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Specialebedømmelse 
Specialebedømmelsen er foretaget af  vejleder og eksaminator Tore 
Tvarnø Lind ved Musikvidenskabeligt Institut og censor Steffen 
Brandorff. (sidetal i bedømmelsen henviser til det oprindelige 
specialemanuskript): 

Specialets emne 

Specialet behandler rockproducerens virke ud fra en 
diskursanalytisk synsvinkel og med empirisk baggrund i interviews 
med tre producere, og inddrager æstetiske og kommercielle 
aspekter. 

Specialets opbygning og indhold 

Specialet er på 82 paginerede sider inklusive indholdsfortegnelse, 
resume på engelsk og bibliografi, samt (på sidste side) en oversigt 
over interviewmaterialet. 
 
Specialet er opbygget over 9 kapitler, der hver afsluttes med en 
delkonklusion, samt en samlet konklusion. I introduktionen 
redegøres for specialets problematik og emneafgrænsning, 
hvorefter producerens historie skitseres i overordnede træk (kap. 1) 
og Burgess’ forskellige producertyper præsenteres (kap. 2). I 
specialets teoretiske del redegøres for Laclau og Mouffes 
diskursteori med fokus på identitetsdannelse og genrer (kap.3), 
såvel som en diskussion af  rockgenren, samt forskellige musikalske 
begreber, som f.eks. ’groove’ og ’sound’. Der fremhæves bl.a. også 
at romantiske idealer samt en organisk og syntetisk diskurs præger 
producermiljøets måde at verbalisere om musik. Kapitel 4 
indeholder en metodisk redegørelse for interviewene, samt en 
narrativ strukturering af  interviewene. Kapitel 5-8 er en egentlig 
præsentation af  interviewmaterialet, således at de tre interviewede 
producere gennemgås systematisk under hvert emne: producerens 
arbejdsmetoder (kap. 6), æstetiske – (kap. 7) og kommercielle 
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aspekter (kap. 8). Kapitel 9 kaster et kritisk blik på den anvendte 
teori og metode. Konklusionen slår fast, at produceren ikke 
forholder sig objektivt til kunstnerne, men derimod som kritikere 
der arbejder med en, som det er formuleret i specialet andetsteds, 
”bestemt artikulatorisk praksis” (s. 31). 

Emnets placering 

Specialets emne er forholdsvis negligeret i den musikvidenskabelige 
forskning. Producerens rolle i musikproduktion er et originalt 
emne, som her på frugtbar vis belyses ved hjælp af  diskursteoretisk 
analyse og kvalitative interviews: man bliver klogere på 
producerens rolle og de relaterede diskurser. 

Vurdering 

LAC redegør for den anvendte teori, de centrale pointer og 
analyser præcist og uden de store armbevægelser i et selvstændigt 
og overskueligt speciale. LAC holder hvad han lover i 
indledningen, og spinder pointerne om en klar rød tråd. Der hvor 
LAC forholder sig til ’virkeligheden’, altså i behandlingen af  
interviewene med de tre producere m.m., står specialet stærkest 
(kap. 5-8); afsnittene er meget fint disponeret, og det er her 
specialet både sprogligt og progressionsmæssigt flyder bedst. Skønt 
LAC har en baggrund som semiprofessionel rockproducer giver 
det aldrig anledning til sproglig indforståethed eller uklarhed om 
LACs analytiske distance til emnet, derimod fremstår 
diskussionerne om producerens rolle både kritisk og nuanceret. 
 
Indimellem virker specialet dog noget rutinepræget i fremstillingen, 
og udbyttet af  materialet og den applicerede teori kunne nok have 
været endnu større. Eksempler: Der savnes en redegørelse for 
hvordan en producer (teoretisk set) skulle kunne forholde sig 
’objektivt’ til et band, hvilket står centralt i problemformuleringen 
(s. 5); det historiske kapitel (kap. 2) indeholder spændende 
elementer, der kunne være taget op senere i det enkelte afsnit; 
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ligesom der kunne have været givet dokumentarfilmen om Sort Sol 
en større vægt, som der trods alt lægges op til (s. 6, 39, 53). I løbet 
af  specialet sker der et metodisk skift mellem begreberne diskurs 
og genre i forhold til producerens rolle, som ikke ekspliciteres. 
Under diskussionen af  rockgenren som en aflejret diskurs er 
sammenligningen mellem bluesskemaet og formskemaet (s. 28) 
ikke helt oplagt. 
 
Som det hedder i indledningen, ”hvad det er musikproduceren kan 
gøre for kunster” (s. 4), kunne have været illustreret ved brug af  
konkrete musikalske eksempler på det praktiske og 
håndværksmæssige, såsom gimmicks, hooks osv., som modspil til 
den mere idealprægede karakteristik af  produceren som et kritisk 
og ”medierende led mellem kunstner og publikum” (s. 77). Til 
sammenligning tjener f.eks. både ’soundboxmodellen’ (s. 30-31) og 
Per Sundings ’samlings-cd’ (s. 54) som gode eksempler. 
 
I forlængelsen af  diskussionen om hvilke diskurser der 
karakteriserer producerens rolle, kunne man se nærmere på 
hvordan produceren selv er med til at reetablere aflejrede diskurser 
og skabe nye f.eks. via deres musikproduktioner. 

Den skriftlige fremstilling 

Sproget i specialet er godt og klart og LAC holder begge benene på 
jorden dog uden at miste præcision i argumentationen. 

Overordnet vurdering 

Specialet vinder på Lars Asp Christensens videnskabelige kreative 
tilgang til emnet, hvor navnlig behandlingen af  det empiriske 
materiale i den diskursanalytiske ramme står stærkt. Specialets 
argumentation kunne dog enkelte steder ønskes uddybet, sådan 
forstået, at man som læser er sulten efter mere. Man sidder dog alt i 
alt tilbage med indtrykket af  et grundigt stykke arbejde, hvor LACs 
kommunikative kompetencer og engagement i emnet udover at 
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øge læselysten også smitter af  på den formelle og musikfaglige 
grundighed, der tilsammen giver indtrykket af  et godt 
sammenhængende og udmærket speciale. For dette speciale gives 
hermed karakteren ”10” 
 
Steffen Brandorff  og Tore Tvarnø Lind d. 5/10 2006 
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Introduktion 
”Den amerikanske producerlegende Tony Visconti skal muligvis 

arbejde med Kashmir. Visconti, der er kendt og respekteret for især sit 

producerarbejde for David Bowie på bl.a. dennes Berlin-trilogi "Low", 

"Heroes" og "Lodger" fra ‘77-’79 og på hans seneste to album 

"Heathen "og "Reality", er inde i billedet som producer på Kashmirs 

næste album, der bliver deres femte studiealbum og opfølgeren til den 

succesfulde "Zitilites" fra sidste år.”1 

Meningen med at fremhæve dette citat er at demonstrere, hvordan 
en musikproducer typisk beskrives i et musikmagasin som Gaffa. 
Produceren Toni Visconti nævnes i forbindelse med det danske 
band Kashmirs næste album og skribenten går så videre for at 
nævne hvem Visconti tidligere har arbejdet med så som David 
Bowie. Der forudsættes altså at læseren ved hvad en 
musikproducer gør. 

Problemstilling 

Efterhånden skrives der mere og mere om musikproduceren, når 
man læser diverse artikler og anmeldelser i musikmagasiner , 
tidsskrifter mm. Typisk når et band er på vej med en ny udgivelse, 
nævnes også musikproduceren, som er hyret til den pågældende 
produktion. Musikproduceren kan efterhånden være lige så stor 
genstand for opmærksomhed, som det band han producerer for og 
kan til tider fungere som PR i sig selv for nyere bands som 
offentligheden endnu ikke har det store kendskab til (som i 
ovenstående for Kashmir, hvad angår den internationale scene). 
Nogle vil mene, at musikproduceren kan betragtes som en 
kunstner i sig selv og som værende den, der kan løfte en 
musikproduktion op i et betydeligt bedre niveau, end hvis ikke der 
var engageret en musikproducer. Problemet er, at der foregår en 
masse ”namedroppings” i forbindelse med musikproduceren, men, 
at der aldrig rigtigt bliver beskrevet, hvorfor et givet band vælger en 
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musikproducer, eller hvad det er musikproduceren kan gøre for en 
kunstner. 

Motivation 

Udover denne videnskabelige problemstilling finder jeg det vigtigt 
at nævne min egen motivation i forhold til emnet. Jeg arbejder selv 
inden for feltet som semi-professionel producer, hvor jeg arbejder 
med upcoming bands og singer/songwriters. Da jeg, i min 
naturlige interesse for faget, ønsker at videreudvikle mine faglige 
kvalifikationer, finder jeg det derfor, på det personlige plan, 
indlysende og motiverende, at lade dette speciale omhandle dette 
emne. 

Formål 

Formålet med denne undersøgelse er at afdække musikproducerens 
virke og undersøge hvilke fremgangsmåder han typisk anvender og 
hvilken æstetik der ligger til grund for disse. Dertil ønskes det 
afklaret, hvorvidt en musikproducer kan fungere som en objektiv 
stemme i forhold til kunstneren og om de kommercielle aspekter 
har nogen indflydelse på den fremgangsmåde produceren benytter 
sig af. Dette rejser derfor følgende spørgsmål: 

Problemformulering 
• Hvad definerer en musikproducer? 

• Hvad består hans fremgangsmåder i og kan han forholde 

sig objektivt til en given kunster og dennes materiale? 

• Hvilke normer ligger til grund herfor? 

• Hvor meget vægt har de kommercielle kræfter over for de 

kunstneriske i den kreative beslutningsproces producer og 

kunstner i mellem?  
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Opbygning 

Afhandlingens opbygning vil bestå af  følgende i nævnte 
rækkefølge:  
 
Kapitel 1 er en historisk gennemgang af  produceren som fænomen 
op gennem det 20. århundrede med relevante eksempler af 
anerkendte musikproducere som George Martin og Brian Eno  
 
Kapitel 2 er en redegørelse for forskellige producertyper baseret på 
Richard James Burgess’ bog The art of  Music production. Dette for at 
give et indblik i diversiteten inden for faget og for senere at placere 
undersøgelsens deltagende producere inden for nogle af  disse 
kategorier. 
 
Kapitel 3 vil primært redegøre for de forklaringsmodeller der skal 
bruges til at kontekstualisere, hvordan producerens livsverden2 
hænger sammen. Herved gives en forklaring for den bagved 
liggende og til tider ubevidste æstetik en producer handler ud fra. 
Her kommer jeg bl.a. ind på diskursteori og genrebegrebet, 
hvorefter jeg går i dybden med de stilistiske og ekstramusikalske 
træk, som hører sig til en overordnet rockgenre med henblik på en 
senere analyse af  de forskellige interviewdeltageres udsagn omkring 
det at være musikproducer. 
 
I kapitel 4 redegøres der for den anvendte interview- og 
analysemetode, som baserer sig på Steinar Kvales bog Interview – en 
introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Empirien i denne 
undersøgelse er delvist bestående af  seks kvalitative interviews, 
diverse baggrundslitteratur omhandlende produceren samt en 
dokumentarfilm omhandlende det danske band Sort Sol under 
indspilningerne af  deres album Snakecharmer fra 2001. Her 
gennemgås de relevante metoder, som anvendes i forbindelse med 
interviews både, hvad angår deres specifikke tematisering, design, 
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transskribering samt i selve analysen: Analysemodel, kategorisering, 
narrativ strukturering og fortolkning.  
 
Kapitel 5, 6, 7 og 8 består af  selve undersøgelsens analyse, hvor jeg 
på baggrund af  kategoriserede udsagn går i dybden med egne 
interviews af  producere som John Parish, Per Sunding og Carsten 
Heller samt to bands Amber og Spleen United og en lydtekniker 
ved navn Johan Høyer. Her besvares problemformuleringens fire 
delspørgsmål hver for sig i hver sit kapitel, hvor de forskellige 
udsagn kobles til de forklaringsmodeller, der er gennemgået i 
kapitel 3. 
 
I kapitel 9 diskuterer jeg anvendte teorier og metoder og ser på 
forskellige problemstillinger i forbindelse med disse for til sidst at 
afrunde med undersøgelsens konklusion, hvor jeg gør status over, 
hvad denne undersøgelse har opnået. 

Afgrænsning 

Da musikproduceren som betegnelse kan omfatte mange genrer, 
vil jeg i denne afhandling primært fokusere på musikproduceren 
inden for populærmusikken nærmere bestemt rockgenren, da de 
interviewede deltagere primært kan placeres inden for denne 
overordnede genre med dertilhørende normer og værdier (genre og 
diskursbegrebet vil blive gennemgået i kapitel 3). Fremover i dette 
speciale vil musikproduceren inden for rockgenren blive benævnt 
som produceren og når ordet kunstner optræder, er dette betegnede 
for både en solist såvel som et band. 
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1 

Producerens historie  
Det følgende kapitel former sig som en historisk redegørelse for 
produceren op igennem det 20. århundrede for at give en 
umiddelbar indføring i producerens rolle inden for 
musikindustrien. Der gives eksempler på to anerkendte producere; 
Beatles produceren George Martin og Brian Eno (tidligere medlem 
af Roxy Music og producer af  U2, David Bowie, Peter Gabriel, 
Depeche Mode, Suede mfl.) 

