar factors. Collecting 
information is one that P4 talks about and can be equated to P1’s comment 
about practice. Practice is a form of information gathered by the individual to 
excel at a certain task.  

• P1:Q10 – “I am conducting some kind of research, part time, about the 
songwriting process and a part of it is creativity studies /…/ the more 
I read the more I realize that creativity isn’t some kind of god given 
gift, its not like you’re born with some kind of supernatural ability to 
pick brilliant ideas from the sky, instead a huge part of it is actually 
that practice makes perfect and you train yourself to become good at 
something and in the end you can begin to tweak things and test the 
boundaries” [Continues to explain the Systems model of Creativity] 

• P4:Q10 – “the ability to collect, no matter what it is in the shape of 
thoughts and ideas and actually creating something of it. 

• P4Q11 – “when you have a flow /…/ things can be really easy and 
really fun and still you can’t progress but it can mean that you just 
don’t have enough gathered information.” 

 
P2 speaks about letting go of something without finishing the sentence, 
however analyzing the following sentence reveals that P2 could mean letting 
go of personal inhibitions as it can constrict the ability to freely express 
thoughts and ideas. Daring is the final point made by P4, which coincides 
with the prior statement. 

• P2:Q10 “creativity is to be able to, I think is to let go of your… /…/ its 
really easy to feel silly in some situations and most people doesn’t feel 
that it’s very cool. /…/ To be creative is to be relaxed and dare and a 
lot of people don’t dare” 

 
P3’s perspective is slightly vague in its phrasings, paraphrasing, P3 mean that 
you add the obvious elements and still something ‘extra’ comes out of it. 

• P3:Q10 –“one plus one doesn’t equal two but two and a half”  
• P3:Q10 – “When something becomes more than the sum of what it is. 

/…/ All songs and all productions have pretty much the same 
foundational elements, a rhythm section, notes, you have everything 
you know, everything you can read into /…/ but just because you 
have all those things doesn’t mean that you end up with a song that’s 
good” 

 
However when asked about where the ‘extra’ comes from, the question could 
not be answered as the source was unknown and that if it was then everyone 
would succeed every time. This implies that P3 means that creativity is the 
result of actions made in the studio while the remaining producers explain 
creativity as the action itself. 

• P3:Q10 – “you can’t know where it comes from because then everyone 
would do it and succeed” 
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9. Discussion 

9.1 Themes and Concepts 
This section will examine and compare the findings from the interviews to the 
reviewed literature. It will also discuss how the observed themes can be 
constructed as specific production techniques as well as the uses of the 
techniques. Finally this section will discuss the reliability of the method used 
in this study as well as present further studies that can be conducted in the 
future. 
 
Comparing these concepts to the five stages of creativity, mentioned by 
McIntyre (2012) reveals that some could be sorted into the different stages. 
However they are not exclusive to any stage, also McIntyre’s stages are not in 
any way a fixed path; they are reintroduced many times during a production. 
Much like the roles presented by Burgess, Harding and Howlett can these 
techniques be used when deemed necessary by the producer.  
 
‘Musical Vision’, ‘The Team’ and ‘Logistics’ often fall into the stage of 
‘Preparation’ as it covers the many responsibilities a producer has in pre-
production. The behaviors associated with these themes can facilitate 
creativity by setting a common goal and avoiding creative obstacles. It can be 
argued that the three themes are the result of the producer as an actor in its 
domain. The immersion in the domain leaves an impression on the producer 
that later on brings this as experience into the studio, to the artist or 
songwriter that allows for these techniques to be used. The techniques are 
arguably results of domains on different levels. The ‘Musical Vision’ on a 
sociocultural level, ‘The Team’ on a level based on relationships and 
‘Logistics’ on a mere studio level.   
 
The three stages ‘Incubation’, ‘Inspiration’ and ‘Elaboration’ are the stages 
that could be compared to main-, and post-production and can be argued to 
be the stages that need to be reworked and reintroduced a number of times 
before the final product is presented. The same goes for the remaining themes 
“Testing”, “Environment”, “Lead”, “Audacity”, “Tools”, “Musicians 
Language”, “Intuition”, “Momentum”, “Chameleon” and “Humble”. These 
can be used a number of times. The final stage of verification, on sociocultural 
level, takes place outside of the studio where the public is supposed to verify 
the product’s novelty. However, examining this stage on a smaller level 
shows that verification is constantly used by all individuals involved in the 
project as ideas are presented and either accepted or rejected, verified of its 
novelty based on the judgment of the group much like the validation process 
overseen by the producer presented by Lefford (2015). This is a tool that is not 
exclusively used by the producer; instead the group decides whether or not 
the project shall progress while the producer instead coordinates and 
facilitates contributions of relevance to this process.  
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The concept ‘Intuition’ was constructed due to the many occurrences during 
the interviews, though named like Bastick’s (1982) summation of the three 
primary stages of creativity. However, it can be argued that intuition is not 
something that is done much like the other concepts in these stages; it is a 
sense of understanding your surroundings. Surely this concept cannot be 
used other than intuitively but it is presented as part of a technique to bring it 
to light and to be fully aware of its existence as well as how to obtain it. The 
other concepts ‘Chameleon’, ‘Musicians Language’ and ‘Environment’ are 
part of altering the behavior of the producer but still needs the first concept to 
be able to apply it. Therefore they are summed together into one technique: 
‘Adapting Behavior’. 
 
The concepts ‘Musical Vision’, ‘Logistics’ and ‘The Team’ are all summed up 
into the stage of preparation. Therefore a technique was constructed using 
these three that generally treats the part of the project where planning, 
logistics and administration skills are needed. 
 
‘Humble’, ‘Lead’ and ‘Testing’ are three concepts that describe a certain idea 
where the producer knows that there is no right or wrong in the creative 
process, only less and more fitting to the musical vision. Therefore the 
producer acknowledges its peers and is open to their ideas while always 
making sure that the project progresses and does so by evaluating ideas and 
facilitates creativity. 
 
The final three concepts ‘Tools’, ‘Momentum’ and ‘Audacity’ are three 
concepts that are separated and constructed as separate techniques. The first 
regards the utilization of music gear and recording technology and that it 
should not get in the way of the creative process and is therefore called 
‘Utilization’. The second concept, ‘Momentum’, is reshaped into a technique 
that implies keeping a lookout for creativity and be conscious of its existence 
when it occurs and when it dies out, calling it ‘Creative Awareness’. As a 
complement to the prior technique, the concept ‘Audacity’ is reshaped into 
the technique ‘Creative Facilitation’ as it is directly linked to active creativity 
facilitation. When said creativity begins to dies out there are activities that can 
be done to encourage creativity in others by either getting a new perspective 
on the material or doing something else. 

9.2 Techniques 
The observed concepts can all be reshaped or summed into behavioral 
techniques that can be used by less experienced producers as well as more 
experienced in the case that they haven’t reflected on it or if any techniques 
are new to them. These techniques are presented in table 9.1. 
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Table 9.1: Creativity Techniques 

Concepts Technique Description 
Intuition 
Chameleon 
Musicians Language 
Environment 
 

Adapting Behavior Take note of surrounding 
experience and impressions, as 
they might be useful later in the 
producer’s career. Learn how to 
behave in certain situations and 
also how people function. Being 
able to behave and interact 
according to the producer’s 
surroundings and making your 
peers feel appreciated allows for 
a better creative environment. 

Musical Vision 
Logistics  
The Team 

Preparation Prepare for a production to 
ensure a smoother process. 
Discuss and set goals regarding 
the material. Also send out 
necessary information, gather a 
team that works well together 
and bring consumables to the 
session. 

Humble 
Lead  
Testing 

Humble Behavior Acknowledge and be open to 
the ideas of your peers’. The 
producer does not dictate. 
Instead the producer evaluates, 
facilitates and realizes ideas 
from all team members.   

Tools Utilization Utilize the technology at hand 
without allowing it to consume 
too much attention and time as 
it diverges focus from the 
creative process. 

Momentum Creative Awareness Be aware of the presence of 
creative activity or when in 
absence, takes action to correct 
it.  

Audacity Creative Facilitation When creativity begins to falter 
do something else, absurd or 
change your perspective that 
brings new ideas regardless of 
being good or bad. 



 
 

36 

9.3 Observations about Production 
The music production industry is under constant change and currently the 
typical production chain is as well. The technique ‘Adapting Behavior’ can be 
used during all production stages as the producer always works with the 
wills of participants regardless of where processing takes place e.g. in the 
studio or as P1 mentioned during the “evening, drinking beer”. The 
interviewees explain that the production chain contains similarities in 
working methods but is also almost impossible to describe, as it is never alike. 
The similar factors mentioned by the interviewees include some kind of 
material either as a demo or crude sketch during pre-production where the 
technique ‘Preparation’ can be applied. During a session there are many 
different situations a producer could find him- or herself in. Dealing with 
people, wills and surrounding issues that might affect the final product is 
found to be common. The remaining four techniques ‘Humble Behavior’, 
‘Utilization’, ‘Creative Awareness’ and ‘Creative Facilitation’ are all 
reintroduced here multiple times to elaborate on the material. Theberge’s 
(2012) exploration of the evolving music production scene lines up with many 
comments made by the interviewees. The fact that diminishing budgets has 
caused shifting a lot of responsibility over on the producer is supported by 
the interviewee’s replies. P1’s comment on today’s situation similar to the 
network studio is another, explaining the working method of productions 
including e-mailing files across the Internet to people capable of adding tracks 
to the recordings as well as doing it at home. 

9.4 Creativity Perspectives 
When asked about creativity, no producer seemed to lean towards the 
romantic ideals. P3 mentioned that creativity is when adding up the obvious 
factors resulted in something more. When then asked about where this 
‘something more’ came from that it could not be answered. This is the closest 
reply made that coincides with the romantic ideal i.e. creativity comes from 
divine forces. However P3 does state, “you can’t know where it comes from 
because then everyone would do it and succeed”. This diverges from the 
romantic ideal by mentioning that any individual could use it compared to 
the idea of being born with this capability and can on the subject of music 
production be disregarded.   
 
P1 and P4 defines creativity as gathering information and experience which is 
very similar to the analyzed factor as a form of creativity, which coincides 
with the systems model of creativity where the producer as an actor immerses 
itself in society or ‘domain’.  

P2 defines creativity as to ‘dare’ and be able to relax, which coincides 
with two techniques. ‘Humble’ because you should be open to creative ideas 
and thinking and ‘Audacity’ which is a technique that facilitates the creative 
process. P2’s definition can be argued to be a special mindset that the 
individuals involved in the creative process should have and not the activity 
of creating something, which would be closer to the definition found in the 
reviewed literature.  
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The gathered literature diversely defines creativity through many concepts. 
During the review some connections were made regarding the different 
concepts but what can be said about it in general? ‘Little-c’ and ‘Big-c’ are 
both defined as activities, i.e. ideas being thought of for the first time. The 
same goes for the agent in the systems model that creates something with 
gathered experience and information from the domain to present to the field. 
Therefore it can be argued that creativity on a basic level is an activity. When 
comparing this to the definitions given by the interviewees it seems that all 
replies are surrounding factors that allows for the agent to execute this 
activity.  

9.5 The Study 

Reviewed Literature 
The reviewed literature has proved useful during analysis and discussion as it 
has explained and framed both reasons and concepts needed for constructing 
these techniques as well as understanding the behavior of producers. The 
selected creativity studies were necessary to explain the creative process and 
set the perspective, which then could help to validate the found techniques by 
examining overlaps between literatures and examined concepts. 

Method Design 
The semi-structured interview is a powerful tool that captures a lot of 
interesting data as well as getting a perspective on how producers perceive 
their own behavior. However, ethnographic studies are more often conducted 
by observations and submerging the researcher into the same environment as 
the subject. This will allow for the researcher to perceive and make personal 
observations on the subject without the filter of self-perceived conclusions. 
The conducted interviews did prove useful for the sake of working methods 
as techniques used by producers should be conscious decisions and should be 
able to execute them at will. It would however be interesting to conduct 
observations that could objectively examine and go deeper into the 
producer’s creative process. The observations could however be difficult to 
conduct as P1 explained that a lot of effort goes into the production even prior 
to entering the studio. Suggestions on conducting these kinds of observations 
include being part of conversations over e-mails and text messages as well as 
meetings. Most replies could however be analyzed within the scope of this 
study and did not diverge too much from the subject. 
 
PBDI and SI questions were a good way to get the interviewees into the area 
but the more experienced producers seldom used an example and rather 
spoke generally about the subject probably because they have reflected on the 
subject more. The less experienced producer could often present situational 
examples and ponder over past experiences. Since experience is accumulated 
over time it is necessary to note that memories could overlap or merge 
together and are not necessarily needed to speak about the subject of the 
creative process.  
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The interviewees experience ranged from 18 years to 7 months, which 
occasionally resulted in different responses. It was however interesting to 
examine the different working methods depending on both when the 
interviewee entered the industry but also the longevity of their careers.  
 
The author’s involvement regarding analysis and interviewing is a factor that 
might have affected the studies results. However, considering the task at 
hand it would prove difficult to exclude human error, as the responses are all 
subjective considerations and perspectives. To minimize this issue for future 
studies, interviewer training and the involvement of more analysts should be 
implemented. 

9.6 Further Studies 
Further studies on this subject include conducting interviews on a larger scale 
and on an international level to support the claims in this study. The findings 
are restricted to 4 different producers residing in Sweden with varying 
amount of experience. Smaller increments between the numbers of years 
active in the industry for example could explain the development and usage 
of the techniques.  
 
Other methods including observations, questionnaires and situational 
experiments could reveal even more information in the producer’s creative 
process. Questionnaires could allow reaching more producers, as they do not 
require for the researcher to be present, which in turn would widen the scope 
in terms of geographical location. The situational experiment is an idea where 
producers could either be inside a studio with musicians that reenact a 
scenario to examine specific events or could be a recorded material where 
then interviews could be held to ask how producers would handle the 
situation. These should however be very restricted and carefully constructed 
as ecological validity could be compromised by the synthetic nature of the 
experiment. 

10. Conclusions 
This study investigated the responsibilities of contemporary music producers 
and, based on perspectives of professional producers, the definition of 
creativity as well as examining how creativity can be facilitated in the studio. 
Used by experienced professionals, the set of techniques that were 
constructed based on these observations can be adopted by both young 
producers as guidelines but also by engineers to understand the producer 
when working with one. Creativity is, and probably always will be 
susceptible to diverging ideals as it is a concept that can be defined very 
differently depending on perspective. The sociocultural ideal is the closest 
ideal that can be connected to the findings in this study. The techniques 
constructed by analysis of the gathered data are in many ways a tool for the 
contemporary music producer and should be perceived accordingly. The 
techniques are not to be used at all times constantly, they should be used 
when deemed necessary and that is for the producer to decide. Also it is 
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important to note that this study is based on a minor selection of producers 
and would require more supporting data to increase its significance.  
 
The depiction made by P1 of studio with a complete crew has changed a lot 
over the years, which in turn has affected the production process. This makes 
the conditions very different depending on the production. The budgets are 
mostly what decide the extent of the project. The creative process of the 
producer is often similar no matter the situation. Conclusively the producer 
facilitates creativity in many ways and often does so based on the intuition of 
the producer, understanding its surroundings and adapting accordingly. 
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Thoughts from the Author 
This study includes a substantial amount of research regarding the subject of 
creativity as well as the contemporary music producer. Still there is much 
more to consider and even more to research should be conducted. The 
number of concepts summed into each technique can say something about the 
conception that producers have. The techniques containing most concepts is 
probably a well developed and common idea that many producers have. 
However the rarely mentioned or techniques containing the least concepts 
could be in need of further analysis and research. Especially the concept 
‘momentum’, which noticed now in hindsight has some similarities to 
Cziksentmihalyi’s ‘Flow’ and could further the understanding of the creative 
process even more. Personal ideas regarding the study include verifying the 
uses of each technique, look into more research to further motivate each 
technique and also follow up on the interviewees, collecting their thoughts on 
the study. 
 
This study was inspired by the work of McIntyre (2012) as a way to explore 
creativity research while still rooting itself in audio technology. Opposing the 
romantic ideal was a large portion of deciding in which direction the study 
was headed. Creativity is a generally simple term but a deeper examination 
reveals the many ideals connected to it. Regardless of the ideals I believe there 
is no way only certain people can be creative. Therefore the decision was 
made to oppose romantic ideals and further the sociocultural ideal.  
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Appendix 

Interview Questions – English 
 Phase 1 – Background  

1. What caused you to pursue a career in music? [GEN] 
2. What was your path to your current position? [PBDI] 

a. Did you begin in… [PBDI] 
i. Music performance? 

ii. Engineering? 
iii. Education? 
iv. Assisting production? 

 
3. How long have you been active in music production? [GEN] 

a. How much of it has been for producing specifically? 
 

4. Take me through a typical progression of a project? [GEN] 
a. Is this your preferred working method as a producer? [GEN] 

i. If not, tell me about your preferred working method. 
[GEN] 

 
5. Who do you usually spend most time interacting with in a recording 

session? [PBDI] 
a. Have you worked enough with someone where you know that 

this person almost knows what you want to be done? 
i. How does this change your producing process as a 

producer? 
Phase 2 – Main Interview 

6. What is an example of when creativity expressed itself in one of your 
sessions? [PBDI] 

a. When you, and your collaborators pursued that creative path, 
did it risk or dismiss any other creative input? [PBDI] 

b. Were you aware of these risks at the time? [PBDI] 
c. Looking back, would you do anything differently? [SI] 

 
7. What is an example of how have you as the producer managed 

creative input from other participants? [PBDI] 
a. How did that session work out? [PBDI] 
b. Looking back, would you do anything differently? [SI] 
c. Is this what you usually do to encourage creativity? [PBDI] 
d. Do you have any other techniques that you often use? [GEN] 
e. Are there any habits in the participants you produce, you look 

for that tell you what specific technique you might use? [GEN] 
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8. If you have any techniques, do they differ depending on what role the 
participant you are encouraging has? [GEN] 

i. How? 
ii. Who? 

 
9. How do you determine who needs feedback as well as how much 

feedback they need? 
a. How do you present the feedback to the participant? [PBDI]  
b. What do you aim to achieve with this feedback? [PBDI] 
c. Has your way of giving feedback changed since you began? 

[GEN] 
i. How? 

Phase 3 – Last Comments 
10. How would you define creativity? [GEN] 

a. How do you know when it is happening? [GEN] 
 

11. Is there anything you want to add? [GEN] 
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Interview Questions – Swedish 
Phase 1 – Bakgrund  

1. Vad fick dig att sträva efter en karriär I musik? [GEN] 
2. Hur har du kommit till din nuvarande position? [PBDI] 

a. Började du i… [PBDI] 
i. Musikframträdanden? 

ii. Ljudtekniker? 
iii. Utbildning? 
iv. Assisterande i Produktionssammanhang? 

 
3. Hur länge har du varit aktiv inom musikproduktion? [GEN] 

a. Hur mycket av den tiden har varit för musik producerande? 
 

4. Förklara ett typiskt arbetsflöde under en produktion? [GEN] 
a. Är detta hur du normalt gillar att jobba som producent? [GEN] 

i. Om inte, förklara hur du helst vill jobba. [GEN] 
 

5. Vem spenderar du mest tid att interagera med under en session? 
[PBDI] 

a. Har du jobbat med denna person så pass mycket att du känner 
dig säker på att denna person vet hur du vill ha saker gjorda? 

i. Hur förändrar detta ditt arbetssätt som en producent? 
Phase 2 – Huvudintervju 

6. Vad är ett exempel på då kreativitet har uttryckt sig i studion? [PBDI] 
a. När du, och dina medarbetare följde just det kreativa valet, 

riskerade det, eller avfärdade det någon annan kreativ input? 
[PBDI] 

b. Var du medveten om denna risk, då? [PBDI] 
c. Om du ser tillbaka på det nu, finns det något du skulle vilja göra 

annorlunda? [SI] 
 

7. Vad är ett exempel på då du som producent hanterat kreativ input från 
andra medarbetare? [PBDI] 

a. Hur gick det under den sessionen? [PBDI] 
b. Om du ser tillbaka på det nu, finns det något du skulle vilja göra 

annorlunda? [SI] 
c. Är detta hur du typiskt skulle främja kreativitet? [PBDI] 
d. Har du några andra tekniker som du ofta använder? [GEN] 
e. Är det några vanor i beteende hos dina medarbetare som kanske 

avslöjar vad för teknik du kan använder då? [GEN] 
 

8. Om du har några tekniker, skiljer de sig beroende på vilken roll din 
medarbetare har? [GEN] 

i. Hur? 
ii. För vem? 
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9. Hur kan du avgöra, vem som behöver feedback och hur mycket som 
behövs? 

a. Hur presenterar du denna feedback till din medarbetare? 
[PBDI]  

b. Vad hoppas du att åstadkomma med denna feedback? [PBDI] 
c. Har ditt sätt på hur du förmedlar feedback förändrats sen du 

började? [GEN] 
i. Hur? 

 
Phase 3 – Last Comments 

10. Hur skulle du definiera kreativitet? [GEN] 
a. Hur vet du när det uppstår/händer? [GEN] 

 
11. Finns det något du vill tillägga? [GEN] 
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Transcription – P1  
Recorded March 10 2016 
 
Adam – Vad fick dig att sträva efter en karriär I musik?  
P1 – Jag är inte ensam i den här branschen att säga det men jag, jag tror att det 
var Beatles som fick igång mig. Som gav mig den inspirationen att hålla på 
med musik och… sen vad det inte nödvändigtvis det första jag tänkte på att 
försöka göra någon slags karriär men man ville heltiden vidare och när 
bildade band och sådär ville man att folk skulle höra vad man gjorde och det 
ena ledde till det andra och sådär. Men det var både sådana internationella 
storheter som inspirerade men också lokala hjältar. Lokala rockföreningen 
som visade vägen.  
 
Adam – Hur har du kommit till din nuvarande position? Vad är din väg till 
du är idag? 
P1 – Alltså, det går att svara på långt och så går det att svara väldigt kort. 
Men jag börjar på ett lite kortare svar [skratt] Alltså jag spelade i band i 
tonåren och sen fick vi skivkontrakt och släppte en massa singlar och ett par 
album och det… Enda stället där vi egentligen hade någon framgång att tala 
om var japan och när vi då plötsligt för en gångs skull tjänade lite pengar på 
skivförsäljningen så kom vi på att vi skulle bli självförsörjande, så vi byggde 
en egen studio. Och ville bli producenter och så at säga har kontroll över den 
hela kreativa processen. Och sen dog liksom bandet ur och så var det mera 
låtskrivare och producenter som vi försökte lansera oss som på 00-talet. Sen 
visade det sig att det kanske inte var världens bästa tid att bygga en gammal 
klassisk studio när man tänker på all teknologisk förändring och minskade 
budgetar och nu jobbar jag som universitetslektor på [Universitet] och 
undervisar i sådana ämnen men jag gör även musikproduktioner och artisteri 
på sidan om. Det var väl det halvkorta svaret. 
 
Adam  Vart var det ni byggde studion? 
P1 – Först så letade vi upp en gammal vaktmästarbostad i [Område] som vi 
skulle ha som replokal men det blev mer och mer att det skulle vara en studio 
sen skulle vi ju flytta så vi sålde den till [Band] och [Band] som fortfarande 
håller till där. Och byggde istället en studio i [Område]. Och den hade vi i ett 
antal år men nu har vi skalat ner och nu hyr jag in mig in en liten stuga på 
[Område] i Stockholm. På deltid 
 
Adam – När var det ni började bygga studion? 
P1 – 1998 var det vi drog igång vår första studio setup. Och det var ju en 
ganska oansenlig… det började ju med att det skulle vara en replokal som sen 
blev en porta-studio som den blev två a-dattar som den blev ett Pro-Tools 
system med studiofönster och akustikbyggnationer så det liksom ja, det tog 
liksom aldrig slut för vi ägnade så mycket tankemöda och möda åt själva 
studiobyggande så att vi slutade att skriva låtar. Vilket jag såhär i efterhand 
kan tycka vara synd för det var det som var våran grej egentligen. ”Do it 
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yourself” är ju bra på många sätt men det är ju också en förbannelse att man 
måste göra allt ifrån att sköta ekonomin och göra hemsida och logotyper och 
promotion och det blir liksom lite tid kvar till själva kärnan.  
 
Adam – Hur länge har du varit aktiv inom musikproduktion? [GEN] 
P1 – Ja i och med att vi började spela in skivor 92, det gjorde vi ju upp där i 
[kontrollrum] på [Musikhögskola] men då var jag ju bara en glad musikant. 
Det var inte förrän… i och försåg vårat första album det producerade vi ju 
själva det måste jag ju säga ett det var ju början till något eget. 
 
Adam – Förklara ett typiskt arbetsflöde under en produktion?  
P1 – A det är ju sådär att jag kan prata om det i en timme. Jag är ju en 
traditionellt, en av den gamla skolan. Jag har mina rötter i 60/70-tals musik 
och i och med att jag började med inspelning redan innan allt för mycket 
maskiner hade tagit över för vi började produktionskedjan med att lyssna på 
låten. Att fundera på vilka låtar ska vi ha med? Det är ju en sådan här, jag 
brukar säga på, när jag pratar musikproduktion att det är lätt hänt att man 
fastnar på AD omvandlare och ljudkort och mikrofoner och sandar men det 
finns ju otroligt mycket större och viktigare frågor. Och en av dem är ju till 
exempel vilka låtar ska vi spela in?  Där kommer ju en producent in i bilden 
och sovrar kanske bland ett stort material och sen ger man bakläxa om man 
nu är producent till artist eller grupp så handlar det ju om att säga ”det här 
håller, det här håller inte och den här refrängen kanske du kan slipa på och 
texten kanske är lite luddig” eller vad det nu kans vara så det där tog en liten 
stund för mig att förstå men jag skulle vilja påstå att 75 % av hela 
musikproduktionen sker ju utanför studion alltså i replokal eller i/på öl 
kvällarna när man sitter och lyssnar på Spotify och pratar om inriktningar och 
det är vad man vill göra och så vidare. Musikalisk vision.  
Men när man väl enats som musikalisk vision, fått till låtarna, valt ut låtarna 
då handlar ju nästa steg om att… Framförande, arrangering, instrumentering, 
val av musiker, val av huruvida man ska har riktiga trummor eller 
programmerat, val av sound och val av miljö man gör oerhört många 
konstnärliga och praktiska val i ett album projekt. Och mycket av det 
påverkar ju slutresultatet så man kan ju vara en otroligt bra producent utan 
att egentligen göra någonting själv bara genom att sätta ihop ett bra team, 
man väljer ett bra team av musiker en bra ljudtekniker bra studio och skapar 
en skön stämning, en bra atmosfär så kan man egentligen bara luta sig 
tillbaka och låta det rulla liksom. Ibland har jag fått för mig att det är så Rick 
Ruben gör till exempel. Men sen handlar det om att få ner det på tape, eller 
hårddisk numera och då är det ju också en lång process eller kort process 
beroende på vad man har bestämt sig för approach och sen långt senare i 
denna långa kedja så kommer vi fram till någon slags inspelningstekniska val 
och hur ska vi micka upp det här och vilket rum ska vi ha, vilken EQ, vilken 
kompressor och så småningom mix så det är viktigt men ingenting som 
förändrar i grunden så väldigt mycket. För att inte tala om mastring som jag 
verkligen tycker är den där sista 10 %. Så det är väl ungefär en fyraminuters-
variant av hur en sådan kedja ser ut. 
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Adam – Är detta oftast hur du får jobba? 
P1 – Nej det är ju såhär också att den här gamla bilden av ett album projekt, 
en extern producent, en artist eller grupp det är ju någonting som jag själv har 
i min musik producent yrkeskarriär varit med om så väldigt många gånger. 
Vi gjorde ju två plattor själva vi producerade två japanska fullängdsalbum, ett 
med ett svenskt band, sen har jag ju varit med och skrivit och gjort några 
singlar till japanska artister så att jag har liksom inget sånt där jättefest 
trackrecord med massa album utan varje projekt är olika och numera så 
känns det mer som att man jobbar låtprojekt för låtprojekt snarare än ett helt 
albumprojekt. Och då är det ju så väldigt mycket beroende på: Gör jag det för 
min egen räknings skulle, är det jag själv som artist men då är man ju både 
låtskrivare producent, musiker, sångare CH allting på samma gång och det 
känns ju som det kanske allra vanligaste nuförtiden. Det är inte så jätte ofta 
som det finns ett skivbolag en artist, en extern producent, budet för en stor 
studio osv utan det blir mer och mer att man jobbar ”track-vis”. Men 
processen är densamma ändå liksom fast bara i mindre skala. Sen jobbar jag 
ju med andra typer av musikproduktioner där jag gör t.ex. reklamjinglar och 
där är ju gången en helt annan… men jag ville bara säga att alla projekt är 
olika.  
 