Første halvdel af det 20. århundrede 

I begyndelsen af  det 20. århundrede kunne man nærmest ligestille 
pladeproduceren med selveste pladeselskabet. Pladeselskabet 
producerede ikke kun plader, men også pladeind- og afspillere. 
Industrien koncentrerede sig mere om at producere musikafspillere 
frem for musik. Man var mere optaget af  teknologiske 
landvindinger og salg af  disse, ikke mindst fordi industrien var ejet 
af  opfindere, teknikere, aktionærer og reklamefolk, som ikke havde 
speciel megen berøring med musikkens verden. 
Musikproduktionen og musikerne var underprioriteret. Snart blev 
produceren en selvstændig stilling i takt med at pladeselskaberne 
voksede. Han var typisk den som bestemte, hvad der skulle 
udgives, og var primært den som arrangerede indspilnings 
sessionerne og stod for det økonomiske forhold i forbindelse med 
produktionen. Kort sagt var produceren den hovedansvarlige for 
indspilnings processen fra pre- til postproduktion. Det var som 
regel også ham, der engagerede musikere til at akkompagnere en 
bestemt solist, og det kunne også være ham der fandt frem til de 
sange, som skulle indspilles. Det var ham, som skulle have 
overblikket og det var ham som konfererede med dirigenten eller 
bandlederen, når noget skulle ændres. Lydteknikken fra indspilning 
til mastering og serieproduktion havde pladeselskabet 
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specialiserede folk til at tage sig af. Ikke mindst fordi apparaturet i 
disse dage blev betragtet som meget sofistikeret, og som derfor 
kun kunne betjenes af  tilpas teknisk kvalificeret personale.3 
 
Nogen decideret kunstnerisk indflydelse havde produceren 
dengang ikke. Han var som sagt teknisk orienteret og optaget af, 
hvordan man kunne opnå den bedste og mest naturtro 
lydproduktion. Musikken skulle lyde så naturligt som muligt ud fra 
de teknologiske muligheder der eksisterede. Derfor er det 
umiddelbart svært at forene produceren med den popularitet 
plademediet nød, andet end ud fra en lydkvalitetsmæssig 
betragtning. Folks interesse i at købe plader dengang lå mere i 
komforten af  mediet og dets muliggørelse af at høre en bestemt type 
musik i dagligstuen, end det var producerens særlige udformning af   
produktionen.4 

Anden halvdel af det 20. århundrede 

Producerens rolle i anden halvdel af  det 20. århundrede forblev 
nogenlunde den samme, om end, at den dog kom til at omfatte 
flere områder. Det var stadigvæk ham som havde et overordnet 
ansvar fra pre- til postproduktion. Da multitrack båndoptageren 
kom frem i 50’erne, blev det muligt at indspille musikken i flere lag 
ovenpå hinanden. Dette medførte en ændring af 
produktionsprocessens forløb inden for populærmusik. Fra at 
tilstræbe et naturligt lydbillede begyndte man decideret at 
”producere”. Man begyndte at manipulere med den indspillede 
musik og skabte derved et kunstigt lydbillede i kraft af  bl.a. 
kendskab til teknikken. Omkring 60’erne begyndte produceren at 
blive en mere og mere kunstnerisk integreret del af 
indspilningsprocessen5. 
 
Op gennem 70’erne udviklede produceren sig til at være 
kunstneren som brugte lydstudiet som sit instrument fulgt på vej af  
de musikere han arbejdede med. I 80’erne kulminerede denne 
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udvikling. Det blev nærmest en hovedregel at populærmusik blev 
komponeret i studiet. En søgen efter nye lyde, som kunne 
integreres musikalsk i en sang stod først på dagsordenen. Dagens 
teknologi tilbød nye muligheder og synthesizeren og 
introduktionen af  MIDI var ikke mindst afgørende faktorer6.    
 
90’ernes producer fortsatte delvist i samme dur med at gøre brug af  
udviklingen inden for teknologien. Samtidigt opstod der en 
reaktionær bevægelse imod dette. Visse producere (som 
eksempelvis Per Sunding) genanvendte 60’erne og 70’ernes 
produktionsteknikker, dog i en ny kontekst. Bands som Oasis og 
Kulashaker var blot nogle af  de bands, som fik en retrolyd.7 
 
Et andet fænomen udvikledes i 90’erne, nemlig den digitale 
produktionsplatform, som var mindre bekostelig og derfor gjorde 
det muligt for flere og flere musikere at anskaffe deres eget 
projektstudie. Dette skabte en helt ny generation af  småproducere, 
som både beherskede de tekniske, men også de kunstneriske og 
musikalske forudsætninger inden for populærmusikken generelt8. 

Pladeproducerens kunstneriske indflydelse på 
musikken 

Mens den klassiske producer aldrig har haft nogen decideret 
kunstnerisk indflydelse på produktionen af  klassiske 
orkesterindspilninger, har  populærmusikkens producere fra 
50’erne og frem haft en væsentlig indflydelse på de kreative 
aspekter indenfor populærmusikalsk produktion.  
 
Som tidligere nævnt kom multitrack båndoptageren frem i 50’erne, 
hvor den banede vejen for den produktionsform, vi kender i dag. 
Multitrackbåndoptageren gjorde det muligt at mixe musikken efter, 
den var blevet indspillet, hvor man tidligere var nødt til at mixe 
musikken før, den skulle indspilles9. Multitrackbåndoptageren 
bestod af  et elektronisk ind- og afspillehoved, som lagrede lyd 
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informationer på et udskifteligt magnetbånd, på dette magnetbånd 
kunne man indspille flere båndspor på en gang mod tidligere kun 
et spor. Dette åbnede for nogle hidtil ukendte muligheder for 
indspilning og manipulation af  musikken.  
 
Der skete så at sige en fragmentering af  processen, hvor 
produktionen blev delt op i flere led. Eksempelvis kunne man 
starte med at indspille en rytmegruppe bestående af  trommer, bas 
og guitar på et spor. Herefter kunne man indspille vokaler på et 
andet og til sidst lægge en guitarsolo ind oveni det allerede 
indspillede materiale. Denne fragmentering af  processen bevirkede 
at eksempelvis leadguitaristen, som indspillede soloen, kunne lave 
et nyt take (et forsøg mere), hvis han kom til at lave en fejl, uden at 
resten af  orkesteret skulle tage det om. Deres take var jo allerede 
blevet indspillet på et andet spor. Dette gjorde det lettere at opnå et 
godt resultat, men var også mere tidskrævende. 
 
Bruce Swedien, lydtekniker for Quincy Jones og Michael Jackson, 
siger her om mixe-processen: 

”When I started recording classical music ( I worked for RCA in 

Chicago, my gig was recording the Chicago Orchestra) I soon began 

to feel as if I was taking dictation, or something. In other words, the 

most that I could do in recording classical music was to re-create the 

original soundfield. On the other hand in popmusic (all types, rock, 

R&B, etc. ), the only thing that limits the sound image that we create is 

our own imagination. Mix up those reverb formats, get crazy, don’t try 

to rationalize anything10.” 

Bruce Swedian beskriver her sin begejstring for de muligheder, der 
var tilladte at gøre brug af  inden for populærmusikken i 
modsætning til klassisk musik.   
 
Denne nye teknologi gav mulighed for at manipulere med det 
indspillede materiale. Man havde i forvejen haft muligheden for at 
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equalize, filtrere, gøre brug af  rumklang og echoeffekt mfl., men nu 
kunne man nøjes med at gøre det på ét instrument, dvs. et 
båndspor og skabe nye sammenhænge ad den vej. Man opfandt 
man nye effekter ved at kombinere to multitrack båndoptagere. 
Herved blev chorus- og flangereffekten skabt. Flere effekter er 
siden kommet til ved at musikere og producere spontant har 
eksperimenteret med forskelligt studieudstyr.11 
 
Disse nye muligheder for produceren og musikeren gjorde, at man 
begyndte at tale om decideret studiealbums; dvs. pladealbums med 
musik, som man ikke på konventionel vis kunne opføre ved en 
livekoncert. Pladeindspilninger kom til at indeholde lyde og 
effekter, som ikke kom fra almindelige instrumenter. Studiet blev 
en ekstra dimension for musikeren, og produceren blev den 
kunstner, som kom til at beherske lydstudiet som et instrument12.  
 
Der vil i det følgende blive fremhævet to producere, navnlig 
George Martin og Brian Eno. Tilsammen giver de et godt billede af 
udviklingen fra 50’ernes producer til produceren af  i dag og deres 
kunstneriske potentiale. 

George Martin 

De fleste kender The Beatles produceren George Martin. I tiden 
hvor multitrackbåndoptageren kom frem, blev George Martin en 
af  de mest fremtrædende producere. Han blev ansat som producer 
assistent i Abbey Road studierne i 1950. Det var dog først i 1962, 
da han som A&R manager13 for EMI’s label Parlophone Records 
opdagede The Beatles, at han for alvor udviklede mange af de 
metoder og teknikker, som er hverdagskost for produceren i dag. 
Forholdet mellem The Beatles og George Martin skulle gå hen og 
blive en af  populærmusikkens mest frugtbare samarbejder mellem 
band og producer. The Beatles revolutionerede populærmusikken 
med deres plader. Lyden og den måde, de var produceret på, ramte 
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grænserne for hvad der var muligt indenfor lydproduktion i 
60’erne. 
 
George Martin blev ikke kun kendt for lydmanipulation og 
effekter. Hans erfaring og snilde inden for arrangering af  klassiske 
orkestre var ligeledes af  stor betydning for The Beatles. Udover at 
være producer var George Martin også pianist og oboist uddannet 
på London Guildhall School of Music. Derfor er det ikke mindst 
på grund af  ham, at The Beatles ofte havde klassiske elementer 
med i deres indspilninger. Endnu en kvalitet der, takket være bl.a. 
George Martin, kan passes ind under termen producer i dag. 
 
Inspirationen gik begge veje og John Lennon og Paul Mcartney’s 
egenrådighed og trang til at forandre og gøre ting anderledes var 
med til at forme George Martin. For dem var ordet ”umuligt” ikke-
eksisterende. Ud fra denne devise lykkedes det gang på gang 
George Martin at skabe lyde og strukturer, som man aldrig havde 
troet mulig. Her følger et citat fra George Martin, som belyser en 
som udgangspunkt umulig situation: 

”John’s ideas often flew in the face of our capabilities, but this one 

really had me worrying. He told me he liked the second half of the 

take which included the orchestration, and the first half of another 

take without it, and could we edit those bits together? Unfortunately, 

those two takes were in entirely different keys [one tone apart] and the 

tempo also varied between them. I added sarcastically, ”apart from 

that it shouldn’t be a problem.” But John just looked at me and 

replied, ”well, I’m sure you can fix it,” and walked of. He was serious 

and really expected me to get a result. I was very sceptical at first but 

by the grace of God we did it. With some technical assistance from 

Ken Townsend we we’re able to slow down the faster orchestra…To 

our disbelief but endless joy, it worked, even though that edit sticks 

out like a sore thump every time I hear it. John just accepted that edit 

as all in a day’s work for us.14” 
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George Martin var med som producer for Beatles frem til deres 
opløsning i 1970. Herefter arbejdede han videre som producer i sit 
eget produktionsselskab AIR, som blev etableret i 1968. Dette 
gjorde han, fordi EMI ikke ville kompensere ham for hans del af  
Beatles’ succes. I 1965 bad han om at få fornyet sin kontrakt og 
fandt ud af, at EMI havde tjent 2.2 millioner pund på Parlophone 
Records. De fornyede hans kontrakt, men gav ham på ingen måde 
del i de ovenstående indtægter, hvorefter han tog beslutningen om 
at blive selvstændig. I dag er det almindeligt, at en producer får 3-
5% i royalties15 udbetaling for en pladeudgivelse. I 60’erne 
betragtedes produceren, som en del af  den tekniske stab og fik 
derfor en fast løn uanset selskabets indtægter. I George Martin’s 
tilfælde 3.000 pund i årsløn. 
 