Adam – Vem spenderar du mest tid att interagera med under en session?  
P1 – Ja Assa, är det en artist omgiven av session musiker så är det bål med… 
ja det är väl ju lite svårt att svara generellt på eftersom det är ju också olika 
faser. I en perfekt värld, i min gamla drömbild av hur album projekt ser ut så 
spenderar ju man en massa tid innan man går in i en studio till att börja med 
akten i fråga om det nu är en artist så sitter man i ett antal dagar med artisten 
och benar ut låtarna och sen tar man in session musikerna och då kanske man 
kör bort artisten och jobbar med bas och trummor väldigt intensivt under ett 
par tre dagar. Och sen jobbar man en i taget, för att sen återigen jobba med 
artisten/sångaren allra, allra mest så om jag ska försöka generalisera så är det 
väl den som sjunger måste ju ändå vara den som ges mest fokus därför det är 
ändå sången som, en gammal klyscha, med är ändå den som är den viktiga. 
Det är liksom jag vet inte om det är 90 % av vad folk lyssnar på eller 95 % när 
det slutliga resultatet. Det är inte liksom frontskinnet på bastrumman som 
folk bryr sig om utan det är sången. Och därför börs den ges den tid den 
förtjänar.  
 
Adam – Om vi säger teknikern, hur ofta är det att du behöver pratar med den 
när du har producent rollen? 
P1 – Jag… Sen Logic och sen man började med hårddiskinspelning vilket ju 
var någon gång där på 90-talet, slutet på 90-talet har jag gärna varit den som 
suttit bakom spakarna och trackat och klippt och klistrat- Om jag hamnar i en 
sådan drömsituation där jag är omgiven av professionella tekniker 
professionella musiker etc. skånske jag ändå är den som sitter och kör själva 
sessionen och då behöver jag tekniker till hjälp när det är dags för själva 
uppmikningen eller kabeldragning eller inkoppling, inställningar och teknisk 
mumbo jumbo och det blir ju då, återigen väldigt intensivt i början när man 
ska tracka ett helt band men sen kanske det bli mer sporadiskt ifall man ska 
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spela in ett instrument i taget att man är ganska självgående under flera 
timmar om man ska tracka gitarr eller sånt där men det är ju därför jag 
känner att jag inte är den typen som står lite långt bak i ett hörn och ger en 
massa order, jag vill vara liksom inne i det och kunna pilla själv liksom.  
 
Adam – Om vi följer det här drömscenariot, är det ofta att du säger åt de vad 
du vill eller känner du bekväm med att veta om att de är professionella 
tekniker, de klarar att göra det du vill. Du låter de liksom vara lite 
självgående? 
P1 – Jag tycker inte mig själv vara någon mästare på att ratta ljud och micka 
upp och välja mickar och EQa och komprimera utan jag gör det bara för 
husbehov när jag inte har budget. Därför försöker jag lämna över sådana val 
till de som kan det bättre men jag försöker också vara själva idésprutan som 
kanske kommer med referensplattor eller referens på sound. ”Jag vill ha det 
här ljudet, eller det här ljudet” Då blir det ju en diskussion liksom huruvida 
man kommer dit eller inte men absolut att jag med varm hand överlämna det 
mesta av sådana beslut åt andra om jag får bestämma själv. 
 
Phase 2 – Huvudintervju 
Adam – Vad är ett exempel på då kreativitet har uttryckt sig i studion? 
P1 – Alltså jag tycker ju att det är hela tiden. Det är ju massa saker som om 
man är likasinnade och vet var man är på väg, så är det massa saker man inte 
behöver prata om. Man har redan gjort en massa konstnärliga val redan innan 
man sätter igång. Man kanske har, det kanske är underförstått att det är den 
här sättningen som gäller och det är de här, så här mycket/lite som folk ska 
spela så det är ju en massa kreativitet som sker i det tysta. Kan man säga. Att 
folk fattar bagen eller fattar genren. Men sen på samma sätt som att jag tycker 
att det är skönt att låta ljudtekniker låta göra det de är bäst på så är jag också 
en som tycker att musiker ska göra det de är bäst på. Alltså att överraska mig 
med idéer och infall och musikaliska kryddor. Jag är ju inte en sån som har en 
färdig masterplan för hur alla ska spela utan det är, det ena föder det andra. 
Därför blir det ju en enda kedja av händelser där någon gör någonting eller 
säger någonting och då reagerar andra i respons till det. Allt är ju vad jag 
tycker är kreativitet. En gitarrist väljer att inte spela under en vers. Det är ett 
kreativt beslut. Likaväl som att spela ett riff så… Svaret på frågan är hela 
tiden. Sen kan man ju använda studion i sig mer eller mindre kreativt. Och 
där är ju vad du säkert vet Beatles pionjärerna i och med att man inte bara 
ställer upp bandet och lirar vanligt och dokumenterar det utan att man 
faktiskt tar det till nästa nivå genom att göra crazy grejer och oväntade… 
Speeda upp bandspelaren, speeda ner den köra grejer baklänges. Köra sången 
genom ett Leslie-kabinett och sen 1966 har man ju försökt testa gränserna på 
vad man kan hitta på för nytt så det är ju en., ännu en nivå av kreativitet, att 
försöka göra något fast på ett annorlunda sätt. 
 
Adam – Om ni väljer att följa ett kreativt val, att det riskerar eller avfärdar 
någon annans kreativa input på något sätt? 
P1 – Det är därför det inte alltid är bra med demokrati utan det kan vara 
väldig bra att någon styr det hela och det kan därför vara bra att det finns en 
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producent som på något sätt har sista ordet eller vad man nu ska säga som 
kan låsa upp ett låst läge som kan säga ”nej men vi kör på det här” eller ”det 
här blir bra” och det är ju alltid roligast att jobba med folk som inte 
framhärdar med just sina idéer m bara för att det är ens egna. Där målet hela 
tiden är att bästa idén vinner och slutresultatet är det som gäller. Återigen, 
eftersom jag hela tiden pratar om Beatles, en bra liknelse är när Lennon och 
McCartney bestämde sig för att de skulle vara ett låtskrivarteam oavsett vem 
som gjorde vad. Det betydde ju att det fans ingen prestige utan… man inte 
tävlade om att pusha sina egna idéer utan det bästa vinner. Och samma bör ju 
gälla i en studio miljö och är det någon som. Det handla ju också om hur man 
säger saker. Att man… Man säger ju inte ”den idén var dålig, min är bättre” 
utan man säger ”ja vad kul grej men undra om man skulle kunna göra såhär 
istället” och på det sättet sporrar man varandra till… man skapar en miljö där 
det så att säga är högt i tak. Och man vågar slänga ur sig vilken idé som helst 
för man vet att det testas och gillar man det så kör man på det och om någon 
annan är bättre så kör man på det istället.  
 
Adam – Är det ofta man är medveten om den här risken? 
P1 – Inte så att det är att man går omkring och är nojig över det och tassar på 
tårna för då har man nog valt fel folk att jobba med om man ska gå omkring 
och vara rädd att trampa någon på tårna utan man hoppas ju kunna sätta 
ihop team som dör alla har varit med så länge så att man vet att ibland så ger 
man… Ibland kommer med mindre bra idéer och ibland kommer man med 
bättre och det allt är okej. Ut med det bara, testa, gå vidare. Men det är klart 
att det är värre om det är t.ex. ett debutantband eller ett oerfaret band där 
trummisen kanske, för att ta ett populärt exempel, kanske inte håller riktigt 
måttet. Det sliter och drar eller någonting och det är svårt att få grunden ihop. 
Då kommer man ju in i känsliga områden där man inte bara kan byta ut 
personen. Man kan inte heller vara helt öppen med att ”du suger”. Utan man 
måste på något sätt [gestikulera ”få ihop”]. På samma sätt vad det gäller 
kreativa idéer kan det ju finnas massa inre stridigheter eller tuppfäktningar i 
ett band som man inte känner till när man kommer in som producent. Det 
märker man kanske efter ett tag och det kan ju vara jättebesvärligt. Då får 
man ju vara psykolog och säga ”hörni lägg ner nu, ni är ju ett band. Ni vill ju 
samma sak. Nu får vi liksom skärpa oss litegrann och ta ett steg åt sidan och 
ta det här för vad det är” ”det här är en lekstuga och vi ska bara ha kul” och 
slänga in roliga idéer och testa de alla. 
 
Adam – Som jag förstår det så är det sällan du blickar tillbaka på någonting 
och tänker det här skulle jag gjort annorlunda utan du löser det där och då. 
[Leading] 
P1 – Ja, absolut. Det är ingenting jag gått omkring och haft någon större 
huvudvärk kring. 
 
Adam – Har du något exempel på då du som producent hanterat kreativ 
input från andra medarbetare?  
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P1 – Alltså man får ju hela tiden input ifrån andra musikanter eller 
bandmedlemmar eller artister. Är det något speciellt typ av fall du vill att jag 
ska ge exempel från. 
Adam – Om du får något i åtanke när jag ställer frågan annars kan du tolka 
frågan ganska fritt. 
P1 – Min fria tolkning är att det är väl det en producent gör liksom. Att man 
hela tiden, man tar ställning till den input man får. Om det sen är i form av 
låtmaterial eller i form av ett arrangemang som skapas i stunden av ett gäng 
duktiga musiker så ör man hela tiden lyhörd och öppen förhoppningsvis och 
öppen för överraskningar och öppen för vad alla har att säga. Men också att 
man är tydligt när man redan vet vad man vill. Att om en bassist säger ”du 
vad tror du om att man skulle spela såhär” och då kommer en jätteavancerad 
figur och så tycker man att det inte passar låten utan man säger ”nej men jag 
vill att du bara ska köra långa fjärdedelar på bas, det blir bäst så”. Nej jag har 
inget speciellt sådär att det sticker ut utan man hanterar hela tiden idéer från 
alla inblandade, tycker jag.  
 
Adam – Hur skulle du just främja kreativitet? 
P1 – Ja men det är väl framför allt att se till att alla känner sig bekväma och 
mår bra och känner sig trygga och att det är god stämning och att man skapar 
en lekfull miljö bara genom att vara lekfull och skämtsam och glad själv och 
inte tar det på så himla blodigt allvar utan att man förstår att det är en lek. det 
brukar jag citera Paul McCartney som sa att… på engelska heter det ju ”to 
play music” och det är samma ord som att leka. Det som han har tagit fasta på 
liksom är att det faktiskt är det som man gör och kan man ha den approachen 
så tror jag att man kan främja kreativitet för att folk vågar slänga ur sig 
mindre genomtänkta saker vilket kanske är det allra bästa. 
 
Adam – Har du några typer av tekniker som du ofta använder, eller är det 
allmänt såhär du jobbar? [GEN] 
P1 – Bara vara en skön snubbe [skratt]. Sen om alla tycket det eller inte, det 
vet jag inte men inga andra uttänkta tekniker mer än att man ör noga med att 
se till att det inte är en massa tjafs som tar tid och energi. Om jag t.ex. håller i 
ett… i det här drömprojektet som jag hela tiden pratar om som jag kanske inte 
jobbar men så mycket nu för tiden när jag ändå undervisar på, i princip 
heltid. Men varje gång jag håller i ett projekt så försöker jag se till att alla hålls 
informerade, att, transparent vad som gäller att ”den här gången är det den 
som betalar så här mycket”, ”det här är var som förväntas av dig”, ”jag skulle 
vilja att du skulle göra det, att du är där då” och liksom ”jag bjuder på lunch” 
”du får skicka faktura för parkeringspengarna” ”jag ser till att du har de 
grejer du behöver” eller att ”du får betalt…” bla bla bla, så att folk känner sig 
sedda, uppskattade, att det är uppstyrt och ordning och reda. Det är väl en 
typ av teknik som jag använder. Så att det inte liksom är en massa frågor i 
huvudet på folk och massa irritation och frustration för det är ju ingen bra 
grogrund utan alla ska komma dit och liksom ”shit vad bra uppstyrt” och 
”gud va bra att du la upp det här på dropbox en vecka innan och men mp3-fil 
och med ackord och texter och med länkar och hit och dit och med schema 
och med kartor”. Alltså jag kan ägna sjukt mycket tid med sånt men jag 
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märker med åren att det är ju otroligt uppskattat. Oavsett om det är med 
skivbolag eller med artister eller musiker eller med tekniker eller studio… Att 
man har styrsel på ekonomi och administration och logistik. Sen kan man 
vara ”sköna snubben” som ser till att det finns kaffe, mjölk och bullar och 
bärs på kvällen. 
 
Adam – Är det någon typ av beteende hos dina medarbetare som kanske 
avslöjar om de behöver lite mer uppmärksamhet i deras kreativitet? 
P1 – Nej, jag brukar kanske inte liksom, om det inte är artisten eller 
låtskrivaren själv som är hemlighetsfull så kan man ju försöka lirka fram 
saker genom att ställa frågor eller testa grejer men om det är andra 
medarbetare som inte självmant kommer med idéer eller säger någonting så 
gillar jag bara läget och konstaterar att kanske en i den här ensemblen som är 
den främsta idésprutan och då kanske plockar jag till mig av de idéerna men 
det är inte så att jag går runt och jagar alla inblandade om det inte kommer 
självmant liksom. Såvida de inte är själva hjärnan bakom det hela som sitter 
och är tyst och ser sur ut. Då försöker man naturligtvis stanna upp och fråga 
upp och fråga ”känns det bra det här, känns det okej?” ”låter det som du hör 
det i ditt huvud?” eller ”ska vi sätta oss och lyssna på skivor och fundera på 
vad som inte känns rätt”. Nej inget specifikt sådär. 
 