Således satte George Martin en ny udvikling i gang, og blev en af  
de første såkaldte freelance producere, som et pladeselskab eller 
kunstner kunne hyre på projektbasis. Generelt kan man sige, at 
freelance produceren er frigjort sig af  pladeselskabets lænker. Ved 
at danne sit eget produktionsselskab, har han friheden til selv at 
vælge, hvilke kunstnere han vil arbejde med. Bl.a. på grund af 
denne udvikling er produceren gået hen og blevet et  ikon, en 
”rockstjerne” på linie med de egentlige musikkunstnere og kan 
med sit kunstneriske talent, sin erfaring og eventuelle stjernestatus 
påvirke en pladeudgivelse til at blive en succes.16 

Brian Eno 

En anden producer, som igennem de sidste 30 år har gjort sig 
bemærket, er Brian Eno, kendt for at være medlem af bandet Roxy 
Music, hvor han ifølge egne udtalelser ikke spillede noget 
instrument, men var med som en slags sceneproducer. Siden hen 
udviklede han sig til indbegrebet af  en freelance produceren.  
 
Brian Eno er en producer, som har opnået stjernestatus. Han 
bestemmer selv, hvem han vil producere og har som tidligere 
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nævnt bl.a. produceret David Bowie og U2. Udover at beherske de 
almindelige forudsætninger som teknisk snilde og evnen til at 
kunne organisere en produktion, har han også rollen som 
innovator i et givet projekt. Han er en slags udenforstående 
rådgiver, som på mange planer yder spirituel, kunstnerisk såvel som 
praktisk hjælp i forbindelse med en pladeproduktion. Dette kan 
indbefatte mange forskellige metoder som eksempelvis det at 
udvikle en musikalsk fejl. Her fortæller han selv om nogle af de 
strategier og filosofier han benytter sig af: 

”Imagine you are sitting there working, things are getting difficult, the 

situation reaches an impasse and nobody quite know what to do. You 

keep trying things but they don’t work, so it’s at that point where you 

should ask yourself, ”what wouldn’t I do? What are the things I 

wouldn’t think of doing? It’s interesting because you’ve obviously 

thought already of the thing that you thought would work, but they 

didn’t…17” 

Eno taler her om en slags udelukkelsesmetode, som man kan 
bruge, hvis man som musiker er gået i stå. Det handler om at 
forsøge sig med noget, man ikke havde tænkt sig at gøre i en 
indspilning.  
 
Her om det at benytte sig af  ideer, som musikere ofte finder for 
simple eller kedelige: 

”Sometimes the best thing you can do is do something simple and 

monotonous, like tap-tap-tap-tap-tap-tap, for five minutes without any 

embroidery or ornamentation18” 

 

Eller her om det at visualisere en produktion, før man går i gang: 

”When people are low on inspiration, they choose to investigate these 

permutations to see if an idea evolves there…sometimes it works but 

very often it doesn’t and it could take month. So I’m very concerned 

to try to clarify the vision as much as I can before going into the 
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studio. And the main point of clarifying a vision is not to tie yourself 

to some kind of picture of what the final result will be, but simply to 

say with conviction, ”I’m not interested in that, in that or in that,” and 

cancel out some of the variety.19” 

Brian Eno repræsenterer i dag den kunstneriske producer i alle 
henseender. En som behersker studiet som sit instrument, men 
som også fokuserer på idéudvikling, effektivisering af  abstrakte 
tankevirksomheder og visualisering af  et givet projekt. Han 
sammenligner selv en musikalsk produktionsproces med det at 
male. Måden, hvorpå man skaber en visuel atmosfære, er for ham 
det samme som at skabe en bestemt atmosfære i et lydbillede20.  

Delkonklusion 

Jeg har i dette kapitel redegjort for producerens historiske 
udvikling i det 20. århundrede og fremhævet George Martin og 
Brian Eno som to eksempler på den kunstneriske producer og 
dennes problemstillinger og metoder. En udvikling der blev sat i 
gang med multitrackbåndoptagerens indtog i 50’erne og som var 
medvirkende årsag til, at produceren brød ud af  pladeselskabets 
lænker og blev uafhængig. Heraf opstod betegnelsen freelance 
producer, som betød at produceren nu betragtedes som en 
selvstændig virksomhed, som kunne arbejde på projektbasis og 
som gjorde at produceren fik friheden til selv at vælge, hvilken 
kunstner han ville arbejde med. Dette bevirkede bl.a. at nogle 
producere opnåede ikonstatus og på linie med kunstnere blev 
betragtet som berømtheder. 
 
For at give et indblik i diversiteten i producerfaget går jeg nu videre 
med en redegørelse for de forskellige producertyper, der findes 
inden for faget.  
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Producertyper 
Richard James Burgess er selv en anerkendt musikproducer, hvis 
karriere startede helt tilbage i 80’erne og han har bl.a. produceret 
for Kim Wilde og Living in a Box. Han er også kendt for at have 
udgivet bogen: The art of  music production som udkom i 1997 og nu 
foreligger i 3. udgave. Bogen betragtes som en slags håndbog inden 
for branchen og anvendes i udbredt grad som undervisnings-
materiale på forskellige musikproduktions-uddannelser særligt i 
England og USA. Her beskriver Burgess bl.a. flere forskellige 
producertyper. 

All-Singing-All-Dancing-King-Of-The-Hill 

”These producers could easily be artists in their own right. In the 

movies and theatre someone who sings , dances and acts is known as a 

triple threat. This type of producer is a triple, quadruple or quintuple 

threat. They will most likely write the songs, play the instruments, sing 

the demos and may even engineer and programme the computers into 

the bargain.”21 

Denne type producer har det, ifølge Burgess, bedst med at arbejde 
sammen med solister og typisk sangere. Det er som oftest et 
makkerpar, hvor den ene både skriver musikken og indspiller og 
programmerer alle instrumenterne og den anden er den der står for 
lyrikken. Det er også dem som evt. hyrer sessionmusikere, hvis der 
skal indspilles instrumenter som produceren/producerne ikke selv 
behersker. Vokal og image står solisten for. Burgess skriver, at 
typen som udgangspunkt passer godt ind i bestemte genrer så som 
pop, hip hop og R’n’B. De mest kendte producere inden for denne 
kategori tæller bl.a. LA & Babyface, Max Martin og Jam & Lewis 
og skal vi have et par danskere med er det Cutfarther & Joe. Denne 
type hører sig til en syntetisk distinktion inden for branchen, og ligger 
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uden for denne undersøgelses rammer. Noget jeg kommer ind på 
senere i kapitel 3.22 

Sidekick 

“This type of producer is the perfect choice for the confident, 

independent minded, self-directed artist who needs a right-hand 

person and someone to bounce ideas off. He will take care of the jobs 

that the artist doesn’t want to deal with or doesn’t have the expertise 

to handle; in particular the administrative, engineering and technical 

aspects of the production process. He is not a good choice for the 

artist who doesn’t have a strong sense of vision and direction.”23 

Denne type skal altså ifølge Burgess forstås som kunstnerens højre 
hånd. En som støtter kunstneren i forskellige praktiske og tekniske 
gøremål. Yderligere fungerer han som en kunstneren kan udveksle 
ideer med, men som ikke er for dominerende i den kreative proces. 
Kunstneren er i denne konstellation som udgangspunkt meget 
selvbevidst og kreativt målrettet i forhold til hvordan en 
musikproduktionen skal lyde og ønsker derfor ikke en producer 
som eksempelvis All-Singing-All-Dancing-King-Of-The-Hill typen, 
der blot ville stå i vejen og netop være for dominerende i forhold 
til kunstneren. Denne type hører sig til en organisk distinktion 
inden for branchen, som jeg også kommer ind på senere i kapitel 3.  

Collaborator 

”Collaborative producers often come from bands themselves; rarely an 

ex-leadsinger, most likely a drummer or bass player. This may be 

because they have a history of collaboration within their own groups. 

They don’t see themselves as, or even desire to be, one man bands. 

They have most likely always enjoyed collaborative situations and they 

bring the band-member-mentality to their productions. Often they will 

fit right in, almost as an extra member of the band.”24 
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Denne type har typisk en musikalsk profil. Vedkommende er selv 
eller har været med i et band. Derfor ønsker denne producer for 
det meste også at arbejde med bands frem for solister, og 
interesserer sig for det sammenspil og musikalske sprog der 
anvendes i de bands, han producerer for. Typen fungerer så at sige 
som et ekstra bandmedlem i den periode indspilningerne står på, 
og er en som bandet kan udveksle ideer med. De særlige kendetegn 
der gør ham interessant for et band, er hans særlige 
sammenspilserfaring og fleksibilitet, som er frugtbart for et 
samarbejde mellem band og producer. Derfor krediteres denne 
type også oftest som co-producer. I denne kategori finder man også 
den arrangement tekniske producer som eksempelvis George 
Martin og Quincy Jones (producer for Michael Jackson). Dette er 
generelt producere med musikalsk uddannelse eller musikalsk 
karriere bag sig. Denne type hører sig til en organisk distinktion 
inden for branchen og er den kategori denne undersøgelses 
interviewdeltagere primært kan passes ind under. 

Merlin the Magician 

Denne producertype er ifølge Burgess en meget særegen størrelse 
som bedst kan karakteriseres som en ældre, meget erfaren og 
berømt producer med mange succesfulde produktioner bag sig. 
Hans ord er nærmest lov og hans ører er nærmest sandheden. For 
at beskrive denne type må vi bevæge os ud på et lidt metafysisk 
plan, og det er også her denne producere opererer: 

”Merlin is often an intangible force in the proceedings. Perhaps 

mysteriously, Merlin can garner great loyalty from the artist and record 

company even though he may spend most of his time on the tennis 

court, the phone, in meetings, in the car or wherever else producers go 

when liberated from the studio. In a way he acts like a hands-on A&R 

consultant, coming in with an objective/subjective view frequently 

referred to as “fresh ears”. Peter Collins refers to Merlin as the 

svengali type of producer and it is true that they often perform a 

conceptual, almost guru-like role.”25 
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Denne producer behøver ikke nødvendigvis at være tilstede under 
indspilningerne, men dukker op engang i mellem for intuitivt at 
kommentere og filosofere over den foreløbige produktion og 
forsvinder derefter ud af  studiet for måske først at dukke op igen 
når et projekt er ved at være afsluttet. Som Burgess siger, minder 
han lidt om en A&R rådgiver, der med sin status og erfaring vægtes 
højt i både kunstners og pladeselskabets øjne. Af denne 
undersøgelses interviewdeltager er det primært John Parish, der 
delvist kan knyttes til denne betegnelse i kraft af  hans lange karriere 
og intuitive tilgang til det at producere. Noget jeg også kommer ind 
på senere. 

Andre kategorier 

Burgess afslutter sin kategorisering med at understrege, at 
produceren ikke altid kan passes ind i ovenstående 
kategoriseringer. Nogle producere vil kunne passes ind under flere 
kategorier afhængig af  et givet projekt, mens andre ændrer profil i 
takt med deres respektive karriere. Summa summarum kan der 
forekomme en vis eklektisme inden for faget afhængig af de 
rammer der sættes for en given musik produktion. 

Delkonklusion 

Hermed har jeg redegjort for nogle forskellige producertyper ifølge 
Burgess. Her identificerer jeg de typer, som denne undersøgelse 
kommer til at beskæftige sig med. Disse er overvejende Collaborator- 
og Merlin the Magician-typerne. 
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Diskurser og genrer 
I det følgende vil jeg redegøre for de begreber som Ernesto Laclau 
og Chantal Mouffe benytter i deres diskursteori. Herefter vil jeg 
koble diskursteorien til Fabbris genredefinition for derefter at 
komme med et bud på en definition af  rockgenren i henhold til 
denne undersøgelses analyse.  

Diskursteorier 

Diskursteori har sin oprindelse i poststrukturalistisk sprogfilosofi, 
bl.a. gennem Foucaults arkæologi og genealogi. Man hævder, at 
vores adgang til virkeligheden går igennem vores sprog. Den måde 
vi tænker og oplever på er ifølge diskursteori konstitueret af  
sprog.26 Mange teoretikere har formuleret deres bud på en teori 
omkring diskurser. Her tænker jeg specielt på Laclau og Mouffes 
diskursteori som abstrakt forklaringsmodel. I det følgende 
gennemgås denne, da det kun er denne undersøgelses fokus at 
inddrage en abstrakt teori omkring diskurser. Teorien kan 
anvendes i forhold til undersøgelser af  sociale forhold i samfundet 
herunder bl.a. musikken og det ekstramusikalske og dermed bruges 
til at forklare, hvilken kontekst produceren befinder sig i og hvilken 
indflydelse den måtte have på produceren. 

Laclau og Mouffes Diskursteori 

Laclau og Mouffe har formuleret deres diskursteori i hovedværket 
Hegemony and socialist strategy fra 1985 på grundlag af den 
betragtning, at samfundet som helhed kan forklares ud fra 
diskurser. Som udgangspunkt må man betragte Laclau og Mouffes 
diskursteori som en abstrakt model, der har karakter af  at være 
deduktiv, altså en hypotese der eventuelt, men ikke nødvendigvis, 
kan efterprøves empirisk27.  
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Diskurs 

Hvad er så en Diskurs? Her gives en foreløbig definition af 
Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips: 

”En diskurs er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et 

udsnit af verden) på.”28  

Dette underbygget med Laclau og Mouffes teoretiske begreber: 

”Vi kalder enhver praksis artikulation, som etablerer en relation 

mellem elementer på en sådan måde, at deres identitet omdannes som 

resultat af den artikulatoriske praksis. Den strukturerede totalitet, der 

er resultatet af den artikulatoriske praksis, kalder vi for diskurs. For så 

vidt som de differentielle positioner artikuleres inden for en diskurs, 

kalder vi dem momenter. Derimod kalder vi enhver forskel, der ikke er 

diskursivt artikuleret, for element.”29  

Ifølge Laclau og Mouffe er diskurser kontingente. Dette vil sige, at 
diskurser kunne have været anderledes og at de forandres over tid. 
En diskurs består først og fremmest af  momenter og nodalpunkter. 
Momenter er alle tegnene i en diskurs. De er forskellige fra 
hinanden og stræber ideelt efter entydighed, men er potentielt 
flertydige på grund af  diskursers kontingente og ustabile natur. Det 
sidste hænger sammen med, at alle diskurser kæmper om at 
indordne momenter under sig. Alle momenter har tidligere været 
elementer, som er flertydige i det såkaldte diskursive felt, men er 
blevet til momenter og relativt entydige, da de er blevet indordnet 
under den bestemte diskurs. Herved forstår man, at diskursen 
bevirker en lukning, hvorved tegnet er låst fast i én betydning, dog 
kun midlertidigt indtil diskurskampene forårsager en 
betydningsglidning. Med Nodalpunkter menes knudepunkter, som 
er såkaldte privilegerede tegn andre tegn ordner sig omkring og får 
deres betydning i forhold til. Nodalpunkterne bliver til flydende 
betegnere, når de sættes i kontekst. Eksempelvis er ordet ”producer” 
en flydende betegner, men det får først reel betydning når ordet 
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sættes i kontekst. Sætter man ”film” foran, får det en anden 
betydning, end hvis man satte ”musik” foran.30 
 
Da diskurs, med sit udgangspunkt i sprogfilosofien, betegner en 
bestemt måde at tale på, indebærer det nødvendigvis også en bestemt 
sammensætning af  tegn. Denne kaldes artikulation. Artikulationer er 
sammenhænge, som etablerer konkrete relationer imellem 
elementer. Momenter konstitueres først i selve den artikulatoriske 
praksis, navnlig en diskurs31. Dette kan oversættes til, at en diskurs 
er udtryk for et system bestående af  bestemte sammenhænge. 

Den sociale kobling til diskursteorien 

Diskursteorien har, som før nævnt, sit udspring i 
poststrukturalistisk sprogfilosofi. Med dette antages, at samfund og 
identitet på samme måde som sproget, er foranderligt og aldrig helt 
fikseret. Vi lever i et samfund, hvor identitet og 
samfundsindretning er et resultat af  kontingente diskursive 
processer. I modsætning til den historiske materialisme, hvor man 
anser samfundet for en objektiv totalitet, der består af  afgrænsede 
grupper (klasser) i modsætningsforhold, mener Laclau og Mouffe, 
at samfundet hele tiden er delvist og midlertidigt struktureret.32 
Konsekvensen er, at der ikke findes nogen objektiv virkelighed33, 
men snarere en midlertidig virkelighed der består, indtil 
diskurskampe bevirker dannelsen af  en ny. Eksisterer en samfunds- 
og identitets-diskurs i så lang tid, at man nærmest betragter den 
som objektiv, kaldes dette en aflejret diskurs. Diskurskampe skal i et 
socialt perspektiv forstås som politiske processer, der påvirker den 
sociale organisering og altså fremmer bestemte identiteter og 
samfundsindretninger, mens andre udelukkes. Det er ideologi, der 
bevirker en bestemt diskursiv fastlåsning af  samfund og identitet. 
Ideologi er et begreb Laclau og Mouffe sidestiller med objektivitet 
og er det tætteste man kommer på en umiddelbar objektivitet.34 
Dette konstitueres af  et produktivt magtbegreb, som er det der 
overordnet set producerer det sociale. Magten skaber viden, 
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identitet og relationer imellem os på bestemte måder samtidig med, 
at den afskærer alternative muligheder35. Ifølge Jørgensen og 
Phillips, er vi selv med til at producere samfundet ved at italesætte 
det som en helhed: 

”Vi producerer hele tiden samfundet, og opfører os, som om det 

fandtes som en objektiv totalitet, og vi italesætter det som en helhed. 

Med ord som ”folket” eller ”landet” forsøger vi at afgrænse en helhed 

med objektivt indhold.”36 

Ord som ”folket” eller ”landet” er flydende betegnere, der henviser 
til en helhed. Disse kaldes specifikt for myter. Det er bl.a. 
diskursanalysens formål, at afdække hvilke myter om samfundet 
der impliceres i tale og handlinger og for denne undersøgelses 
vedkommende, hvilke myter der impliceres i forhold til flydende 
betegnere som eksempelvis ”producer”, ”rock”, ”mainstream” og 
”avant-garde”37 

Subjekt og identitet i diskursteori 

Vigtigt er først og fremmest at understrege, at diskursteorien ikke 
betragter individet som et autonomt subjekt. Tværtimod bliver 
individer interpelleret af diskurser. Afhængig af  en diskurs bliver 
subjektet sat i en bestemt subjektposition i forhold til den sociale 
kontekst. Jørgensen og Phillips giver følgende eksempel: 

”Hvis et barn siger ”mor”, og den voksne reagerer, så er hun blevet 

interpelleret med en særlig identitet - nemlig som mor - hvortil der 

hører særlige forventninger til hendes opførsel.”38  

Som individer kan vi have flere forskellige identiteter, afhængig af 
hvilke situationer vi befinder os i, og hvem vi er sammen med. 
Ifølge Jørgensen & Phillips er subjektet fragmenteret. Dvs. at det 
ikke bare er indlejret i en diskurs, men i mange forskellige: 



 35 

”Til folkeafstemninger er man ”vælger”, til middag hos naboen er man 

”gæst”, og i familien er man måske både ”mor”, ”kone” og 

”datter”.”39 

Bliver man interpelleret i forskellige positioner på en gang, er 
subjektet overdetermineret. I diskursteori er subjektet altid 
overdetermineret, for diskurser er altid kontingente og kan derfor 
ikke fastlåse subjektet i en entydig subjektposition. Dette er i høj 
grad forbundet med  identitet. Identitet er at identificere sig med 
subjektpositionen. Dette sker gennem etablering af  såkaldte 
ækvivalenskæder, der etablerer identitet relationelt: 

”Den diskursive konstruktion af ”mand” udpeger, hvad ”mand” er lig 

med og forskellig fra. En udbredt diskurs sætter for eksempel 

lighedstegn mellem ”mand” og ”styrke” og ”fodbold” (og meget 

andet) og stiller det overfor ”kvinde” og ”passiv” og ”strikning”.”40  

Ækvivalenskæder er klynger af  betegnelser med et nodalpunkt 
(som ”mand” i ovenstående eksempel) der definerer en identitet 
for hvad den er lig med og hvad den ikke er. Identitet er i diskursteorien 
noget man påtager sig, tildeles eller forhandler sig til i diskursive 
processer.41 

Gruppedannelse 

Den kollektive identitet lægger sig op af  de principper der 
konstituerer subjektforståelsen. Her er der i stedet tale om en 
gruppe med bestemte gruppepositioneringer. Gruppedannelsen forstås 
som en reduktion af  identitetsmuligheder, hvor nogle nedtones 
mens andre fremhæves. Gennem ækvivalenskæder konstitueres en 
bestemt gruppeidentitet, hvor gruppen identificerer sig med 
bestemte betegnere, mens andre lukkes ude. Det afgørende for om 
en gruppe eksisterer er, at den er italesat. Dvs. repræsenteret af  
enkelte gruppemedlemmer ved at disse taler om eller på vegne af  
gruppen. 
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Antagonisme og hegemoni 

Når diskurser støder sammen opstår der et antagonistisk forhold 
imellem disse. Eksempelvis: 

”...hvis arbejder-identiteten forhindrer, at man gør sin pligt for landet i 

krigen, eller den nationale identitet omvendt opfordrer til, at man skal 

slå sine arbejder-fæller i et andet land ihjel, så opstår der et 

antagonistisk forhold imellem disse to identiteter.”42 

Hvad der opløser antagonismer er en såkaldt hegemonisk intervention, 
en artikulation der genopretter entydighed ved hjælp af  en kraft. En 
hegemonisk intervention foregår på tværs af  diskurser og skal 
forstås som en dominerende diskurs der overskygger alle andre. 
Om dette siger Jørgensen & Philips: 

”Forskellige diskurser – som hver for sig repræsenterer en bestemt 

måde at tale om og forstå den sociale verden på – kæmper hele tiden 

mod hinanden for at opnå hegemoni, altså for at fastlåse sprogets 

betydning på hver deres måde. Hegemoni kan foreløbigt forstås som 

et bestemt synspunkts overherredømme...”43 

Diskurser kæmper altså indbyrdes om at opnå en førerposition. 
 
Efter denne redegørelse af  Laclau og Mouffes diskursteori vil jeg 
koble denne sammen med forståelsen af  genrer, da jeg er 
overbevist om, at diskurser og genrer er to sider af  samme sag. 

Genrebegrebet 

Hermed inddrages Franco Fabbris genrebegreb beskrevet i hans 
artikel ”Theory of musical genres: Two applications” fra 1980. 
Fabbri definerer her genren som et sæt af  musikalske 
begivenheder44, hvis forløb er afgrænset af  bestemte socialt 
accepterede regler45.  
 
Disse regler opstiller Fabbri i fem kategorier: 
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a) Den første omhandler de formale og tekniske regler. Her 
drejer det sig primært om et givet værks formale 
opbygning og tekniske indhold. En popsang er 
eksempelvis typisk skåret over formen A-B-A-B-B eller 
A-B-A-B-Bro-B. Da disse former f. eks. også anvendes i 
jazz, ser man på, hvordan sangen er instrumenteret, 
arrangeret, dens melodik, rytmik og harmonik samt dens 
brug af  klanglige og kompositoriske virkemidler etc.. 
Eksempelvis vil man som oftest ikke bruge en forvrænget 
el-guitar solo i en jazzstandart. Dette vil sandsynligvis 
blive opfattet som værende for aggressivt og larmende. 
Her indfinder sig en uskreven konvention der siger, at 
guitaren skal have en typisk ”ulden lyd”.  

b) Den anden omfatter de semiotiske regler i musikken. Dette 
henviser til måden, hvorpå musikken kommunikerer 
mening i form af dens udtryk via eksempelvis de 
refererende, følelsesmæssige, metalinguistiske eller 
poetiske budskaber. Sagt på en anden måde drejer det sig 
her om reglerne for, hvad musikken betyder og hvordan 
den opfattes af  lytteren. Et eksempel på et bestemt 
musikalsk stilistisk udtryk kunne være måden at synge på: 
En rocksanger må gerne forvrænge stemmen, hvor dette 
er utænkeligt for en klassisk sanger. Dette er bare et af 
mange eksempler på, hvordan mening og udtryk er med 
til at definere en genre. Ligeledes er dét som omgærder 
musikken, eksempelvis måden hvorpå publikum agerer 
over for hinanden, bestemt af  semiotiske regler.  

c) De adfærdsmæssige regler. Her er fokus på både musikeren 
såvel som publikums måde at opføre sig på. Hvordan 
forskellige musikere opfører sig i interviews eller under en 
koncert og hvordan publikum opfører sig til koncerter 
lige fra den stille siddende mand til den hoppende, 
råbende teenager. 

d) Som den fjerde kategori har vi de sociale og ideologiske regler. 
Her drejer det sig om det sociale image en musiker 



 38 

udstråler (det være sig virkeligt eller ej; iscenesat eller 
autentisk), den mening musikeren udtrykker, med 
baggrund i hans sociale position og hans ideologi. 
Ligeledes berører kategorien de sociale og ideologiske 
regler, som konstituerer gruppen af  mennesker omkring 
musikken og musikeren (publikum, musikjournalister, 
manager etc.). 

e) Den sidste kategori omfatter de økonomiske og juridiske 
regler. Disse omhandler produktionsforhold, copyright, løn 
mm. Her kan som eksempel nævnes det honorar en 
kunstner skal have for en koncert. Dette forhold er 
determineret af  bestemte økonomiske og juridiske regler 
inden for en given genre. 