Adam – Beter du dig olika beroende på vilken roll din medarbetare har just i 
din session? 
P1 – Alltså nej jag hoppas inte att jag behandlar folk olika i sättet men 
däremot så, om man har varit tydlig med vad folk har för roll så redan innan 
så om jag t.ex. pratat med… jag försöker, som jag nämnde tidigare att alla ska 
vet varför de är där och då kanske man har tagit dit en 19-årig nyexaminerad, 
24-årig nyexaminerad mindre erfaren, låt oss säga ljudtekniker och så säger 
man ”du, det här projektet är jävligt prestigeladdat för mig och stor budget 
oh det är mycket som står på spel och jag är jätteorolig för att det ska bli något 
konstigt så ligg lågt till en början tills du känner stämningen och håll en låg 
profil. Gör det som förväntas av dig”. Som man kans prata med musiker som 
att ”den här gången har jag en klar bild av vad jag vill att du ska göra så spela 
bara som det låter på den här skivan fast på ditt sätt” och andra gånger kan 
det vara att det är tvärt om att det kanske är sångaren eller artisten som är 
den oerfarne och som behöver all hjälp man kan få av alla inblandade och då 
kan man bjuda in alla till att tycka och tänka så mycket som helst så att. Jag 
man behandlar folk olika, ger inte alla samma vikt på något slags 
demokratiskt vis utan man måste ha tydligt för sig att vem är det som är… 
äger projektet, vem är det som betalar för projektet. Vem är det som, artisten 
eller akten eller gruppen som är i fokus, vad är det som är i fokus för 
slutresultatet. Är det att alla inblandade ska få utlopp för sin kreativitet eller 
är det snarare att någon har en vision och det är den visionen som vi alla ska 
hjälpas åt att uppfylla. Då blir det som en följd av det, naturligt, att man 
kommer att ha sitt fokus på vissa personer mer än andra. Men har man då rett 
ut det i förväg så tycker jag att det inte är något konstigt. Nån kanske bara får 
gå och köpa smörgåsar, ta lite bilder och sen sitta i ett hörn och vara tysta. 
Just för att det just där och då är det som förväntas av den personen. Och det 
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är ju ofta i alla år som jag har varit ute och pratat med folk i branschen, ”hur 
började det för dig”, ”jo jag kokade kaffe i den studio och…” i England så var 
det ”I was a tea boy” [Skratt]. Det låter så förnedrande att vara te pojke men 
mycket riktigt, efter ett år eller två så börjar folk gilla den här personen och 
”du vi måste sticka iväg men kan inte du försöka sitta och göra den här 
mixen” och till slut är de gamla i gården och så har det varit i urminnes tider. 
Alla de största hjältarna har alltid börjat med att koka te, kaffe och springa 
efter sandwich och sen tio år senare sitter de och är demon-producenter. 
Därför tycker jag att det är grymt att det finns, [Producent namn] är ju ett 
lysande exempel. Han är ju superduktig på att se talanger och bara bjuda in 
och dela med sig. Det är ju ganska fint det här med mentorskapet. 
 
Adam – Hur kan du avgöra, vem som behöver feedback och hur mycket som 
behövs? 
P1 – Ja, det tror jag att jag kan. Man går ju bara på instinkt och känsla och på 
vad man gör så… är det något som inte överensstämmer med visionen då får 
man försöka pinpointa ”jaha men det är ju en keyboardist som sitter här och 
spelar en massa fula sounds som inte passar”. Då är det ju den som man 
måste ta tag i liksom. [Producent namn] är ju en demonproducent som har 
jobbat med [artister] och många andra. Honom gjorde vi ett studiebesök hos 
för några år sen i London och bassisten i det årets klass frågade ”what is it 
that you look for in a bass player?” varpå han svarade ”that I don’t notice 
him” [skratt]. Det var ju då ett exempel på att många gånger så är det ju att 
det inte behövs feedback om man har valt rätt folk utan det bara löper på.  
 
Adam – Hur presenterar du denna feedback till din medarbetare? 
P1 – Det knyter nog tillbaka till det jag sa tidigare. Man försöker att inte 
trampa någon på tårna. Och inte säga att något är dåligt hellre att något inte 
håller eller att något är fel utan man säger… Ett annat sätt att säga det på är 
”jaha, du tänker så men skulle du kunna prova det här istället” eller ”det där 
är helt ok men jag tänkte mig någonting så här…”, ”det där är ju kanonbra, 
det skulle passa fint där men kanske mindre bra här för det jag egentligen 
hade tänk är...” Det är fråga om ordval och det handlar inte om att vara falsk 
eller något för det är ju faktiskt så det är. Det finns inget rätt eller fel. Det finns 
inget facit och ingen vet vad som är bra eller dåligt man kan bara liksom gå 
tills sig själv och vara ödmjuk och kanske säga ”jag tror att jag hör något 
annat här, skulle du kunna prova något helt nytt. Prova något, spela mer, 
spela mindre, spela högre, spela lägre, byt ljud, spela inte alls. Så det tror jag 
folk ganska snabbt lär sig uppskatta om man har den öppna dialogen och den 
ganska ödmjuka inställningen att man inte får det att låta som att man tror att 
man vet något. För det tycker jag också är något som kännetecknar de allra 
största att de är ödmjuka med att de inte vet något de heller utan de bara 
provar sig fram liksom. 
  
Adam – Har ditt sätt på hur du förmedlar feedback förändrats sen du 
började?  
P1 – Jag alltså jag tycker att man blir mer och mer ödmjuk och avslappnad 
och avdramatiserande för varje år som går. Återigen apropå det jag pratar om 
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att man inte tror sig veta något, att man inte tror sig att vara någon att man 
hela tiden har en skön inställning när man var ny och höll på så… Det var 
svårt att, innan jag ens började producera och bara var en bandmusiker att 
man kunde snöa in på så otroligt välkommande detaljer, stängtjocklek eller 
mitt eget gitarrsound eller kablar eller massa dumheter som och så lyssnade 
man bara på sitt eget instrument och bara funderade på vilka toner man 
skulle spela och var. Då har man ju inte mognat än till det som ju 
förhoppningsvis att man lyssnar på den musikaliska helheten. Att man ser sin 
egen musikerroll som bara ett litet kugghjul i något större och det är det där 
mycket större som är det häftiga. Sen om jag spelar eller om du spelar eller 
om det är den eller den gitarren, förstärkaren eller liksom bara för att ta ett 
exempel på att man kan ha alldeles för mycket tunnelseende. Jag tror att man 
kanske är mer uppstressad över hierarkier i yngre år och mer känslig medans 
man med åldern bara blir mer ”asch, vafan vi är ju alla bara folk”. 
 
Phase 3 – Sista Kommentarer 
Adam – Hur skulle du definiera kreativitet? [GEN] 
P1 – Ja, det är ju en… någonting som jag själv, jag håller ju på med någon 
slags forskning på halvtid som handlar om låtskrivarprocessen och en del av 
det är ju kretivitetsstudier och innan jag började med det så hade jag inte 
funderat så mycket på ”vad är kreativitet” för det är väl ”när man hittar på 
saker” och då kunde jag konstatera att vissa var mer kreativa än andra. Paul 
McCartney är mer kreativ än jag t.ex. men ju mer jag läser om det desto mer 
förstår jag att kreativitet kommer inte från någon slags gudagåva, det är inte 
så att man har fötts med någon slags övermänsklig förmåga att kunna plocka 
ner briljanta idéer från himlen utan en enormt stor del av det är faktiskt att 
övning ger färdighet att man tränar sig i att bli bra på någonting och till slut 
blir man så bra på det att man kan börja tweeka till det och testa gränserna 
och det finns ju en kreativitetsforskare som heter Csikszentmihalyi som har 
ägnat 50 år åt att studera kreativitet, vad kreativitet är och pratar om att det är 
ju en system modell där individen är en del i ett kretslopp… Det här kanske 
du redan vet så jag ska inte hålla någon slags föreläsning men kort sagt har 
individen fördjupat sig i någonting t.ex. hårdrock… Har ägnat ett helt liv åt 
att lyssna på hårdrock och spelat hårdrock, tacka fan att man mer lämpad att 
göra en hårdrocks låt huruvida denna person är kreativ eller inte avgör inte 
den här personen utan det gör fältet och det är kritikerna, publiken och om de 
tycker att det är bra, så bra att så att det går in i domänen då har man varit 
kreativ och det är ju ett ganska högt krav på att vara kreativ för då måste man 
ju ha gjort liksom en världshit innan man anses vara kreativ men allt går ju att 
diskuteras på olika nivåer. Men är det någonting jag har lärt mig så är det i 
alla fall att alla är kreativa och alla kan bli kreativa på vilket område som helt 
men det tar de här tiotusen timmarna att behärska verktygen och det är ju ett 
sätt att avdramatisera det hela också. Det är klart att [producent namn] är en 
duktig producent, han har ju producerat sju skivor om året i tio år och har 
gjort sjuttio plattor, det är klart han lär sig någonting och så är det med 
allting. 
 
Adam – [Presents the thesis] 
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Adam – Finns det något du vill tillägga? [GEN] 
P1 – Det har jag väl säkert men om det handlar om kreativitet i studion så en 
sak som jag har att tillägga så är det här om att studion är ju som du vet 
nästan har gått upp i rök eftersom nu kan vi göra en platta i laptoppen 
hemma i köket och det förändrar ju också vissa av de här parametrarna om 
att skapa en bra miljö och pengarna tickar inte längre men det påverkar ju 
ganska mycket förutsättningarna för ett projekt och naturligtvis det här med 
uteblivna budgetar och så vidare så ”do it yourself”-trenden är ju som jag sa 
tidigare är ju otroligt välkommen och positiv eftersom det demokratiserar 
hela skapandeprocessen problemet är ju att alla måste göra det obetalt och av 
fri vilja vilket är fine när man är student och omger sig av likasinnade som 
lever på nudlar men det är svårare längre fram men jag vet inte vad jag vill 
komma med det. Bara just det att för mig så är studion ju snarare ett minne 
blott… jag går någonstans där jag kan ställa upp en mick och ett ljudkort om 
jag ska sjunga och om jag ska ha ett gitarrpålägg eller till och med trummor 
av [Producent namn] så kan det hända att jag skickar honom en mp3-fil med 
min demo och en version utan trummor så får  jag tillbaka det på e-mail eller 
dropbox en timme senare, med hans tolv trum-tracks så nior jag producerar 
jinglar vilket jag  gör två gånger i månaden levererar jag en jingel till 
kommersiell radio då kan jag i princip sitta här i soffhörnet och producera 
musik bara genom att prata med min uppdragsgivare, kanske  ta fram ett 
MIDI-keyboard, sjunga in i datormiken och sen maila ut till folk som jag har  i 
mitt nätverk som  jag vet att jag kan lita på som är billiga, snabba, proffsiga, 
trevliga, glada och det är ju liksom… jag själv tycker ju att jag inte är 
supergammal men ändå har jag på mina tjugo år fått vara med från att man 
var tvungen att bli gillad från någon A&R person på något av de fem 
skivbolagen i Stockholm annars blev det ingen skiva gjord en CD-R skiva 
kostade 300 spänn och man spelade in på analogband och nu tjugo år senare 
och man sitter i TV-soffan och mailar filer fram och tillbaks och kan göra en 
skivproduktion på det sättet och då är det ju en massa av de här 
producenttänket som plötsligt inte längre är applicerbart. Det handlar mer 
och mer om att sätta ihop team som man gillar att jobba med utan att ens 
behöva träffas så det är väldigt mycket som är satt ur spel och det är en 
väldigt spännande tid och jag bara konstaterar det som slutord att det finns 
inga sanningar. 
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Transcription – P2  
Recorded March 12 2016 
 
Adam – Vad fick dig att sträva efter en karriär i musik? 
P2 – Enkelt… jag hade inte riktigt ett annat val för jag… min papa är trummis 
så jag har inte sett något annat typ av liv, så jag har bara sett att man spelar 
och frilansar så det är det enda jag förstod mig på… och så hoppade jag av 
skola astidigt så jag kunde ingenting annat så det var bara att hoppas att det 
där trummandet skulle funka, så enkelt var det faktiskt. Jag, ibland kan det 
vara bra att inte ha en option utan nu måste det fungera för då dunkar det 
liksom. 
 
Adam – Hur har du kommit till din nuvarande position? 
P2 – Genom att vara allt för våghalsig skulle jag vilja påstå. Jag pratade med 
en kille från boomtown idag, han är och gör någon slags praktik här och det, 
jag har tagit extrema chanser, jag har ju en studio i Stockholm och mixar 
mycket och mycket av de jobben har väl kommit av att jag skaffade en studio. 
Och den skaffade jag utan att ha ekonomisk täckning faktiskt, jag tog över ett 
kontrakt och det höll på att knäcka mig totalt men jag är jävligt glad idag men 
då var min dåvarande fru inte lika glad. Men jag tror också på att ta sig vatten 
över huvudet, jag gillar ju hela den iden för man klarar ju allting och vara 
våghalsen. 
 
Adam – Allting ordnar sig till slut 
P2 – Ja lite så gör det faktiskt. Ibland får man ta ett steg tillbaka och det är inte 
hela världen det heller liksom. Det är ingen förlust, man chansar ibland så 
funkar det och ibland bränner man sönder mattan men det. Ett fint ordspråk 
är ju ”hellre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge” det är 
jävligt fint. Det är ju bättre att det går åt helvete några gånger för några 
gånger går det ju faktiskt 
 
Adam – Ja då är det ju bättre att satsa på det man vill 
P2 – Ja, ja, ja, ja då, om man ska hålla på med det där sen i fyrtio år liksom, det 
där som man gillar så eller så får man hålla på med det man inte gillar. Då 
tycker jag att det är ganska enkelt vad man ska satsa på. 
 
Adam – Hur länge har du varit aktiv inom musikproduktion? 
P2 – Jag tänker… 2000 gjorde jag min första platta… sen dess har det rullat 
på. 
 
Adam – Kan du förklara ett typiskt arbetsflöde under en produktion? 
P2 – Nej, det kan jag inte det är så olika vad folk behöver liksom jag… för 
mig, ett nära exempel var ju förra årets produktion med [artist] då var det 
bara han och jag, då fick jag demos och så jobbade jag upp skisserna liksom 
och så kom [artisten] och lade på sång och sen jobbade jag klart utefter det 
han tyckte var bra till [Bandnamn] som har ett helt band som gör alla 
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produktioner själva i stort sätt och det enda jag ska göra där är att se till att de 
var vänner hela tiden. Det är ganska viktigt för det här är ett band som spelat 
tillsammans i 22 år och har nött väldigt mycket på varandra och det gäller att 
hålla tid, varför är inte den personen här, har alla fått info när och var det 
gäller liksom så att det är vad producera och produktionsflöde jag vet inte… 
ett normalt finns inte utan alla är olika. 
 
Adam – Hur gillar du bäst att jobba 
P2 – Jag gillar nog bäst att få jobba med människor, det var en insikt jag kom 
till förra året. Jag satt ju i stort sett själv med 6 veckor med [artist] album, 7 
veckor med [artistens] produktion och så var ju [artisten]… kom och gick 
liksom jag hade inga andra musiker där egentligen och det var lite tråkigt 
tycker jag, jag gillar det psykologiska bakom att jobba med ett band och den 
grejen gillar jag mer tror jag. Sen är man ju olika, jag pratade med 
[producentnamn] som gjorde [bands] förra skivan innan den jag gjorde nu. 
Han är ju extrembegåvad och jag jobbade ju med bandet så de var med och 
spelade, tog alla besluten och försökte liksom putta de framåt för att ta beslut 
och engagera sig i deras egen orkester och liksom det var mitt mål. 
[producent] tog och spelade in och sen tog han alla filerna och så satte han sig 
i sin bunker och klippte och klistrade tills han tyckte att det blev bra. Han är 
inte lika… han gillar inte lika mycket att jobba med folk liksom… Han gillar 
mer ensamvargjobbet mer än att man har ett helt band framför sig och som, 
där tre stycken är på dåligt humör och en har lite on i magen. Det är inte 
riktigt [producent] är riktigt kul, jag tycker ju den problemlösningen är kul att 
hur fan ska de här inte ha ont i magen och må bra och det tycker jag är kul, 
det tycker jag är roligt. Man är olika bara. 
 
Adam – Vem spenderar du mest tid med att interagera med under en session? 
P2 – Ja det är ju nästan alltid med sångaren faktiskt, det blir ju så. De behöver 
mest psykologisk hjälp på något sätt om man måste stångas med en textrad 
och man måste hitta en ton eller känsla och så ska de komma dit skådis-
mässigt när de sjunger. Ena sekunden står de i ett kök och pratar skit med 
bandad och mig och sen så vill vi göra en sångtagning och då ska du känna 
den här, jag menar, texten handlar om den här tragiska misshandeln i Berlin 
som du har skrivit om här och du ska gestalta det, nu varsågod nu. Men vi 
drack en bärs och snackade nyss så det blir mycket, det är det knepigaste 
instrumentet på det sättet, det är de som kräver mest tid liksom. 
 
Adam – Har du ofta en tekniker vid din sida eller gillar du att jobba själv? 
P2 – Både och… Jag tycker det är underbart när jag har tekniker med mig för 
att det blir mycket lättare men ofta tillåter inte ekonomin i produktionerna det 
och då blir det att man gör det själv och spelar man in sång så är det nästan 
inte ens önskvärt att ha en tekniker med sig för då vill… väldigt många 
sångare vill jobba med mig själv så att det blir så lite folk i rummet. 
 
Adam – Vad är ett exempel på då kreativitet uttryckt sig i studion? 
P2 – Nu ska jag då komma på ett tydligt exempel och då vet jag att vi höll på 
med en produktion med en [artist] och vi letade då efter ett virvelljud och det 
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var programmerad musik blandat med spelad, just beatet i låten skulle vara 
programmerad och det skulle vara organiskt ljud, det skulle inte in en 909 och 
så vidare, ändå ha audio-ljud men vi hittade inget ljud och vi höll på att leta 
som galningar men fick inte till någonting och så stod jag vid ett piano i 
studion och så sa jag att ”vi ger oss till imorgon med det här och går vidare” 
och så slog jag, så som man slår ett dån där domarklubba, du vet, vi 
bordlägger det här nu, och då knackade jag på locket på pianot och bägge två 
bara ”men va var där är det ju” så då bara, fram med mikrofonen och så 
knackade vi in det och så var vi klara med den. Det är ju ett sätt att vara 
kreativ ett annat sätt är ju, ifall man kört fast att ”vi gör så här, vi klär av oss i 
t-shirtar och det är vinter och så springer vi runt huse allihopa” det är en 
väldigt fånig grej att göra som vuxna människor men nu bestämmer jag som 
producent att vi gör det här, man bryter en känsla som finns i ett rum med 
tankar och man får lite syre i blodet och man gör tokiga saker så när man 
kommer tillbaka så är man inte på samma plats längre och där är det också att 
vara kreativ att göra femtio armhävningar allihopa vi måste bryta vad vi än 
håller på med till exempel. 
 
Adam – Under ditt exempel, riskerade det, eller avfärdade det någon annan 
kreativ input? 
P2 – Nej inte, ja alla försökte leta efter något som var där i rummet men det 
var inte liksom, det enklaste var naturligtvis att gå till mina 30 virvlar som jag 
har men det var ju inte där som det fanns så vi började knacka på stolar och 
bord och allt möjligt sånt där och klappa i händerna och när man tänker på ja, 
du vet, så det var nog många där idéer som man var tvungen att säga ”nej det 
funkar nog inte”. Som jag förstå frågan att om det var andra idéer som jag sa 
nej till? 
 
Adam – Ja men praktiskt taget, ja. 
P2 – Ja absolut det var ju alldeles för många, och tog alldeles för lång tid för 
att komma fram till ett jävla knack på ett pianolock liksom men det blev bra i 
alla fall så liksom… 
 
Adam – Var du fullkomligt medveten om risken som ni tog då? 
P2 – Att säga nej till de där grejerna? 
Adam – Ja, precis 
P2 – Alltså det du flamrar efter där då tänker jag ju är det som man brukar 
kalla för momentum och det där är jaktligt svårt att avväga, jag har haft en 
incident ganska nyligen då vi stannade upp och jobbade med ett outro lite för 
länge för att det var en co-producent som insisterade på att kämpa med det 
där. Vi hade segerkänsla i rummet innan och så stannade vi upp och jobbade 
för länge varpå vi tappade liksom det som var kul, känslan av kul i rummet 
liksom dog och det där är verkligen… Du sätter finger på någonting för att 
det där är jäkligt svårt ”när går du vidare?”, ”när ska vi säga att vi ska 
springa runt huset?” tyvärr så går det inte att komma dit på annat sätt än att 
spela in väldigt mycket med många människor och lära sig känna av det 
där… jag vet liksom inte hur man ska, det finns ju ingen metod här, man kan 
ju inte gå på klockan utan det är ju ständigt, var är folk i sina skalman-
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klockor, har de käkat, då har man längre tid på sig, har de inte så har man 
kanske bara några sekunder innan det inte längre är något kul längre, det här 
är knepigt liksom som du säger är en ”risk” är verkligen [gestikulerar 
citationstecken] sådana här liksom för det är ju ingen som dör men just i 
studion så är det ju att när skoj dör och det blir en tråkig min då blir det inte 
bra musik och därför måste man på något vis alltid akta sig för det och 
balansera det där. Så att jag var medveten, eller jag vet inte om jag var 
medveten men jag försöker alltid känna av det där, hur länge kan vi hålla på 
liksom, förmodligen hade man kommit till något slags ”det räcker nu och vi 
löser det någon annan dag” och det var då jag knackade och sa ”då går vi 
vidare” och det var då satt det där, det var ju bara tur. 
 
Adam – Om du ser tillbaka på det nu, finns det något du skulle vilja göra 
annorlunda? 
P2 – Nej inte just det men det finns andra saker, som jag nämnde att vi haft en 
konfliktfylld situation nyligen i studion med en produktion för en 
skådespelare, där skulle jag velat markera lite annorlunda för jag hade så som 
bjudit in en annan person att vara co-producent och den här personen har 
långt ifrån lika mycket rutin och erfarenhet som mig men, jag vet inte hur jag 
ska säga det men, jag blev ganska arg i den situationen och jag tänker, därför 
jag har ju ett ansvar för, när man är producent har man inte bara ansvar för 
musiken utan till artisten. Artisten har gett dig en hög pengar och förväntar 
sig få en skiva för de pengarna, du har ett rum fyllt av musiker som räknar 
med att kunna gå hem till sina respektive eller familjer eller vad de nu har för 
någonting, klockan 6 eller vad man nu ska säga. Man har ett tidsschema man, 
vi måste uppnå någonting, vi kan inte stanna på varje liten idé, alltså man kan 
ju alltid hitta ett basljud som är lite bättre eller bastrumma och så kan man ju 
hålla på men har man en budget på skitmycket pengar så kan man ju hålla på 
så, och väldigt mycket tid då kan man ju hålla på så men om man inte har det 
så har man ett stort ansvar så jag blev, när det insisterades på då att fortsätta 
med det här outrot så blev jag tillslut väldigt arg och det blev dålig stämning i 
studion och då har jag velat agera annorlunda men jag skulle helt enkelt ha 
tagit co-producenten åt sidan och i ett annat rum sagt det jag ville säga, vi 
kommer inte att pröva det här utan vi går vidare och du får… det här slaget 
förlorar du för det är jag som är producent och du co-producent. Så skulle jag 
agerat och det gjorde jag inte vilket jag kan ångra men man är ju människa 
liksom så det blir tokiga saker ibland. 
 
 
Adam – Vad är ett exempel på då du som producent hanterat kreativ input 
från andra medarbetare? 
P2 – Nej inte direkt såhär på rak arm utan det är ju hur mycket som helst. 
Alltså, en producent, en gammal kompis [namn] till mig som har vunnit 
grammis för sina produktioner, har jobbat med [bandnamn] t.ex. han sa för 
många mång många år sedan till mig att en grej han tyckte var viktig var att 
kunna fånga bollarna i luften som han uttryckte det. Du har en idé och de här 
fungerar ju alltid bara i huvudet det ska man veta, det kan ju låta, det vet ju 
du också att det kan låta asfett i skallen som ibland bara att ”nu ska jag bara 
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göra en ton på gitarren och så kommer liksom sången vara så jävla ball och så 
blir det att sångarens röst är för tunn och den är inte lika fet som den var i ditt 
huvud” du vet, baskaggen som ni fått fram låter inge alls bra så att det liksom 
spricker och då måste man vara väldigt med på att, ja någon säger eller gör 
något som är bättre eller bara gällande input att man måste plocka allt det här 
och inte hålla fast vid sin del liksom det är också att producera, det innebär ju 
inte att jag har lösningarna på alla problem som händer men det är att jag är 
centrum, att vara producent är att jag har fått som ansvar och förtroende av 
en artist och litar på mig, det vi har pratat ihop oss om och då vill jag vilken 
av idéerna som är bra i rummet för helheten och den skiva vi ska göra 
tillsammans. Så när någon säger ”rumbatrummor” så säger jag ”nej det är 
inte bra för vi håller på med speedmetal här så jag tar en annan idé” nej men 
så är det och det gäller bara att snabbt bara såhär att ”ja jag får en kick av det 
du säger, det är ju svincoolt med brasilianska tutor från fotbollsplan vi kör på 
det” så att jag tycker att det händer hela tiden. Folk, folk, det är ju musiker 
som man har att göra med och det är sådana människor som jag hyr in också. 
Jag hyr sällan in musiker som är duktiga och som har mycket teknik och inte 
tycker någonting, jag vill snarare ha in konstnärer i studion som liksom tillför, 
musikalisk någonting för att vända upp och ner på ett begrepp faktiskt det 
tycker jag är roligare, det ger mer. Men inget tydligt exempel tyvärr men, 
every day alltså. 
 
Adam – Hur jobbar du för att främja kreativitet? 
P2 – Jag, att se folk alltså lyssna på folk och se de, det är nästan det viktigaste 
jag gör tycker jag liksom att försöka snappa upp allas idéer när alla pratar 
liksom ”vänta, ni säger någonting där borta, vad är det för någonting?” det 
tycker jag är jätteviktigt för då sätter folk igång. Det vet man ju själv för när 
folk inte lyssnar på en då lutar man ju prata till sist för det blir inget kul. 
 
Adam – Har du några andra tekniker som du ofta använder för kreativitet? 
P2 – Nej, jag har ingen speciell teknik för det utan det handla om att få folk att 
må bra och då är det ju bara att räkna in, vad får folk att må bra? Jo det är ju 
att bli sedda, att ha mat i magen, att vara i en inspirerande miljö och känna sig 
trygga så vad gör vi då? Jo vi skickar ut material innan med ganska bra idéer 
som är ganska bra i början att utgå ifrån och utefter hur bekväm eller 
obekväm man är i studiosituation kan grunda sig i materialet och så ser man 
till att det finns goda saker att äta på under dan inte bara godis och chips utan 
även  bananer och äpplen liksom och sen ser man till att man spelar in 
någonstans som inspirerad folk och det kan ju vara en ödelagd gård där 
allting är skitläskigt på många sätt och vis att det är mörk och kallt och 
dammigt men presenteras det på rätt sätt så kommer folk komma in i det och 
tycka att det är asspännande och skithäftigt eller så är man i en fin gammal 
studio eller hos mig där det är jättemysigt. Att det är lite ombonat och sådär 
och sen är det bara att lyssna på folk. Det är inte så svårt, fyra grejer att tänka 
på. 
 
Adam – Är det några vanor i beteende hos dina medarbetare som kanske 
avslöjar att de behöver mer uppmärksamhet eller hur du ska närma dig de? 
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P2 – Du frågar om jag stöter på folk som är lite kinkigare än andra kanske 
eller vad då? 
Adam – Ja det kan vara något sånt. 
P2 – Jag tycker att, en sak som avslöjar jävligt mycket är ju när folk har anfall 
är bästa försvar för det stöter man på jävligt ofta, att man kommer med en idé 
eller med någonting eller så är det någon som säger ”det låter som en skit bra 
idé men fan jag fick mig fel gitarr, det är för tjocka strängar på den här eller 
fel plektrum, det där skulle ju kräva en annan typ av distpedal än den jag har 
och så vidare”, ok du kan inte spela det här, det är det som är grejen men det 
kan du inte säga för folk pallar inte med det vilket betyder att man måste 
plocka fram det och jag tycker att det är asjobbigt med folk som är så. Jag 
brukar säga det till alla studiomusiker ”lär er vad ni är dåliga på och berätta 
det för alla runt omkring er för då kommer alla att hjälpa er och göra det bra” 
man kommer ständigt att mötas av ”nej du är inte dålig” och ”du är så bra” 
för då får man pepp och liksom. Men den där anfall och försvarsgrejen 
händer faktiskt oftare än man tror kanske. Onödigt tycker jag. 
 