 
Fabbris genrebegreb er efter min mening udtryk for en diskurs 
bestående af  specifikke præferencer (som eksempelvis punkterne a 
til e), hvilket er med til at konstituere en bestemt genre. Denne 
antagelse synes Robert Waltser at være enig i, da han også bruger 
diskurser til at forklare, hvad der hører sig til genren heavy metal i sin 
bog Running with the Devil. Her skriver han bl.a.: 

”It is from the discourse about discourses that concepts of genre are 

formed, transformed and defended. Genres then come to form 

horizons of expectation for readers (or listeners) and as model of 

composition for authors (or composers).”46 

Genrer er diskurser som skabes, transformeres og forsvares og 
som former bestemte forventninger hos lytteren samtidigt med, at 
de fungerer som modeller for hvordan kunstneren komponerer 
musik og for hvordan produceren producerer. Waltser ser genren 
som en diskurs i konstant kamp for, hvilke betydninger termen skal 
tilskrives: 

””Heavy metal” is a term that is constantly debated and contested, 

primarily among fans but also in dialogue with musicians, commercial 

marketing strategists, and outside critics and censors. Debates over 
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which bands, songs, sounds, and sights get to count as heavy metal 

provide occasions for contesting musical and social prestige”47 

Her er det fans, musikere mfl. som igennem italesættelse, løbende 
konstituerer ”Heavy metal” og dens indhold af  betydninger. Altså 
diskurskampe der forårsager betydningsglidninger og på den måde 
bevirker, at genrer er kontingente. 
 
Diskursteorien kan bruges til at beskrive overordnede 
samfundsmæssige forhold. Genrebegrebet er en udspecificering af  
disse forhold. Et ekstrakt der beskriver sammensætningen og 
struktureringen af  musikalske begivenheder samt ekstramusikalske 
aspekter, som til sammen konstituerer en bestemt genre. Helt i tråd 
med diskursteoriens begreb om kontingens, understreger Fabbri 
også, at genrer udvikles og forandres hele tiden.  
 
Når ordet genre fremover nævnes skal dette hermed også forstås ud 
fra diskursteori. 
 
Senere benyttes diskursteori til at analysere forskellige produceres 
udsagn, som herved kan placeres i forhold til bestemte genrer (med 
dennes subgenrer). Ud fra genren vil jeg bestemme diskursive 
tilhørsforhold, interpellering, præferencer, stilistiske træk mv. 
Dermed vil jeg finde frem til, hvilke normer der ligger til grund for 
de fremgangsmåder produceren benytter sig af. Det er derfor 
nødvendigt at se nærmere på specielt rockgenren, for få et indblik i 
hvad den består af  musikalsk set såvel som ekstramusikalsk, da 
denne genre i sin helhed er med til at afgrænse denne 
undersøgelses genstandsfelt. 

Definition af rockgenren 

At definere rockgenren kunne være denne afhandling i sig selv. 
Min definition er alene et udtryk for en konstrueret afgrænsning, 
og skal betragtes som blot en umiddelbar indkredsning af en 
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kontingent diskurs. Dette med udgangspunkt i diskursteori, 
Fabbris genrebegreb og Anders Aare, Johannes Grønager og Poul 
Rønnefelts bog Rockmusik i tid og rum. I det følgende definerer jeg 
rockgenren ud fra bestemte forudsætninger, som relaterer sig i 
forhold til den senere analyse. Disse er musikalske elementer som 
form og instrumentering, tonalitet og harmonik, groove, sound, 
hook og gimmicks samt en redegørelse for ekstramusikalske 
aspekter så som rockkultur, romantiske idealer og 
organiske/syntetiske distinktioner.  

Form og instrumentering  

Rockgenren kan betragtes som en musikalsk aflejret diskurs, der 
efterhånden har eksisteret i over 50 år. Genren defineres først og 
fremmest ved den instrumentering og formale opbygning, der 
anvendes. Instrumenteringen består helt grundlæggende af  guitar, 
bas og trommer samt evt. klaver, keyboard. Tilsammen kaldes dette 
rytmegruppen. Ovenover denne konstellation ligger de solistiske 
instrumenter, som fører melodien. Dette er som hovedregel altid 
en sangstemme, som kan ledsages af  koriske indslag eller et 
decideret solistisk instrument (ofte en leadguitar). I 50’erne var 
rocksangen i sin helhed bygget op over et 12-takters bluesskema 
(fig. 1), hvor T er tonika-, S er subdominant- og D er 
dominantakkord: 
 
 

T T T T 

S S T T 

D S T D 

Fig. 1 

Dette ændrede sig efterhånden, fordi flere og flere kunstnere 
begyndte at arbejde med ballader og siden 60’erne har sangen 
typisk været bygget op efter formen i fig. 2: 
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Intro Vers omkvæd (ml. spil) Vers omkvæd C omkvæd 

Fig. 2 

Ovenstående skal betragtes som et udgangspunkt, da kunstnere 
ofte bryder de formmæssige skabeloner. Intro kan eksempelvis helt 
droppes eller erstattes af  et omkvæd spillet med et 
melodiinstrument. Mellemspil og C-stykke (også kaldet 
kontraststykke) kan ligeledes udelades. Vers kan optræde efter et 
kontraststykke. Afslutningen af  sangen er typisk gentagelser af 
omkvæd og kan enten slutte brat eller fade ud (hvor man i 
mastering processen langsomt skruer ned for lydstyrken og 
simulerer, at sangen således fortsætter i evighed).48 

Tonalitet og harmonik 

Tonalitet og harmonik inden for rockgenren indbefatter alt fra 
funktionsharmonik, modalharmonik til bluesharmonik, men i sin 
egenskab af  at være en genre er den kontingent, og vil altid være 
grænsesøgende og eksperimenterende og finde nye harmoniske 
muligheder. Som et eksempel på dette er der opstået en form for 
anti-harmonik i rockmusik bestående af  en såkaldt powerchord (fig. 
3). Denne akkord er kendetegn ved at være ”kønsløs”, hvilket vil 
sige, at den hverken har en dur eller mol egenskab. Den består 
udelukkende af  grundtone og kvint og bruges specielt meget på en 
forvrænget elguitar. Forvrængningen bevirker en eksponering af  
overtoner og akkorden fremstår derved som meget fyldig. Dette er 
en af  årsagerne til rockbands typisk ikke har mere end tre til seks 
medlemmer. Guitarerne kan fylde så meget i lydbilledet, at der ikke 
behøves særligt mange instrumenter.49 

 

 

 

 

Fig. 3. Eksempel på en E5 powerchord 
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Groove 

Centralt for rockgenren er begrebet om groove. Hermed menes det 
rytmiske sammenspil mellem forskellige instrumenter. Typisk vil et 
groove forløbe over en to til fire takters periode for så at blive 
gentaget og bestå af  forskellige rytmiske motiver med betoninger 
på eksempelvis to og fire og som modrytme et og tre. Indenfor 
motivet er der ofte rytmiske underdelinger i form af ottende- eller 
sekstendedele (svarer til en typisk beatrytme på et trommesæt med 
stortrommen på et og tre, lilletromme på to og fire og hihat/ride 
på ottende- eller sekstendedele). Ovenpå groovet kan der så 
forekomme ledende eller supplerende melodier eller 
improvisationer. Karakteristisk for rockgenren er, at der 
forekommer mange gentagelser af  flere forskellige grooves i en 
sang. Ethvert formled kan have et nyt groove eller en variation af 
et foregående og kan dermed betragtes som et sæt byggeklodser for 
en sang. En anden betragtning er nuancer. Et groove kan lyde 
forskelligt afhængig af,  hvilke rockmusikere der spiller. Dette er 
fordi den enkelte rockmusiker nuancerer den måde han spiller på 
og på den måde sætter et personligt præg på den frembragte musik. 
Måden rockmusikeren gør det på, er ved at arbejde med timing og 
betoning. Heraf kommer betegnelserne laid back (at spille tilbage på 
beatet) og at spille pushing (spille foran på beatet).50 

Sound 

Et andet vigtigt begreb i rockgenren er sound. Ideen om sound tager 
sit udgangspunkt i en klang som igennem naturvidenskaben kan 
defineres som en bestemt sammensætning af  overtoner og deres 
relative styrke. Således kan man eksempelvis måle, hvordan 
klangen af  en guitar er i forhold til et klaver. 
 
Sound er ikke helt det samme. Sound er oplevelsen af  klang. Altså 
noget der er subjektivt. Når en rockmusiker eller producer taler 
om, at der skal være noget mere punch i stortrommen, smæk i 
lilletrommen eller egde på guitaren er det subjektivt, og det er op til 
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den enkelte, hvordan man skal tolke disse ord, men betydningen af 
disse udtryk fortæller noget om, hvordan disse instrumenter skal 
lyde. Her er der tale om en sound diskurs, som med tiden har 
krystalliseret sig inden for rockgenren. Igennem sproglige udtryk 
kan musikere og producere tale om, hvilken sound et instrument 
skal have.51 Det er netop her, at musikproduktionen kommer ind i 
billedet. For det er først og fremmest i lydstudiet, at man arbejder 
med sound og modellerer den ved hjælp af  forskellige tekniske 
redskaber så som EQ, rumklang, delay, panorering mfl. Her kan 
det hjælpe at bruge soundboxmodellen som forklaringsmodel. 
Forestiller man sig et tredimensionelt rum, hvor x-aksen er 
panorering52, y-aksen er er frekvensspektrum og z-aksen er 
rumklang/delay, kan man placere de forskellige instrumenter inden 
i dette rum i forhold til hinanden. Tager man den klassiske 
rockband konstellation der består af  to guitarer, trommer, bas og 
vokal, placeres de typisk således (fig. 4): De to guitarer panoreres 
ud i hver side på x og let forskudt i midten på både y og z. Guitar 2 
er lidt højere i frekvens og placeres lidt længere fremme end den 
anden. Bas og stortromme placeres i midten af  x-aksen, helt 
fremme på z og i bunden af  y. Hihat samme sted blot øverst på y. 
Vokalen placeres i midten af  x og y og næsten helt fremme på z. 
Bækkener og ride panoreres ud i højre og venstre side af  x, lidt 
tilbage på z og øverst på y.  



 44 

 

Fig. 4 

Med EQ53 kan man altså placere et instrument på y-aksen, med 
rumklang/delay54 på z-aksen og med panorering på x-aksen og 
således skabe et kunstigt rum. Måden dette rum er bygget op på, er 
udtryk for en bestemt artikulatorisk praksis inden for en 
sounddiskurs og er med til at definere en bestemt sound. 
Yderligere kan man manipulere et eller flere instrumenter ved at 
tilføje effekter så som chorus, flanger, pitchshifter mfl., som 
modulerer klangen af  instrumentet. Mulighederne for hvordan et 
band eller en producer kan modellere deres specifikke sound er 
mange, og brugen af  disse er en vigtig del af  ikke mindst 
rockgenren.55 

Hook og gimmick 

Et hook betyder som ordet antyder en kort melodifrase, som hager 
sig fast i lytterens opmærksomhed, og som er let at huske. Et 
gimmick betyder noget, som virker lidt malplaceret. Et gimmick 
kan lyde grimt og er specielt og anderledes i forhold til, hvad der 
ellers bliver præsenteret i en sang. Kendetegnende for både et hook 
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og et gimmick er, at de er med til at give en sang en særlig identitet 
på hver sin måde, som kan blive en sangs specielle kendetegn.56 

Rockkulturen - det ekstramusikalske 

Ifølge Keith Keightley har rockkulturen sit udspring i en 
ungdomskultur, som opstod under babyboomet efter 2. 
verdenskrig og er udtryk for en demografisk ulighed. Et voksende 
antal unge mennesker følte sig marginaliseret og undertrykt, men 
takket være industrialiseringen opnåede de en anseelig købekraft og 
var derved med til at skabe en dominerende kultur i de vestlige 
samfund. Således var rockkulturen skabt som en massekultur, men 
eksisterede i realiteten som en subkultur, der siden hen er blevet 
karakteriseret som værende symbol for både frihed, rebelskhed, 
opposition, maskulinitet, marginalitet, autenticitet og 
individualisme. På samme tid har den været et kommercielt 
fænomen og en masseproduceret vare solgt i milliarder af 
eksemplarer. Dette kan synes at være selvmodsigende og et symbol 
for mange ting på en gang, men Keith Keightley argumenterer, at 
det netop er dét, som er karakteristisk for rockkulturen. Den er 
udtryk for distinktioner i massekulturen i form af hvad der er 
mainstream musik med laveste fællesnævner og hvad der er seriøs 
musik. Keightley nævner eksempelvis distinktionen mellem pop og 
rock. For mange har pop stået for det trivielle og værdiløse, mens 
rocken har stået for det seriøse og autentiske.57 Specielt autenticitet 
er et centralt begreb inden for rockkulturen og er med til at 
optegne grænserne for, hvad der er rockmusik, som det ærlige og 
ikke korrupte og mainstream som den trivielle massedistribuerede 
hitliste musik. Således evalueres rockmusik hele tiden i forhold til 
det som er fremmedgjort, kommercielt, uærligt, uoriginalt og 
manipuleret. Keightley anser denne forståelse for problematisk og 
definerer selv autenticitetsbegrebet for værende følgende: 

”...autenticity is a value, a quality we ascribe to percieved relationships 

between music, socio-industrial practices, and listeners or audiences”58 
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Autenticitet er ifølge Keightley en værdi vi tilskriver en opfattelse 
af  et bestemt forhold mellem musik, musikbranchen og dennes 
sociale netværk samt fans. Med andre ord en genre. Hvad en 
musiker, brancemand eller fan måtte opfatte som autentisk er altså 
til dels bestemt af  og afgrænset af  en genre. Men hvor kommer 
disse værdier og normer fra? 

Romantiske idealer 

”Frihed, lighed og broderskab” - disse ord forbindes i høj grad 
med romantikken og oplysningstidens idealer, hvor 
individualismen begyndte at få en central rolle i et falmende 
feudalsamfund hvor kongen og adelen befandt sig i toppen af 
hierarkiet. Denne romantiske bevægelse stammer helt tilbage fra 
Beethovens tid i starten af  det 19. Århundrede. Kunstneren blev til 
autoren, der stod i centrum for skabelsesprocessen og derved 
opstod genitanken.59 Idealet for kunstneren var at følge sin indre 
stemme og uafhængigt af  det omgivende samfund skabe 
kunstværker i pagt med naturen.60 Det er denne retning, som man 
den dag i dag sporer reminiscenser af  også i rockkulturen og i 
særdeleshed hos nogle af  de kreative aktører inden for genren, 
herunder musikproduceren. Autenticiteten var netop centralt i 
romantikken og da rockkulturen ifølge Keightley har approprieret 
værdier fra romantikken, blev autenticiteten også central i 
rockkulturen.61  
 
Men hvordan genopstår disse værdier i en massekultur? Her svarer 
Simon Frith og Howard Horne i bogen Art into Pop, at det var 
bands som eksempelvis Beatles, Cream, Led Zeppelin og Pink 
Floyd, som var med til at sætte dagsordenen for en helt ny 
rockkultur. Fælles for næsten alle medlemmer af  disse bands var, at 
de var en del af  eller havde forbindelse til samtidens kunstskoler og 
ad den vej tog romantiske idealer til sig:62 

”The Romantic ideology that floated round the art college cafeteria 

became part  of the atmosphere of the blues clubs; if in Liverpool he 
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replaced Elvis Presley as John Lennon’s idol, in London Van Gogh 

took up his place in the blues panthenon alongside Muddy Waters and 

Howlin’ Wolf. The mods’ pill-popping hedonism could, thus, be 

redefined in terms of bohemian ’liberation’, and it was this sense of 

individualism that distinguished the new blues musicians from older 

generation performers like Mayall and Alexis Korner – for a Clapton 

or Jimmy Page, to be a blues guitarist meant not just honoring 

someone else, a black original, it was also a way of expressing 

individual needs, displaying individual, artistic control.”63 

Musikere som disse bidrog, i kraft af  deres succes, til dannelsen af 
en rockgenre, der approprierede romantiske idealer fra 
kunstinstitutionen64, som de fleste mere eller mindre havde været 
en del af, før de fik stjernestatus. 

Den organiske og syntetiske diskurs 

En andet ideal man finder inden for rockgenren, er den organiske 
diskurs. Keith Negus skriver i sin bog Producing pop om forholdet 
mellem på den ene side en organisk og på den anden side en 
syntetisk diskurs inden for musikbranchen.  
 
Med den organiske menes en naturalistisk tilgang til det at 
producere musik. Her er rockbandet i centrum, forstået som den 
autonome kunstnergruppe, der allerede indeholder frøet til succes. 
Det er musikbranchen og producerens opgave, at hjælpe bandet på 
vej ved at sørge for at tilføre ”vand” og ”gødning” til frøet. Bandet 
er noget, der skal udvikles over længere tid. Her er det typisk 
collaborator og sidekick producertyperne, som er involveret.  
 
Anderledes forholder det sig med den syntetiske tilgang, som er en 
mere eklektisk måde at producere musik på. Her er der tale om et 
kortsigtet perspektiv, hvor man fra musikbranchens side forsøger 
at ramme bestemte trends. Således ”castes” forskellige musikere til 
at medvirke i et projekt, hvor ankermanden typisk er en All-Singing-
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All-Dancing-King-Of-The-Hill producer eventuelt assisteret af en 
sangskriver. Denne producer arbejder som tidligere nævnt typisk 
inden for genrer som rap, hip hop og R&B. 
 
Distinktionen er ifølge Negus meget tydelig i musikbranchen og 
dermed også inden for producerfaget og kan spores helt tilbage til 
rockmusikkens fødsel i 50’erne. Den organiske diskurs har sin rod i 
ovenstående rockkultur, en kultur denne undersøgelses 
interviewdeltagere primært er en del af.65 

Delkonklusion 

Jeg har nu gennemgået hovedtræk af  Laclau og Mouffes 
diskursteori. Først kom jeg ind på det begrebsapparat der anvendes 
i diskursteorien for derefter at gå videre til hvordan diskursteorien 
kobles til det sociale med henblik på samfund og identitet. Her var 
der tale om at subjektet interpelleres i forskellige subjektpositioner 
og gennem ækvivalenskæder dannede forskellige identiteter. 
Samme principper gjaldt for gruppedannelsen, men karakteristisk 
for denne var også at bestemte identiteter nedtonedes, mens andre 
blev fremhævet. Dertil viste jeg forholdet mellem begreber som 
antagonisme og hegemoni og hvordan disse beskriver diskursive 
processer, hvor nogle diskurser støder sammen og hver især 
forsøger at erobre en dominerende position. Herefter 
introduceredes Fabbris genrebegreb med henblik på en kobling af  
diskursteori og genrebegrebet for til sidst at definere en overordnet 
rockgenre i henhold til undersøgelsens analyse ud fra musikalske 
træk så som form og instrumentering, tonalitet og harmonik, 
groove, sound, hook og gimmick til ekstramusikalske aspekter så 
som rockkultur, romantisme og den organiske/syntetiske dikotomi. 
 
I kapitel 5, 6, 7 og 8 vil disse forklaringsmodeller blive anvendt på 
de interviewede producere for at forklare, hvilken genre de tilhører 
for på den måde at nå frem til, hvilken æstetik der ligger til grund 
for deres virke. 
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Metodiske overvejelser 
Jeg vil i det følgende introducere min egen undersøgelse af  
produceren baseret på kvalitative interviews af  tre producere, to 
bands samt en lydtekniker fra Sun Studios. Disse deltagere skal 
primært betragtes som repræsentanter for deres respektive område. 
Fremgangsmåden læner sig primært op af  de metoder og 
principper som Steinar Kvale stiller op i bogen: Interview – en 
introduktion til det kvalitative forskningsinterview.66 

Baggrund for interviews 

Da jeg begyndte på forberedelserne til dette speciale tilbage i 
november 2005, startede jeg bl.a. med at sende mails ud til 
anerkendte67 producere fra den vestlige verden for hvem jeg nu 
kunne komme i kontakt med. Dette med begrundelse, at min 
interviewdeltagere gerne måtte have en vis erfaring inden for faget 
for at kunne udtale sig kvalificeret omkring emnet og så måtte de 
også gerne have en international profil for at give undersøgelsen et 
bredere perspektiv.  
 
Min oprindelige ide var at udøve en slags feltarbejde i lydstudiet og 
via deltagerobservation beskrive, hvad det var produceren foretog 
sig for så at runde af  med et opklarende interview. Dette skulle vise 
sig at være meget svært at opnå, da det generelt var meget svært at 
komme i kontakt med specielt de udenlandske producere. Dem jeg 
forsøgte at kontakte var typisk så ombejlede, at de havde ansat en 
manager til at sortere forespørgsler fra, som ikke havde et 
tilstrækkeligt publicity- eller forretningspotentiale. Det lykkedes 
mig dog at få fat i nogle. Dem som jeg kontaktede indbefattede 
bl.a. Tony Visconti (tidligere David Bowie, T-Rex, Thin Lizzy og 
nu også Kashmir producer), Eddie Kramer (tidligere Led Zeppelin, 
Jimi Hendrix og Kiss producer), Garth Richardson (tidligere Rage 
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Against the Machine, Red Hot Chilli Peppers producer), Ed 
Stasium (tidligere Ramones producer), Per Sunding (tidligere 
Cardigans, Swan Lee producer) mfl. Af  disse lykkedes det mig at få 
fat på Visconti, Stasium, Eddie Kramer og Per Sunding.  
 
Visconti ønskede desværre ikke at medvirke, hverken i forbindelse 
med feltarbejde eller interview. Han begrundede dette med, at hvis 
jeg som ”forsker” befandt mig i studiet, ville han føle sig skidt 
tilpas med at blive observeret og han mente også at det ville 
forstyrre den kreative proces der foregik. Ikke mindst for 
kunstneren, som han til tider havde oplevet ikke engang ville have 
at han kiggede på dem, mens de indspillede. Desuden synes han, at 
have givet nok interviews i sit liv. Ed Stasium var ved at trække sig 
tilbage og kunne ikke rigtigt vide, hvad han lavede om 6 måneder 
(hvilket var det tidspunkt jeg foreslog at mødes) og takkede derfor 
pænt nej. Per Sundings kollega Maurits Carlson skrev tilbage til mig 
pr. mail, at Sunding gerne ville medvirke til både 
deltagerobservation og interview, men at det pågældende band 
Sunding skulle arbejde med på det tidspunkt jeg foreslog at udøve 
deltagerobservation, ikke ønskede en forskers tilstedeværelse. Dog 
kunne det godt blive til et interview, som i sidste ende kom til at 
foregå i Tambourine Studios i Malmø i slutningen af  marts. Eddie 
Kramer skrev tilbage, at vi godt kunne lave et telefon interview, 
men da jeg kontaktede ham (flere gange) i marts for at foretage det 
aftalte telefoninterview, svarede han ikke tilbage. I mellemtiden 
(januar) tilbød sig dog chancen for, at den engelske producer John 
Parish (tidligere Sparkle Horse, Eels producer) skulle her til 
København og producere danske Amber i midten af  februar. Da 
jeg er gode venner med to af  medlemmerne fra Amber, fik jeg 
foden indenfor og dette udartede sig til et interview med Parish 
under indspilningerne til Ambers andet album. Her fik jeg også et 
kig ind i Sun Studierne, hvor det hele foregik og hvor jeg senere 
også fik aftalt et interview med cheftekniker Johan Høyer. Efter 
Kramers passivitet lykkedes det mig at få fat i den danske producer 
Carsten Heller (Nephew, Spleen United), som har høstet megen 
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anerkendelse de senere år herhjemme. Heller indvilgede i et 
interview hjemme i hans projektstudie i Århus i april.  
 
Altså blev det til tre interviews med John Parish, Per Sunding og 
Carsten Heller. De to første som meget erfarne producere med en 
international profil og den sidste en anerkendt dansk producer der i 
foråret 2006  blev nomineret til en Danish Music Award. 
 
Yderligere lykkedes det mig at få nogle kommentarer fra nogle 
respektive bands ovenstående producere har arbejdet så som 
Amber (Parish) og Spleen United (Heller) samt cheftekniker Johan 
Høyer fra Sun Studios. 

Tematisering 

Mit interview tema tager sit udgangspunkt i indledningens 
problemformulering med følgende centrale spørgsmål: Hvad 
definerer en producer, hvad består hans metoder i og hvilke 
normer ligger til grund herfor? Har de kommercielle aspekter 
indflydelse på den kreative beslutningsproces producer og kunstner 
i mellem? Disse spørgsmål er blevet stillet til de interviewdeltagere, 
som er med i min undersøgelse. Dette for at afdække hvad de 
forskellige interviewpersoner mener om produceren som fænomen 
og hvilken forståelse de har af  denne.  
 
Interviewene er foretaget efter en interviewguide, som har været 
bygget op af  ovenstående spørgsmål dog med mulighed for 
supplerende eller opklarende spørgsmål inden for det fastlagte 
tema. Dette for først og fremmest at skabe en samtale interviewer 
og interviewede i mellem og for at få præciseret forskellige pointer 
og opklaret eventuelle forståelsesproblemer. 

Design 

Formålet med at foretage de forskellige interviews er at få en 
indsigt i, hvordan produceren typisk tænker og handler og hvordan 
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et respektivt band som kunstner opfatter denne. I forbindelse med 
definitionen på en producer, har jeg derfor også interviewet Spleen 
United som har arbejdet med Carsten Heller og Amber som har 
arbejdet med Parish samt en relativt udenforstående68 lydtekniker 
som har samarbejdet med flere producere. Dette for at få flere 
synsvinkler med i betragtning og overordnet set at skabe en 
triangulering69 som kan bidrage til et mere klart billede af  den 
umiddelbart brede opfattelse af, hvad produceren som betegnelse 
dækker. Yderligere har jeg inkluderet en observationsanalyse af  
Wadt Thomsens dokumentarfilm Sort Sol - 422 dage i dybet, hvor Per 
Sunding medvirker i forbindelse med det danske band Sort Sols 
indspilninger af  deres album Snakecharmer (2001).  
 