Adam – Skiljer ditt beteende beroende på vilken roll din medarbetare har?  
P2 – Ja absolut, det gör jag mycket, man är lite så där ödleaktig att man kan 
ömsa skinn beroende på vilka man träffar. Men det tror jag till viss grad gör 
alla det lite grann. Det finns ju ramar, skulle jag spela in ett band och jag 
börjar höra rasistiska tongångar så skulle jag bara ”nej nu lägger vi ner det 
här går inte jag med på”. Man går ju inte med på vad som helst och man blir 
ju inte vem som helst. 
 
Adam – Hur kan du avgöra, vem som behöver feedback och hur mycket som 
behövs? 
P2 – Det får man nästan ta lite på uppstuds för det märker man med ju vilka 
som är komfortabla och jag vet att många gånger att man spelar in och så 
känner sig någon som att den får väldigt lite uppmärksamhet med det är för 
att du behöver inte så mycket uppmärksamhet för att jag väljer att välja bort 
dig för att du sköter dig själv. Jag vet att jag spelade in ett band för några år 
sen och la flera timmar på trummorna och sen hörde de av sig till mig och sa 
”vi hade jättegärna velat spela in med dig, vi fick feeling för dig men du 
lägger för mycket tid på trummorna och för lite tid på sång och sånt där som 
är viktigt” och då sa jag till de att ”nej jag lägger mest tid på det som är 
dåligast så jag kan jobba med er om ni kickar eran trummis och gör ni inte det 
så kan jag inte jobba för han är för dålig och det är därför jag måste lägga så 
mycket tid på honom”. Man märker det där. 
 
Adam – Hur presenterar du denna feedback till din medarbetare? 
P2 – Jag är superrak, ja jag säger också tidigt till folk att jag har inte tid att inte 
vara rak, jag har inte tid att sitta och jobba på det jag tycker är dåligt om jag 
tycker det, vafan jag har inte tid att jobba på min idé om den är dålig så alla 
måste prata ut och tordas ta, det är inget konfliktigt i det utan det är så många 
idéer som det funkar att göra musik på så jag försöker bara snabbt komma till 
ett ide som känns bra för alla. Rakt på säger jag bara och sen… vissa personer, 
jag jobbade med en [artist] nu i veckan här och jag förstod väldigt snabbt att 
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han jargong var väldigt hård mot sig själv, han kom från ett band, ett ganska 
stort band och nu skulle göra en sologrej men honom kunde man väldigt 
snabbt ”ja visst, vi kan jobba på den där superlökiga idén som du hade som 
förmodligen är det sämsta jag har hört men vi jobbar på den” och så kunde 
man lägga den och det tyckte han va kul och sen finns det säkert andra där 
man måste känna av det här att ok nu måste vi vara lite mer finstämda och vi 
kan inte vara ironiska och såhär men ett skratt är alltid trevligt i studion så 
om man kan hitta en nivå för att kunna vara lite spetsig och kul så är det bara 
bra för då kan det också vara lättare att släppa en idé också sådär. Än att man 
”jag har noga begrundat det här och känner…” det kan bli så här tungt utan 
ut med skiten bara. 
 
Adam – Har ditt sätt på hur du förmedlar feedback förändrats sen du 
började?  
P2 – Ja jag har blivit kortare, jag tordes inte ta konflikten, jag var rädd att det 
skulle bli bråkigare än vad det blev. Så att då var jag skrajare utan nu går jag 
bara rakt på och jag direkt såhär ”magkänslan efter första lyssning är att 
sticket ska bort, det var inge bra” liksom säg det på en gång då och sen får de 
kämpa för sin sak liksom ”nej det är bra det här”… ”ok men spela igen då” 
För ofta kan det ju vara sa att de säger ”ja vi har också känt det men du satte 
fingret på någonting”. Så jag säger buss på och kör bara. Det är det bästa. 
 
Phase 3 – Sista Kommentarer 
Adam – Hur skulle du definiera kreativitet? [GEN] 
P2 – Ja, liksom att, kreativitet är ju förmågan, tycker jag, att släppa sina, det är 
väldigt lätt att känna sig lite töntig i vissa situationer och de flesta tycker inte 
att det är så coolt. Vet du vem [namn] är? Han dog ju för ett par år sen här. 
Han var väldigt bra på att… hans trackrecord är ju helt galet allt från [nämner 
fler artister] och så vidare så hans ’cred’-faktor var så himla hög, tillika var 
han också en snygg och attraktiv man så många tyckte så här att coolast. Men 
han var ju den första som löjlade sig låg på golvet och du vet lyssna på ljudet 
som det blir av ryggen mot trät, spela in det nu, bara vi kommer någonstans 
vi måste slappna av här. Att vara kreativ är att vara avslappnad och våga 
liksom och jätte jättemånga vågar inte. De törs inte, de är tillknäppta de har 
inte den uppfostran och de får inte ur sig någonting och jag ringer inte de 
igen heller för det finns så många musiker som är duktiga på att spela och 
skickliga men de har jag ingen nytta av i studion de kan åka omkring och 
spela live men inte i studion. 
 
Adam – Hur vet du när det uppstår/händer? 
P2 – [skratt] [tystnad] Hur fan ska man veta det? Men det där någon slags 
magkänsla att vi nu är något på spåren. Jag kan nog fan inte besvara den 
frågan, den besvarar sig självt när man hamnar där tror jag. Då vet man att 
det här är svaret på frågan. Jag kan inte verbalisera det liksom. Tyvärr. 
 
Adam – [Presents the thesis] 
 
Adam – Finns det något du vill tillägga? [GEN] 
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P2 – Jag tillägger en sak. Den här, Brian Enos kortlek Oblique strategies den 
finns ju som app. Den är flummig som fan och det är inte säkert att man får 
användning för den men någon gång har vi använt oss av det där, eller några 
gånger har vi använt oss av den där och det har varit så här, även om vi haft 
bra vibb ”hörni vi tar och krånglar till det lite för oss nu så vi får lite motstånd 
och så kollar man på det där och så sitter alla som frågetecken och fattar 
ingenting och så försöker mena göra. Det är ju något kul med det där. Nej jag 
har nog inget att tillägga mer än att det… Nej inte om kreativitet, jag tycker 
att det är ett fascinerande ämne och ibland händer det bara. Vissa människor 
har man med och andra har man mindre med det är märkligt, vissa drar fram 
det hos en och vissa gör inte det, vissa stoppar det liksom, jag känner att man 
inte törs tycka något för det verkar inte som att mina idéer inte funkar här och 
så träffar man någon där det bara är jackpott hela tiden och det är väl helt 
enkelt bara människokemi liksom. Ibland funkar det och ibland inte. 
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Transcription – P3 
Recorded March 16 2016 
 
Phase 1 – Bakgrund  
Adam – Vad fick dig att sträva efter en karriär I musik? [GEN] 
P3 – Ingenting egentligen, det var bara intresset och så snurrade det på det 
blev bara så utan nej, det bara va. 

 
Adam – Hur har du kommit till din nuvarande position? [PBDI] 
P3 – En jäkla massa älta. Många år av slit liksom i kombination med lite tur, 
jobba med rätt grejer och stenhårt arbete. 

 
Adam – Började du i… [PBDI] 
P3 – Nej men jag började alltså som… egentligen mastringskille eller ja, 
mastringstekniker, vilket är jättekonstigt att börja med men ändå någonstans 
där, för det var liksom ingen som gjorde det liksom, alla höll på att kanske 
spela in eller mixa eller så men de var liksom ingen som hade fokuserat på 
den biten så jag började där egentligen och sen har det bara gått vidare till en 
massa andra områden med det var liksom själva starten någonstans. 
 
Adam – Hur länge har du varit aktiv inom musikproduktion? [GEN] 
P3 – Oj, det blir tretton, fjorton år någonting. 
 
Adam – Hur mycket av den tiden har varit för musik producerande? 
P3 – Oj, svår fråga… definiera musikproducerande. 
Adam – Om vi säger själva producentrollen. 
P3 – Oj, svårt… jättesvårt att säga men kanske hälften av den tiden. 
Någonstans där det är jättesvårt att ge något exakt men ja, någonstans där 
tror jag. 
 
Adam – Förklara ett typiskt arbetsflöde under en produktion? 
P3 – Ja… det varieras så otrolig, beroende på vad det är för projekt egentligen 
men… egentligen börjar det kanske någonstans med en råskiss av idén och 
vart den idén kan liksom, hur färdig den är kan ju variera på sätt och vis men 
någonstans så är det någon form av råskiss där förhoppningsvis alla 
byggstenar finns liksom men ja och nästa steg är liksom att styra upp det här 
från den här råa versionen vi måste se, ”är arrangemanget och själva 
strukturen bra nog liksom saknas det någonstans grejer även fast det inte är 
klar men man märker ju ändå det på någon slags råskiss att det liksom, om 
det funkar för vad det är eller om det krävs något mer i strukturväg. Sen när 
man gått ur den fasen, det är ändå någon typ av demo-fas… Därför jag 
försöker få klart det som är viktigt med idén att. Alltså fortfarande hållet på 
något slags demostadie där det fortfarande inte är något färdigt men ändå att 
det är så enkelt att man uppfattar allting som det kommer att bli även fast det 
ändå inte är klart. [skratt] shit va flummigt. Från råidé så att det är så pass 
lättfattligt så att vem som helst ska kunna förstå. Sen då när den fasen är 
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avslutad, då börjar det ju som jag ser som den riktiga produktionen, det här 
var ju då för-produktion och sen börjar liksom den här riktiga produktionen 
och det första jag brukar göra då är ju liksom att gå igenom allt som har med 
demomaterialet att göra och se om det är något som är tillräckligt bra för att 
vara final. Och liksom spara allt det där och sen bara göra om instrument för 
instrument för en riktig produktion, man kanske börjar med trummorna och 
ja, arrar upp allt, bara optimerar varenda grej tills det är liksom helt perfekt 
och sen bygger upp och sen förhoppningsvis så är väl produktionen klar så 
att man kan gå in i mix. Så det är gör om och gör om och gör om och testa och 
testa, men ändå, från någon slags råskiss till demoversion och sen ta demon 
och typ göra om allt som behövs tills produktionen är klar. 
 
Adam – Är detta hur du normalt gillar att jobba som producent? 
P3 – Ja, det tycker jag är riktigt schysst alltså, det är sättet jag föredrar sen så 
varierar det naturligtvis och det tycker jag, det är svårt att sätta fingret på och 
det beror på hur ett projekt börjar men det är så jag vill att det ska vara och 
oftast så landar det någonstans där. 
 
Adam – Vem spenderar du mest tid att interagera med under en session? 
P3 – Oftast så är det ju, om vi säger att man håller på med ett band så, alltså 
det brukar oftast vara en eller två personer som är några slags drivande i det 
här liksom och det är väl de som jag någonstans interagerar mest med, ett 
sånt projekt, alltså den som är mest drivande i den kreativa processen. Och 
det kan vara allt ifrån trummisen till sångaren eller ja vem det nu än är 
liksom. 
 
Adam – Har du mycket PR-folk som sitter med eller är det ofta musiker, 
bandet eller artisten? 
P3 – Oftast bara det. Det kan hända om det är något riktigt lullull då kan det 
vara PR och grejer på plats men det är mer sällan. Liksom A & R och allt sånt 
där man ska hålla på att styra med men de gångerna brukar det inte vara 
några konstigheter egentligen. Men för det mesta brukar det bara vara 
artisten att de har fria händer i allting och att de bara kör liksom. 
 
Adam – Brukar du jobba med tekniker eller vill du helst sitta bakom 
spakarna? 
P3 – Yes, jag kör allting själv och jag skulle absolut vilja ha en tekniker eller en 
hel stab, det hade vart underbart men i och med att det aldrig finns några 
budgets för det så blir det jättesvårt. Men däremot så har jag en assistent som 
jag tar in när det finns tillfälle men annars sitter jag med allting själv.  
 
Adam – Är det sällan du interagerar med den assistenten  
P3 – Sällan? 
Adam – Jag i och med att du helst interagerar med den drivande parten i 
projektet låter du assistenten vara självgående? 
P3 – Ja då, absolut, det är ju hela poängen med att ha en assistent liksom att 
den personen löser sånt så att man inte behöver titta över axeln och fixa hela 
tiden utan man har någon man kan lita på så att man har vissa delar av 
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arbetet som man slipper tänka på. Initialt så är det givetvis jättemycket som 
”det här och det här behöver hända” men under själva processen så, ja så får 
den personen vara helt ifred. 
 
Adam – Har du jobbat med denna person så pass mycket att du känner dig 
säker på att denna person vet hur du vill ha saker gjorda? 
P3 – Ja, jätteviktigt! Det går inte att ha en sådan här, man jobbar ihop och 
någonstans så, den killen som jag tar in, han vet exakt hur jag vill ha saker, 
vad som liksom förväntas av honom och det är ju viktigt, det är ju jättesvårt 
att ha en ny assistent och ja, man har ju sina sätt som man vill ha saker gjorda 
på, och det är ju jätteviktigt att man har ett samarbete sedan länge då liksom. 

 
Adam – Hur förändrar detta ditt arbetssätt som en producent? 
P3 – Det underlättar ju för mig otroligt mycket för jag kan släppa vissa 
tekniska tidsödande aspekter av en produktion och bara fokusera på det som 
är kreativt som liksom är det viktiga men på samma gång så måste det där 
tekniska bara bli gjort liksom och den biten tar ju väldigt mycket fokus från 
det kreativa om man ska göra allting på egen hand, det går ju givetvis och för 
det mesta sitter man och gör det men det underlättar ju väldigt mycket och 
det blir ju bättre, alltså slutresultatet om man sitter och har någon som tar 
hand om den biten. 
 