Herved opnås en analysegrundlag som med udgangspunkt i 
forklaringsmodellerne fra kapitel 3 kan forklare 
objektive/subjektive forhold og svare på ovenstående centrale 
spørgsmål. 

Transskription 

Transskriptionen er foretaget således, at interviewet i sin helhed er 
skrevet ind på computer så ordret så muligt, med det formål at 
kondensere dem efterfølgende. Ytringer som ikke er relevante, er 
ikke medtaget i transskriptionen. Til tider har jeg været nødt til at 
afslutte eller undlade sætninger, som ikke er blevet talt færdig 
grundet eksempelvis indforståethed, pludselige indfald eller 
uafsluttede opremsninger og har derfor efter bedste evne, hvis 
nødvendigt, måtte fortolke, hvad den interviewede har villet sige. 
Fortolkninger er generelt foretaget på baggrund af  den viden jeg 
har tilegnet mig i løbet af  dette projekt og generelt som 
musikstuderende, udøvende musiker og mit eget virke som 
semiprofessionel producer. Yderligere har jeg tilføjet beskrivende 
bemærkninger i klammer: [...], hvis der har været tale om ironi, 
slang, fagspecifikke termer eller en bestemt stemning så som når 
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interviewdeltageren eksempelvis griner i relation til det der er 
blevet sagt. 

Observation 

Som en del af  det empiriske materiale har jeg anvendt Wadt 
Thomsens Sort Sol - 422 dage i dybet dokumentarfilm omhandlende 
det danske band Sort Sol under indspilningerne af  deres album 
Snakecharmer fra 2001. Her har jeg observeret Per Sunding i 
forbindelse med hans arbejde som producer for Sort Sol, som et 
seriøst bidrag til kapitel 6 omhandlende producerens metoder. 
Dette for med egne øjne at få et indblik i nogle af de 
fremgangsmåder Sunding benytter sig af. Her må man have i 
mente, at det man ser, er det som instruktøren ønsker man skal se, 
men da det ikke har været instruktørens intention at lave en 
dokumentarfilm om Per Sunding, anser jeg ikke dette som et 
problem. Der er ikke tale om et konstrueret portræt af  Sunding 
men af  Sort Sol. Derfor kan de steder i filmen, hvor Sunding 
medvirker anses for rimeligt troværdige.   

Analysemodellen 

Selve analysen af  de interviews der er foretaget i kapitel 5, 6, 7 og 8, 
er bygget op således, at jeg går frem med et delspørgsmål af  
problemformuleringen for hvert kapitel med udsagn fra de 
forskellige deltagere for derefter at runde af  med en delkonklusion. 
Analysen foretages løbende og til tider i opsummerende afsnit for 
hver interviewdeltager, hvor disse kontekstualiseres i forhold til 
givne producertyper og teorier i henholdsvis kapitel 2 og 3. Således 
kommer kapitel 5 til at omhandle hvordan producere, bands og 
lydtekniker definerer en producer, kapitel 6 om hvilke metoder de 
forskellige producere anvender, kapitel 7 om hvilken æstetik og 
genremæssige tilhørsforhold der foreligger for de enkelte 
producere og kapitel 8 om hvilken indflydelse de kommercielle 
aspekter måtte have på de adspurgte produceres arbejde. På den 
måde opnår jeg en løbende afklaring af  problemformuleringens 
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spørgsmål som derefter sammenfattes i en afsluttende konklusion 
for hele undersøgelsen. 

Kondensering og kategorisering 

Da det empiriske materiale har været meget omfattende har det 
været nødvendigt at kondensere interviews til kun relevante 
udsagn, som er blevet kategoriseret i henhold til problem-
formuleringens delspørgsmål. Dette har været nødvendigt for at 
kunne opdele udsagnene i overensstemmelse med analysemodellen. 

Narrativ strukturering 

Min fremgangsmåde for hvordan jeg har konstrueret min analyse 
beror på en narrativ strukturering inden for de enkelte analyse 
kapitler og støtter sig primært op ad interviewenes kronologi for de 
enkelte deltagere. Enkelte afvigelser er forekommet når dette har 
været nødvendigt i forbindelse med belysninger af  bestemte 
pointer. 

Tolkning 

I forbindelse med kontekstualiseringen af  de forskellige udsagn i 
henhold til givne teorier og forklaringsmodeller i kapitel 3, er der 
tale om en tolkning af  hvert et udsagn af  de respektive 
interviewdeltagere samt tolkende observationer af  Wadt Thomsens 
dokumentarfilm Sort Sol - 422 dage i dybet. Dette gør jeg, som 
tidligere nævnt, på baggrund af  den viden jeg har tilegnet mig som 
musikstuderende, musikudøver og semi-professionel producer. 
Derfor kan man på den ene side argumentere for, at jeg på sin vis 
har en kvalificeret indsigt i emnet, men på den anden side, som 
subjekt kan have den svaghed at have undladt enkelte betragtninger 
på grund af  indforstået commonsense eller andre fejlagtige 
betragtninger. Her må læseren have dette i mente og forholde sig 
kritisk til analysen. 
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Delkonklusion 

Jeg har nu redegjort for de metodiske overvejelser jeg har gjort mig 
i forbindelse med den følgende analyse i kapitel 5, 6, 7 og 8. Her 
har der været tale om hvilket tema og design jeg anvender, hvordan 
jeg har transskriberet de forskellige interviews og hvordan jeg har 
kondenseret disse til bestemte udsagn og kategoriseret dem i 
henhold til undersøgelsens problemformulering. Yderligere har jeg 
redegjort for mine egne observationer af  Per Sunding i Wadt 
Thomsens dokumentarfilm Sort Sol - 422 dage i dybet, den anvendte 
analysemodel, den narrative konstruktion og hvad der ligger til 
grund for mine tolkninger af  de forskellige interviewdeltageres 
udsagn. Disse metodiske overvejelser har jeg gjort mig med henblik 
på at kunne foretage en kvalificeret analyse og kontekstualisering af  
denne undersøgelses empiriske materiale.  
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Produceren 
For at nå frem til en mulig definition af  produceren, præsenterer og 
analyserer jeg relevante udsagn fra interviews med John Parish, Per 
Sunding, Carsten Heller og endelig Gaute Nieman fra bandet 
Spleen United, Jan Nissen og Martin Soelmark fra bandet Amber 
samt cheftekniker Johan Høyer fra Sun Studios. 

John Parish – den objektive stemme 

John Parish har fungeret som producer i over 20 år og har en klar 
opfattelse af, hvad der definerer en producer. For Parish er 
produceren en objektiv stemme i forhold til kunstneren og dennes 
musik: 

I would define a producer as an objective voice. To me that is the 

absolutely fundamental starting point. If I was hiring a producer to 

work on my material, that is what I’d be looking for...I think it’s vital 

that you have that, because when you’re recording your own music 

you can’t help but be embedded in it and sometimes it’s difficult to be 

able to step back and see what’s wrong and what’s right about it.70 

Parish mener, det er vigtigt som kunstner at have en producer med 
en objektiv stemme, fordi en kunstner ofte er for indhyllet i sin 
egen musik til at kunne tage stilling til, hvorvidt musikken er god 
eller dårlig. Som et eksempel siger han: 

“You know that’s the problem when you’re working as a musician. 

You may become attached to a part of a song. Either a musical line or 

particular verse you are very fond of. And actually it could be that part 

that doesn’t make the whole thing work, that’s destabilizing it. You 

can’t let go of that thing because you’ve got that personal attachment. 

So a producer might say: “That’s not working, we need to get rid of 

that”.”71 
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Kunstneren kan stirre sig blindt på et vers eller en bestemt melodi, 
som i virkeligheden forstyrrer helheden, og her er det producerens 
opgave at træde til. Hvordan han er bedre i stand til at vurdere 
hvad der er godt eller skidt, forklarer han således: 

”I have no personal investment in the piece. It’s just: Does it engage 

me? Or doesn’t it? And if it engages me then for me that’s working. 

‘Cause that’s, to me, what’s absolutely fundamentally important about 

music or a piece of a record…that it has to engage you. It has to make 

you feel and be something you cannot ignore...”72 

Betragtet gennem Burgess’ typekategorier vil Parish overvejende 
placere sig som en Collaborator. Han er selv musiker og han arbejder 
typisk med bands som et ekstramedlem på projektbasis. Dertil 
tangerer han Merlin the Magician typen, fordi han er en meget 
erfaren og anerkendt producer. For Parish er det muligt objektivt 
at vurdere, hvad der er gangbart materiale og hvad der ikke er. Han 
er på en måde uvildig i forhold til kunstneren og dennes musik. 
Dette kan man forklare ved at tale om en bestemt kreativ diskurs, 
som bandet er en del af, men som Parish befinder sig uden for. 
Parish handler uafhængigt af  denne og kan på den måde forholde 
sig objektivt til kunstnerens materiale.  
 
Spørgsmålet er dog, om man skal tage ordet objektiv for 
fuldstændigt pålydende. Bruger man diskursteorien som 
forklaringsmodel, er ordet objektiv det samme som ideologi, fordi 
diskurser generelt er kontingente. De forandres hele tiden i 
diskursive processer og dermed findes der ikke nogen objektiv 
virkelighed. Der er nærmere tale om en ide om og en konstruktion 
af  virkeligheden i vores sind, en ideologisk konstruktion. Altså 
arbejder Parish altså ud fra en bestemt æstetisk diskurs og de ideer 
og den diskurs John Parish er en del af  og forholder sig til, bliver 
med andre ord udslagsgivende for den indflydelse Parish udøver 
som producer. 
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Per Sunding – den subjektive stemme 

Per Sunding er også en erfaren producer og har et stort bagkatalog. 
For ham findes der mange forskellige producere og Sunding 
definerer sig selv som en kombination af  en lydtekniker og 
producer i samme person: 

”...Jeg tror der findes ganske mange forskellige modeller af 

produceren...En rolle er teknikeren. Den som teknisk set kan 

gennemføre visionen som bandet og produceren har. Når jeg arbejder 

er det altid som tekniker selv, hvor jeg er tekniker og producer i 

samme person og det tror jeg generelt bliver mere og mere 

almindeligt...”73 

Bandet og produceren har i fællesskab en vision om hvordan en 
musikproduktion skal være, og hvilken sound den skal have, og i sin 
egenskab af  også at være tekniker bliver han dén, der skal 
gennemføre denne vision.74 På spørgsmålet om hvorvidt en 
producer er objektiv i forhold til kunstnerens musik, svarer han: 

”Jeg [som producer] kan aldrig være objektiv. Jeg er nødt til at være 

subjektiv for at opnå en bestemt stil og karakter. For at bands skal 

kunne synes at ”Per Sunding” er god, er jeg nødt til at være 

subjektiv.”75 

Her mener Sunding at produceren har en bestemt sound og 
dermed kan betragtes som en subjektiv størrelse. Her tilføjer han: 

”...det er producentens rolle at være ærlig. Ikke være fej og tale bandet 

efter munden, men virkelig turde vove at sige tingene ligeud og være 

ærlig med sin kritik. Sige til, hvis der er noget man som producer ikke 

synes er godt. Og forsøge at holde rede på de mål og den vision man 

har sat op og forsøge at hjælpe med at styre det i den rigtige 

retning...”76 

Produceren har til opgave at være ærlig. At være i stand til at kunne 
sige tingene ligeud uafhængigt af  hvad bandet gerne vil høre og 
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sørge for, at processen forløber i overensstemmelse med den 
overordnede vision. Det der gør, at Sunding er i stand til at sige, 
om indholdet af  en given kunstners materiale er godt nok, er først 
og fremmest erfaring. Kunstnere har generelt et problem med at 
forholde sig kritisk til sit eget materiale og det er der produceren 
kommer ind i billedet. For som han siger: 

”...selv om bands er dygtigere og bedre til at spille end mig, så har jeg 

overværet så mange indspilninger og hørt så mange musikere spille, at 

jeg bare ved når der er noget galt med indholdet. Når man er med i et 

band eller er artist så sker der ofte det, at man opbygger en illusion om 

hvor god man er...og det man drømmer bliver virkelighed. Hvordan 

skal jeg udtrykke det? Man bedrager sig selv som musiker.”77 

Som producertype placerer Sunding sig i henhold til Burgess’ 
typekategorier også som en Collaborator, fordi han selv er musiker 
og fordi også han primært arbejder med bands. Til forskel fra 
Parish, mener Sunding dog, at det er en nødvendighed, at 
produceren er subjektiv. Tilsyneladende er Sunding også involveret 
i produktionen på en lidt anden måde. Visionen og målsætningen 
er fælles, men produceren er den, der har ansvaret for, at den 
teknisk set bliver gennemført. Her bliver slægtskabet mellem 
produceren og lydteknikeren tydeligt. 
 