Phase 2 – Huvudintervju 
Adam – Vad är ett exempel på då kreativitet har uttryckt sig i studion? [PBDI] 
P3 – Oj, det är väl hela tiden, det är väl det som händer. Jag men allting är ju 
kreativt förutom de här tekniska som man behöver ha en assistent till. Jag 
menar samla ihop filer, lägg upp de på det här sättet, liksom rensa allt skräp, 
förutom det så är allting kreativt. Varje beslut man fatta är ju någonstans att 
optimera kreativa delen och den tekniska biten är ju jätteviktig för att kunna 
göra den delen, allting är väl kreativt på ett eller annat sätt. Det var en svår 
fråga… 
 
Adam – När du, och dina medarbetare följde just det kreativa valet, riskerade 
det, eller avfärdade det någon annan kreativ input? [PBDI] 
P3 – Absolut, det blir det ju. Man får ju välja en idé någonstans och i och med 
att man gör det så avfärdar man någonstans tusen andra idéer, kanske 
omedvetet men så är det ju faktiskt. När man bestämmer någonting, givetvis 
man avfärdar en väldig massa möjliga idéer även om de inte kanske uttrycks 
men även de som kanske ligger framme på bordet, allting krockar ju hela 
tiden och det är väl kanske någonstans uppgiften som producent att kanske 
reda ut vad som kanske är bäst för situationen, i och med att man har den 
erfarenheten och har lättare att fatta de besluten som kanske krävs så absolut. 
Väljer man ett spår så kanske man har automatiskt bara sagt nej till massa 
andra förslag. 
 
Adam – Var du medveten om denna risk, då? [PBDI] 
P3 – Ja, jag är nog väldig medveten om det men på samma gång så men ju 
längre man håller på med det ju lättare är det att fatta de besluten men om 
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man har någon som är oerfaren så kan det vara svårt att reda ut de där 
möjligheterna någonstans. Så absolut, fullt medveten on att det är så. 
 
Adam – Om du ser tillbaka på det nu, finns det något du skulle vilja göra 
annorlunda? [SI] 
P3 – Ja jo det är det säkert, ingenting jag kanske kommer på just nu… eller jo 
ja absolut med då är det väl de gångerna då det inte riktigt blivit så som man 
vill kan jag tänka. Oftast så finns det en chans att göra om saker om det inte 
blir bra så at totalt sett så kanske det inte är så många gånger som jag måste 
haft släppa saker som inte funkar. Inte som jag kommer ihåg… Det händer 
givet vis hela tiden att man hamnar i den situationen att man tror att det här 
är rätt grej och så kommer man på att det var inte rätt grej utan det här va det 
och då får man ju justera bara och när någonting blir bra då har man ju fattat 
rätt beslut någonstans. Man får ju revidera tills man är nöjd eller tills det blir 
rätt pryl. 
 
Adam – Vad är ett exempel på då du som producent hanterat kreativ input 
från andra medarbetare?  
P3 – Ja, det finns ju, det handlar väldigt mycket om att välja rätt linje liksom 
och om det är så att jag ser att det är någon form av input som är, om det är så 
att ”ja men jättebra idé, det kör vi på” då är det bara att göra och då är det ju 
bara att göra men ibland kommer det någon med en idé som bara är ”det här 
kommer aldrig att fungera” och då är det ju oftast helt menlöst att bara 
argumentera för att den idén är dålig utan då är det bara att visa, det tar 
mycket kortare tid. Även om det skulle ta en hel dag att spela in det som jag 
vet är dåligt så tar det minst tre dagar om man skulle argumentera sig ur den 
att liksom ”ja men det här ingen bra idé” all kreativ input måste behandlas så 
att någon annan kan lyssna på det och någonstans också komma på ”ja men 
det här var ingen bra idé”. Allting måste väl gås igenom och testas det väl så 
hanterar det. 
 
Adam – Hur går det när du gör så? 
P3 – Ofta så har jag rätt då men ibland blir jag lika överraskad liksom ”men 
va fan det här blev ju rätt jävla coolt, fan vad bra” liksom bara det är ju win 
win. Alltså så fort egon kommer i vägen så blir det liksom inte bra, man måste 
liksom vara med på att hela tiden kan ha fel om man tror att man har rätt hela 
tiden är det ingen bra grej även fast erfarenhetsmässigt så vet man mer 
kanske än många andra men det är ingen garanti för att man gör rätt pryl 
utan… nej man måste våga ha fel hela tiden. 
 
 
Adam – Är det någon gång då du velat göra något annorlunda? [SI] 
P3 – Ja, men självklar och givetvis när man är ung så är det ju svårare för då 
har man inte gått igenom tillräckligt många vändor av det där för att liksom, 
så givetvis har det varit så och det är det givetvis fortfarande. Ju längre du 
hållit på desto bättre och lättare blir det att hantera situationer. Ingenting 
specifikt som jag kommer på men självklart. 
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Adam – Är detta hur du typiskt skulle främja kreativitet? 
P3 – Ja, absolut. Allting måste ju få sitt spelrum och skulle man veta hur 
allting skulle fungera hela tiden, då är det ingen kreativ process utan då är 
det bara liksom ”så här gör man” liksom ett plus ett är två fast ibland kan det 
bli två och en halv och det måst man ju någonstans bejaka att… Det måste få 
ha sin gång liksom. 
 
Adam – Har du några andra tekniker som du ofta använder?  
P3 – Ja, det finns ju absolut, det som kan hända är att man låser sig i vissa 
idéer liksom och då finns det ju tricks. Den här är ju underbar och alla måste 
införskaffa [visar Oblique Strategies] av Brian Eno och Peter Schmidt det är så 
här när ingenting fungerar så är det bara att man tar ett kort från den här 
djävla burken för då börjar man tänka på saker ett helt annat sätt och det 
främjar ju jättemycket kreativitet även fast det inte leder till det man vill så 
kommer man ju ur den här processen av att göra samma sak om och om igen 
även fast det inte leder någon vart. Man måste våga leka till grejer, det är 
farligt att fastna i processer och fokusera på detaljer som man lätt kan gå runt 
genom att exempelvis ta ett kort. ”Skit samma vad det är, gör bara precis det 
som står”. Måste ta ett kort bara för att nu. ”In a total darkness or a very large 
room, very quietly” det är liksom så här, vilka sjuka grejer man får i huvudet 
av det där, ”ja det är klart att vi kan applicera det här på tusen olika sätt vi 
testar det första…” du vet. Och då är man ju ingång i alla fall. Så jag, våga 
leka, testa saker som man inte normalt tänker på, det brukar lösa en hel del. 
 
Adam – Är det några vanor i beteende hos dina medarbetare som kanske 
avslöjar hur du ska handskas med dem? 
P3 – Ja, hälften av dem är ju… åttio procent av det är ju bara att kunna 
hantera folk och idéer när det dyker upp. Egentligen det här med att skruva 
och ratta, det är den lätta delen om man jämför med allt det andra, jag menar 
med folk och viljor. Ja men jo, det är jätteviktigt, det är nästan, ibland så tror 
jag att det skulle vara bättre att vara utbildad psykolog än att kunna skruva 
grejer. Man måste lära sig folk och hur de hanterar liksom information och 
smak och tycke, det är jätteviktigt. 
 
Adam – Är det typ så att det krävs en dag att ta sig in i någons huvud innan 
du vet hur du hanterar de? 
P3 – När man har med ett band att göra… Alla band fungerar precis lika dant. 
Det finns alltid en eller två personer som är på det sättet, en person som är 
sån… annars faller liksom allting och det är väldigt ofta det är samma typ av 
personer som finns ihop. Det är bara att reda ut vem som är vem.  Det är 
jättesjukt men det är ofta det är samma personlighetstyper fast de spelar olika 
instrument. 
 
Adam – Har du någon mall på vad det är för personer? 
P3 – Nej tyvärr, det är så här att efter en massa år av att konstant jobba på det 
sättet så är det bara en känsla att ok, man vet bara men ingen utstuderad mall, 
inget sånt utan en generell känsla av att det brukar ju stämma. Man vet hur 
de reagerar och man vet hur de vill… med att lägga fram idéer, vissa kanske 
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är tystlåtna fast man ser att det rör sig saker i huvudet på dem. Man kan fråga 
vad de tänker istället för att vänta på att något kommer hända för det gör det 
inte då med en sån person för då får man dra ur vad de tänker, medans andra 
är väldigt frispråkiga med saker som man ofta kan filtrera bort saker för man 
vet att de tänker inte liksom det här själva heller. 
 
Adam – Om du har några tekniker, skiljer de sig beroende på vilken roll din 
medarbetare har? 
P3 – Egentligen inte det handlar mer om personen i fråga, inte vad de gör 
utan vem de är som person alltså.  
 
Adam – Hur kan du avgöra, vem som behöver feedback och hur mycket som 
behövs? 
P3 – Alltså alla behöver feedback givetvis, någonstans vet man att någon är 
väldigt självsäker och vet vad de vill och det blir bra då behöver den 
personen oftast ingen direkt feedback på vad de håller på med ”schyst kör på 
bara” och i de lägen då det inte fungerar då får man reda ut vad som är bästa 
planen för att få det att fungera. Det är olika då det skiljer sig ganska mycket. 
 
 
Adam – Hur presenterar du denna feedback till din medarbetare? [PBDI]  
P3 – Det beror också helt på vad det är för person, om du har en sångare som 
är lite mer osäker, som är bra men osäker då får du… Olika personer behöver 
olika typer av feedback. Vissa mår bra av ganska hård feedback och andra blir 
helt förstörda av det och behöver en mjukare approach. Vissa mår bra av ”nej 
gör så här” och andra liksom behöver att man kommer med ett förslag liksom 
”kan du inte testa det här så kan vi se hur det här fungerar” och det är ju för 
att komma fram till dem vill uttrycka på ett sätt som fungerar. Det är olika för 
olika personer men det är olika beroende på hur hårt man ska gå på, vad de 
mår bra av att höra och på vilket sätt. 
 
Adam – Vad hoppas du att åstadkomma med denna feedback? 
P3 – Att artisten egentligen får fram det de söker och att jag också får fram det 
jag vet att de kan prestera och att det blir bäst för sammanhanget, det som blir 
bäst för produktionen, bäst för artisten och bäst för alla. 
 
Adam – Har ditt sätt på hur du förmedlar feedback förändrats sen du 
började? 
P3 – Ja det är väl det om att man lär sig hur personer fungerar och man blir 
bättre att framföra saker, när man lärt sig om personlighetstyperna så är det 
lättare att presentera feedback på rätt sätt från början kanske. Istället för att 
man, som i början när man ska spela in saker och jobbar med folk så kanske 
man inte är så hemma på den biten för man tror att det ska vara så lätt. Det är 
mycket bättre om man är musiker själv så att man förstår vad det handlar om 
och att man vet vad det är. Har du någon studiotekniker som inte är musiker 
så är det egentligen ganska hemskt någonstans för då kan du hamna i 
situationer som är… Det kan ju bli hemskt bara. Det är mycket lättare om man 
är musiker själv för det är det man brottas med för det är ens eget psyke 
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någonstans där man sitter och gör vad det nu är för kreativ grej oavsett vad 
det är för kreativ grej så är det man brottas med. Om man sitter och mixas så 
är det klart att jag vet hur man mixar men det betyder inte att det ska bli bra 
för det utan ibland kan det bli att man fokuserar på en grej som inte alls var 
prylen men som man tror, och då är det egentligen skönt att man har någon 
utomstående som säger ”ja men du, fokusera på det här istället för det är det 
som är grejen” och det är det man brottas med hela tiden oavsett vad man än 
jobbar med som är kreativt. 
 
Phase 3 – Sista Kommentarer 
Adam – Hur skulle du definiera kreativitet? 
P3 – Definitionen av kreativitet… Om du tar det som är självklart, plus och 
minus och så slår du ihop det och ser vad du får, ja men du vet det är så här 
plus och minuspol, ”så fungerar det och så fungerar det” och det är ingen 
som tycker att det är intressant och så slår du ihop det så att det blir en helt 
annan grej, du kan aldrig förvänta dig vad som händer nu, någonstans så är 
det där kreativitet.  
 
Adam – Hur vet du när det uppstår/händer? [GEN] 
P3 – När någonting blir mer än summan av vad det är någonstans, att det blir 
någonting mer av det. Alla låtar och alla produktioner har ju någonstans 
samma typ av grundelement i sig, du har liksom rytmik, toner, du har liksom 
allt det där som du vet, du kan liksom läsa dig till liksom ”ja så här fungerar 
en rytmsektion, så här fungerar harmoni” men bara för att du kan det där så 
betyder det inte att du kan få en låt som är bra, utan det är någonstans att det 
händer något mer än de sakerna du har än vad det borde var, igen det här 
men att ett plus ett är inte två utan två och en halv att det är något mer, ”shit 
vad hände nu” trots att det är någonting som är jätte lätt men det blev 
någonting mer. 
 
Adam – Var tror du de där 0,5 kommer ifrån? 
P3 – Ja men det är det här oförutsedda blandningen av grejer som du inte 
kunde förutsäga… ingen aning vart det kommer ifrån men, och det vet man 
ju inte för då skulle ju alla göra det och lyckas med den hela tiden, det är ju 
någonting som kommer ibland och det är inte ofta… alltså det är ganska 
sällan som de grejerna dyker upp. Jag kanske gör en eller två grejer om året 
där jag känner att där kom det liksom, allt annat försöker liksom att vara, och 
det kan vara bra men det är inte det lilla extra där nu small det till liksom och 
blev någonting mer. 
 
Adam - [Presents the thesis] 
 
Adam – Finns det något du vill tillägga? [GEN] 
P3 – Nej egentligen inte, väldigt kul ämne I alla fall. […] Hade du frågat mig 
imorgon så kanske du hade fått andra svar men det kanske är kreativitet i sig 
[…] Om man har en referens för de där gångerna då man bara vet att där 
hände det någonting, nu blev det något, bara man hard et som referens 
någonstans och bara jämför mot när man sitter och jobbar ”visst det är schysst 
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men det händer inte det där lilla extra” då är det bara att köra vidare tills det 
händer, det kanske inte alls händer men man har den där referensramen för 
att nu small det till liksom. 
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Transcription – P4 
Recorded March 16 2016 
 
Phase 1 – Bakgrund  
Adam – Vad fick dig att sträva efter en karriär I musik? [GEN] 
P4 – Till en börja var det bara spelanden och från början var ju tanken att bli 
musiker men det sket sig totalt, jag tappade sugen men har ungefär sen 
fjortonårsåldern insett att jag inte vill ha ett vanligt jobb liksom. Det går inte 
ihop sig så när man insåg att rock n roll drömmen inte skulle slå in så vad det 
”ok blir det ett vanligt, men jag vill inte ha ett vanligt jobba” ett jobb utan 
musik finns inte med liksom så då har jag sysslat med inspelningar lika 
mycket som jag spelat gitarr. 
 
Adam – Hur har du kommit till din nuvarande position? [PBDI] 
P4 – Kommunal musikskola, en polares farsa som ville ha med mig och spela 
tidigt och sen vidare till musikgymnasiet och efter det att sadla om från 
gitarrist till ljudtekniker och enda stället som hade en eftergymnasial 
utbildning va Haparanda så det blev två år folkhögskola där och sen 
musikproduktionsprogrammet på Linnés universitet. 
 
Adam – Hur länge har du varit aktiv inom musikproduktion? [GEN] 
P4 – Professionellt aktiv är väl ungefär sex månader, sen i somras. Men 
annars aktiv så är det sen 2008. 
 
Adam – Förklara ett typiskt arbetsflöde under en produktion? [GEN] 
P4 – Finns det ett sånt? [skratt] Du vet ju själv hur det är, det är ju inte direkt 
som att bygga väg. Egentligen så är det väl att köra framåt men någon form 
av demo eller slask och bygga utefter det, diskussion och samtal med 
musiker, artist planering, planering och oändlig planering. Arbeta materialet, 
skicka tillbaka eller lyssna tillsammans, gör om och gör rätt eller känn dig 
nöjd och gå vidare. 
 
Adam – Är detta hur du normalt gillar att jobba som producent? [GEN] 
P4 – Det är väl ungefär så, mestadels så jobbar jag med band så det blir ju för 
min del väldigt mycket en diskussion med bandet och lyssna på materialet 
som jag får skickat till mig från början och sen gå och fundera på vilka delar 
som jag inte behöver fundera på eller hitta sätt att få de att låta intressantare 
eller ska de ens vara med och sen tillbaka till diskussion och fram och tillbaka. 
Men förberedelser som är det mesta och sen hitta vägen så att man kan 
kommunicera med de, det är ju en sak om man sitter och proddar om man 
säger in the box, själv… mina instrument är ju musikerna, eller om jag är det 
men sen att göra en bra inspelning och mix. 
 
 
Adam – Vem spenderar du mest tid att interagera med under en session?  
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P4 – Jag är ljudtekniker, producent och i vissa fall även musiker. Under själva 
under inspelningssession så är det ju musikerna eller artisten. Den som just 
då, aktivt blir inspelad men är det en bandkonstallation så är det även bandet 
som inte är aktivt, för det är ju inte att jag har en enhällig, allhärskande röst 
som säger att det är så här vi ska göra utan det är den här diskussionen i 
gruppen som gemensamt kan fatta ett beslut i slutändan men annars, innan 
och efter så är det väl kollegor. 
 
Adam – Brukar du ha någon på produktionssidan som är med dig under en 
session? 
P4 – Inte än, men det brukar ju bli bandet som har lite av en roll som co-
producent till viss del men det brukar alltid bli någon i bandet, senast nu så 
var det [artist] men då var ju han egentligen producenten så jag var mer bara 
tekniker. 
 
Phase 2 – Huvudintervju 
Adam – Vad är ett exempel på då kreativitet har uttryckt sig i studion? 
[PBDI] 
P4 – De galna stunderna, i de fall där till viss del känns det som kan bli bröd 
och smör prylar, trummor bas och grejer åker in som de ska, även om allt är 
rätt så är det någonting som inte stämmer och någonstans är det att få ta de 
galnaste idéerna, att någon bara slår på någonting som låter kul, att få ta in 
och testa det fast det kanske inte är ett musikaliskt instrument, kanske en dörr 
som knarrar eller en stol som låter. Inte få göra det totalt självklara som är den 
kreativa biten. Den är det de grejerna som man bara gör att bara ändra 
basljud. 
 
Adam – När du, och dina medarbetare följer ett kreativt val, riskerade det, 
eller avfärdade det någon annan kreativ input?  
P4 – Nej, det tror jag inte. Eller alltså, gör du ett val så kommer det avfärda 
någonting på något sätt. Den om det är bra eller dåligt så märker bandet inte 
förrän efter. 
 
Adam – Var du medveten om denna risk, då? [PBDI] 
P4 – Ja det skulle jag säga. De val som görs som är undermedvetna eller ses 
som självklara och de tänker du inte riktigt på. Man kanske har tänkt på de 
men man går inte runt och oroar sig för att man vet att det är så man behöver 
göra men i det valet så visst att man kanske avfärdar delar som skulle kunna 
ge någonting sen. Men de gånger du måste stanna upp och tänka ”ska vi 
verkligen göra så här?”, de stegen tar man ju efteråt, för att se vad som kan 
hända men har man tagit beslutet så är man ju på väg dit och de flesta fall så 
är det ju ett bra beslut annars så får man skrota det och gå tillbaka. 
 
 
 
Adam – Är det ofta att det är något du skulle vilja göra annorlunda? [SI] 
P4 – Alltid, du kan ju jobba med något och aldrig bli färdig, du kan hålla på 
med någonting till den oändliga evigheten att du ruttnar ihop och dör men 
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det fungerar ju inte. Bara nu så har jag sex projekt jag jobbar med men att gå 
tillbaka och ändra allting som jag inte är hundra procent nöjd med skulle 
betyda att jag aldrig skulle få några pengar för att det aldrig skulle bli färdigt. 
 
Adam – Vad är ett exempel på då du som producent hanterat kreativ input 
från andra medarbetare? [PBDI] 
P4 – Nu senast igår hade jag en låt där är vi lite för många kockar på samma 
soppa och [Head producer] vill ha en grej, jag har egentligen ingen som helst 
”jag vill verkligen det här” även om jag är nöjd med det som blir men artisten 
i fråga vill väldigt mycket åt ett annat håll, så både igår kväll och nu så har jag 
försökt morfa ihop det med det som huvudproducenten vill så det kommer 
nog inte gå så bra så i den frågan så är det ju bara att gladeligen berätta för 
henne att det inte fungerar men det är väl lite det som är hela krativitetsbiten 
som handlar om egentligen att vara lyhörd, test, även om den mest puckade 
idén låter som den mest puckade idén så kanske den är helt genial, att slå på 
en soptunna i fyrtiofem minuter för att få det perfekta ljudet kanske är helt 
rätt. Ibland så kanske det inte fungerar över huvud taget och då är det bara 
att testa. Kommunikationen kanske gör att jag kanske tänker på någonting 
som han inte alls menar i och med att vi arbetar med ljud väldigt mycket så 
finns det inget bra språk att beskriva ljud. Ska man ha en ljudeffekt eller 
någonting så måste man höra hur det låter istället. Testa vad det är, se vad det 
är, diskutera om det så avfärda eller behåll det.  
 
Adam – Nu är ju inte sessionen klar men hur går den produktionen? 
P4 – Det går sådär, den ena parten är lite bakåtsträvande. Det blir väldigt 
mycket förenklingar, mycket tillbaka på demonivå istället för definierad 
proddande vilket kanske skulle göra sig bra med en annan låt men där är det 
lite svår för det verkar som om hon vill att det ska vara så men inget annat. 
Det är väldigt skön nät någonting blir definitivt, för då brukar folk godkänna 
svaret ”det går inte” för fram till en viss punkt så kan du inte nöja dig med 
det svaret 
 
Adam – Om du ser tillbaka på det nu, finns det något du skulle vilja göra 
annorlunda? [SI] 
P4 – Haft mer tid kanske. Fått in trummor snabbare, fått in de riktiga prylarna 
istället. 
 
 
 
Adam – Hur skulle du typiskt jobba för att främja kreativitet? 
P4 – På något sätt att ha en bra bild av vad jag själv vill vad det ska bli. Jag vet 
inte riktigt vad jag skulle göra annorlunda än det jag gör. Sitter jag och jobbar 
själv så är det att släppa och gå där ifrån, handlar det om att få in 
musikskapandebiten är det att hämta en ny gitarr, plocka en annan synt, köra 
en sväng med bilen men i alla fall att släppa det en stund. Det kan även vara 
att öppna ett annat projekt att sätta sig att jobba med. Emellanåt så får man de 
här magiska situationerna och öppnar något annat och så wow, vänta lite nu, 
går tillbaka till det föregående projektet, importera filer, göra om de, men i en 
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situation med ett band så finns det inga riktiga, vad som är va, allting morfas 
ihop till något där vi, är gör saker och samverkar liksom. 
 
Adam – Är det några vanor i beteende hos dina medarbetare som kanske 
avslöjar vad för teknik du kan använder då? 
P4 – Det finns det väl alltid, men det beror på. I och med att jag sällan jobbar 
med någon annan i skrivprocessen på min arbetsplats utan det är mer med 
band. Det är helt och hållet beroende på artisten eller så. Skulle jag vara som 
jag själv är med en viss typ av artist så skulle de packa ihop sina grejer och 
dra så då handlar den mer om att från början vara väldigt neutral och kunna 
på något sätt bemöta den personen på den nivå där den personen är. Både 
liksom språkligt men också läsa av hur lågt i humorskala får man gå. Man 
märker rätt fort när folk har en viss humor och då är det i en sån situation att 
om vi säger att en mick för 150000 brinner upp så kanske det inte är läge att 
skrika svordomar men på något sätt prata den människans språk och även 
kroppsspråk, egentligen kamouflera dig till den personen för att skapa en 
trygghet, skapa ett utrymme. 
 
Adam – Ändrar du ditt beteende beroende på vilken roll din medarbetare 
har? 
P4 – I och med att båda vet hur du vill att det ska gå så är det den här 
lyhördhetsprylen. När det gäller det här projektet, mot huvudproducenten 
sida så gäller det att så gäller det att lyssna och hur han vill att det ska 
fortsätta och åt vilket håll. Se till att göra det, jämte mot artisten i fråga och 
där att få henne att gå dit jag vill. Jag blir ju i hennes värld lite av en 
omedveten budbärare. 
 
Adam – Hur kan du avgöra, vem som behöver feedback och hur mycket som 
behövs? 
P4 – Brukar vara en självklar grej när folk ber om det[skratt] Och med folk 
som jag brukar jobba med så brukar de oftast be om dem. [Artist] krävde ju 
och frågade om feedback mer än ”Benny” på arton bast gör men där blir det 
ju på två helt olika plan vart de kommer ifrån. I princip alltid, oavsett vem 
man jobbar med men jobbar jag med [artist] så öppnar jag inte käften om jag 
inte inser att jag borde säga någonting. Är det ett nytt band så är det en hel 
del feedback i och med att du alltid vill få ut det bästa möjliga ur processen. 
 
Adam – Hur presenterar du denna feedback till din medarbetare? 
P4 – Det är också beroende på, tillbaka med det där med artisten, det är ju 
väldigt olika liksom, man spelar in gap och skriksång med en snubbe men det 
tog max tjugo minuter innan vi var på kiss och bajshumornivån liksom och 
där så blev det ganska snabbt väldigt lätt att säga att vissa saker sög. Men 
samtidigt med ett annat band med en snubbe som lirade saxofon som var 
femton bast så är det alltid att du måste hitta ett bra sätt att linda in 
feedbacken i silkeslen bacon liksom. Men egentligen alltid försöka, något bra, 
dåligt, bra, eller bra, dåligt, lösning, bra. Men sen också att man kan ge 
feedback och säga någonting men är den inte konstruktiv så finns det ingen 
anledning att yttra sig ändå. 
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Adam – Vad hoppas du att åstadkomma med denna feedback? 
P4 – Lösning av de problem som feedbacken handlar om. Många gånger så är 
det ett problem som behöver åtgärdas och den positiva feedbacken är ju för 
att stärka självförtroendet hos musiker eller artister för att skapa en bra 
relation så att man inte är en total douche för har man inte med den delen så 
blir det jävligt stelt. Men de fall där det kommer ut från att det var någonting 
som inte var bra eller vill ha något annars så är det för att starta en diskussion 
och är en process för att hitta en lösning på problemet. Det brukar alltid för 
att vara en lösning på problemet antingen att det ligger hos mig att göra 
någonting eller hos artisten. 
 
Adam – Har ditt sätt på hur du förmedlar feedback förändrats sen du 
började? 
P4 – Ja. Det är som med att, du kan lära dig sp mycket som helst genom i och 
med att jag kommer från universitetet men i vanliga livet kanske du inte ger 
så mycket konstruktiv feedback på prylar att du på så sätt men i och med det 
vi sysslar med så, i och med att jag… Du kan läsa dig till hur mycket som 
helst i böcker men det enda sättet att få in det är att göra det liksom. Det 
hänger också ihop med vem är det, vad för typ av människa. Så egentligen 
blir man bättre och bättre att känna människan i sångbåset eller vad man nu 
gör men sen är det väl mycket det att ju mer jag gör det desto lättare är det att 
hitta ord för att förmedla det så enkelt som möjligt utan att framstå som ett 
rövhål. 
 
Phase 3 – Sista Kommentarer 
Adam – Hur skulle du definiera kreativitet? 
P4 – Förmågan att samla in, oavsett vad det är i form av tankar och idéer och 
faktiskt kunna skapa någonting av det. I grund och botten är det. 
 
Adam – Hur vet du när det uppstår/händer? [GEN] 
P4 – Det vet du inte förrän efteråt, eller när saker och ting, när du får flyt på 
grejer när det är enkelt och roligt men problemet med det är ju att det kan 
vara skitenkelt och skitroligt men du kommer inte vidare men det kan också 
bara vara att du inte har tillräckligt insamlad information. Häromkvällen 
hittade jag ett gammalt gitarriff som det inte blivit något av och nu blev det 
en halv låt av det.  
 
Adam – [Presents the thesis] 
 
Adam – Finns det något du vill tillägga?  
P4 – Egentligen, ha kul. Har inte jag roligt när jag gör det ja gör så… eller 
roligt måste det väl inte vara men har inte jag en positiv feeling för det jag 
sitter och jobbar med och negativ feeling från en kan sabba en hel produktion. 
Under en session så kom de på att de skulle ha en kasse bärs med sig var och 
visst är några ingen fara men problemet var att sångarens röst inte fixade 
alkohol så det påverkade soundet så mycket och även hans uthållighet och jag 
hade väl egentligen gjort andra grejer och fortsatt ändå men trummisen satt 
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där som har störst att säga till om, han började ju lacka för att det är för lite tid 
för att hinna ha med strul och i och med att han lacka ur så började jag känna 
mig låst över vad vi kunde göra och samtidigt så kände sångaren att ”jag fixar 
inte det här” och då tog en pilsner till och det blev bara värre. 