Derudover er det for Sunding den specifikke sound og karakter 
ved en producer, der gør ham interessant. Der er også her tale om 
en særlig sounddiskurs produceren er en del af og som knytter sig 
til en overordnet æstetisk diskurs. En diskurs som har indflydelse 
på de fremgangsmåder Sunding anvender og den kritik, han udøver 
over for kunstneren. 

Carsten Heller – den udenforstående lytter 

Carsten Heller er en dansk producer og har produceret danske 
bands som Nephew og Spleen United. Førstnævnte produktion 
blev en stor succes i 2004 og arbejdet med sidstnævnte band har 
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indbragt ham en nominering til årets producer ved Danish Music 
Award i 2005. Heller producerer primært musik inden for 
pop/rock genren78, men han har tidligere også arbejdet med 
elektronisk musik i bl.a. konstellationen Shanks.dk. Dette vil jeg 
komme ind på i kapitel 6 i forbindelse med producerens metoder.  
 
Carsten Heller betragter som udgangspunkt produceren som 
repræsentant for lytteren i generel forstand79. På spørgsmålet om 
hvad der definerer en producer, svarer Heller følgende: 

”Jeg synes, at den vigtigste opgave en producer har, er ligesom 

at...finde frem til hvad der er det centrale i et band eller i et konkret 

nummer...finde ind til kernen af det materiale der ligesom er, og så 

prøve ligesom at sikre, at det rent faktisk kommer frem til lytteren...det 

der er det centrale.”80 

Heller taler her om, at det er producerens opgave at finde ud af, 
hvad der er det centrale i bandet og dets musik og derefter 
fremhæve dette i selve musikproduktionen. Heller tager 
udgangspunkt i dels bandet, dels lytteren, men for at formidle og 
fremhæve bestemte elementer i musikken, siger han: 

”...de kan godt selv høre når de kommer frem til noget godt, men man 

kan sige, det kan godt være at det ikke er særlig tydeligt for dem der 

lytter til det, fordi det måske er begravet nedenunder noget andet, eller 

de har underspillet dét som var det gode i nummeret eller i det hele 

taget bare i deres,  hvad skal vi sige: Generelle udtryk. Så der synes jeg, 

det er ligesom noget med at lytte sig ind på hvad dét er og så enten 

gøre bandet opmærksom på det, hvis ikke de selv ved det eller også 

tvinge dem til ligesom og være lidt mere åbenlyse med det.”81 

Her fremgår det, at Heller har en ide om, hvad der er gode 
elementer i en sang. Bands har ofte en tendens til ikke at fremhæve 
disse i tilstrækkelig grad. Det er producerens opgave, at gå ind og 
tilskynde bandet til at fremhæve de gode elementer. 

”Det gælder jo ligesom at komme ud med det så alle opdager det...”82 
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Som et kriterium for hvad der er et godt element siger Heller, at 
det handler om dét der er iørefaldende:  

”...man lytter sangen igennem og hov, der var et eller andet stykke i 

sangen som kun kommer én gang, og så tænker man: ”Hold kæft det 

var godt nok...det var faktisk mere iørefaldende end omkvædet, det 

der”. Hvad så? Er det nu godt eller skidt? Hvis omkvædet i sig selv er 

iørefaldende nok, så kan det selvfølgelig være fedt, at der kommer 

sådan en lille bonus, som man så får én gang i nummeret. Men hvis 

det er sådan, at det stykke der rent faktisk er mere iørefaldende eller at 

omkvædet ikke fungerer...så tænker man: Der et eller andet i den her 

sang der ikke er struktureret ordentligt.”83 

Det handler med andre ord om, at de elementer som er 
iørefaldende i en sang gerne må fremhæves og om nødvendigt 
blive til et decideret omkvæd i en sang. Også hvis dette bevirker, at 
en sang skal omstruktureres. På spørgsmålet om hvad et godt 
element kan være, svarer Heller: 

”...en eller anden fejl...bare en eller anden lille lyd, hvor man tænker: 

Hov, den her, hvis man nu fremhævede den her lidt mere, så kunne 

det være et element, som lytteren kunne gribe fat i, som kunne gøre 

nummeret genkendeligt...og det der med genkendelighed kan 

selvfølgelig nogen gange mest være aktuelt i forbindelse med noget, 

man har en fornemmelse af, at det her måske kan blive en single.”84 

Et element kan altså ifølge Heller også være en bestemt lyd, som på 
en eller anden måde stikker ud, noget som lytteren kan gribe fat i 
og som gør sangen genkendelig. Her taler Heller om en gimmick85, 
som med andre ord er det som kan betragtes som et nodalpunkt i 
musikken og som en lytter vil kunne identificere sangen med86 
 
I forhold til Burgess’ typekategorier vil Heller overvejende kunne 
placeres i Collaborator- kategorien, idet han efterhånden primært 
arbejder med bands. Hellers definition på en producer indebærer, 
at det er ham, der har til opgave at sætte sig i den udenforstående 
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lytters sted og fremhæve det, han ser som gode elementer i 
musikken. Bands har altså ifølge Heller ofte svært ved selv at vide, 
hvornår musikalske elementer har en særlig signifikans i forhold til 
helheden og den udenforstående lytter. Set gennem diskursteorien 
baserer Heller sine metoder og sin kritik på en bestemt overordnet 
æstetisk diskurs. Kunstneren eller bandet er en del af  en kreativ 
diskurs, som produceren befinder sig uden for.  
 
Overordnet set mener både Parish, Sunding og Heller, at 
produceren har til opgave at være kritiker og repræsentere den 
udenforstående lytter, hvor Sunding yderligere tilføjer, at han også 
har subjektive kvaliteter i form af en bestemt sound. 
 
Hvad har Amber og Spleen United så at sige i forhold til deres 
respektive producere John Parish og Carsten Heller87. Hvad er 
deres udvælgelseskriterier? Vælger de producer, fordi de har brug 
for en objektiv stemme? Er det på grund af  stil og karakter? Eller 
tænker de på lytterens tarv? 

Amber 

På spørgsmålet om hvorfor Amber ønskede Parish som producer, 
svarer bassist Jan Nissen på vegne af  bandet: 

”Det var egentlig lidt erfaringen fra sidst, hvor vi ikke havde en 

producer på. Hvor vi havde Steve Albini...og Steve Albini...sagde 

ingenting og han ville heller ikke være producer og det ville vi egentlig 

heller ikke have dengang, fordi vi var meget bevidste om hvad vi ville 

lave...[denne gang] ville vi gerne have en som kunne sige lidt om 

hvordan vi skulle strukturere sangene...”88 

Amber har tidligere ikke haft en decideret producer tilknyttet, men 
har i forbindelse med deres kommende album fået John Parish 
koblet på som producer. En af  årsagerne til denne beslutning er, at 
de netop gerne vil have en producer til at se kritisk på 
sangstrukturen. Det er desuden vigtigt for dem, hvem Parish 
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tidligere har arbejdet med og hvordan hans tidligere produktioner 
lyder. Her siger Nissen: 

”Med John da var det noget af det samme som med Steve Albini. 

Noget af det han havde arbejdet med og noget af det han havde lavet. 

Jeg synes f.eks. noget af det han har lavet med Sparkle Horse er godt. 

Det er noget med en rå lyd og sådan lidt i stil med Steve Albini i 

virkeligheden.” 

Parish har altså ifølge Amber en bestemt sound på sine 
produktioner, som minder om noget, de har prøvet før. For 
Amber er det altså vigtigt, at vælge producer ud fra hvem han har 
arbejdet med og den sound en producer har. Her er der i høj grad 
tale om et subjektivt forhold, hvor sound er en vigtig faktor. 

Spleen United 

Spleen United bruger også referencer, når de skal gøre rede for 
deres valg af  producer, samt kriterierne for udvælgelsen. Grunden 
til at Spleen United valgte Carsten Heller som producer er: 

”...vi havde hørt Nephews plade og vi havde spillet opvarmning for 

Nephew og dem havde Carsten Heller...men derudover så handlede 

det jo også om inden han jo havde produceret mainstream havde en 

baggrund som elektronisk musiker i Shanks.dk som er sådan noget 

trance/acid/house som vist havde noget rimeligt succes tror jeg og det 

var vi lidt tiltalt af at få en producer på som var i stand til at tænke 

elektronisk selv om vi egentlig var et rockband der bare spillede på en 

masse synthezisere. Så det havde meget med det at gøre og så lærte vi 

ham selvfølgelig at kende lidt inden vi valgte ham, da man kunne 

fornemme, at han var nem at samarbejde med. Han kunne forstå vores 

ideer.”89 

Som det også er tilfældet med Amber, så hænger Spleen Uniteds 
valg af  Heller først og fremmest sammen med, at de har hørt 
noget, som han har produceret før. Hertil vælger Spleen United 
også Heller på grundlag af  hans baggrund indenfor elektronisk 
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musik, idet det skaber et fælles forståelsesgrundlag og kan være 
med til at fremhæve deres specifikke lydbillede, bestående af  ikke 
mindst elektroniske elementer. 
 
For kunstneren er det altså væsentligt, at produceren kan fungere 
som udenforstående kritiker, men han bliver i allerhøjeste grad 
også valgt på baggrund af  hans erfaring, stil og specifikke sound. 

Johan Høyer 

Som et sidste bidrag til en definition af  produceren kan det være 
interessant at inddrage den ”udenforstående” lydtekniker. Hvad 
siger så den udenforstående lydtekniker? Johan Høyer har arbejdet 
som tekniker for flere producere. Hans definition på produceren 
lyder: 

”Hans rolle er jo at prøve skabe et univers i forhold til hvad kunsteren 

gerne vil og det er også derfor de hyrer ham, fordi de tror at det kan 

han gennemføre på en eller anden måde. Producerens rolle er jo også 

at skabe den rigtige energi...Men det er lige så meget bandet der skal 

råbe højt med hvad de gerne vil have...Det er hans rolle, at komme 

med nogle ideer som bandet måske ikke selv ville være kommet på”.90 

For Høyer er produceren den, der skaber rammerne for den 
kreative proces og også den, der  kommer med nye indfaldsvinkler. 
Her tilføjer han: 

”...det er jo lidt en psykolog på en eller anden måde også for et 

band...at have en producer i hånden for at man har en rød tråd i 

forhold til, hvor man vil hen og det tror jeg er vigtigt for mange 

musikere. Musikere er måske ikke den største del af befolkningen der 

siger: ”Nu går vi derhen og så går vi derhen”. Der er mange der gør 

sådan: ”Nå, men skal vi ikke lige prøve det her, mens vi er i studiet”, 

og produceren er sådan mere den ledende tråd og måske ”farmand” i 

hele situationen. Så det er sådan mere: ”Nå, så går vi i den retning, og 

så går vi i den retning”, i stedet for at prøve forskellige ting af.”91 
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Producerens rolle er altså på et mere overordnet plan at styre 
processen og sørge for at den ikke hopper af  sporet. Dertil kan han 
også fungere som innovator. Produceren er både bandpsykolog og 
samtidig den røde tråd, der kan give bandet en fornemmelse af  
retning.  

Delkonklusion 

Når det kommer til stykket ligger de tre producere ikke langt fra 
hinanden når det gælder en overordnet definition. De kan alle tre 
mere eller mindre tilslutte sig, at produceren er den som kan 
forholde sig kritisk til kunstnerens musik, af  den primære årsag at 
han ikke har et personligt forholdt til musikken og er en lytter, der 
befinder sig uden for den bestemte kreative diskurs en kunstner er 
en del af. Sammenfattende kan man sige, at den måde hvorpå en 
producer forholder sig kritisk til kunstnerens materiale først og 
fremmest er baseret på erfaringer med andre produktioner. Dog er 
producerens tilgang også afhængig af  en overordnet æstetisk 
diskurs, der indeholder bestemte ideer om hvad sound er, hvilken 
karakter den har og hvordan den kommer til udtryk gennem stil.  
Altså en bestemt sounddiskurs som i høj grad er præget af 
producerens egne præferencer. Dette er eksempelvis noget  bands 
som Amber og Spleen United lægger meget vægt på i valget af en 
producer. Endelig kan man set med lydteknikerens øjne definere 
produceren, som den der skaber rammerne for et 
indspilningsprojekt, innovatoren der, idet han kommer udefra, 
sørger for at projektet går i den rigtige retning. 
 
En foreløbig definition vil derfor være som følger: En 
rockproducer er en slags projektkoordinator med en specifik sound 
og karakter, der er funderet i hans egen baggrund og desuden 
bygger på bestemte æstetiske ideologier. Rockproduceren er ikke 
objektiv i absolut forstand, men fungerer mere som en kompetent 
kritiker på kunstnerens musik. Positionen som kritiker opnår han i 
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kraft af  det faktum, at han ikke selv har skabt musikken og derfor 
ikke har et personligt forhold til den. 
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Producerens metoder 
Efter at være kommet nærmere en definition af  produceren er det 
vigtigt at se på, hvilke metoder han gør brug af. I det følgende ser 
jeg nærmere på nogle af  de specifikke metoder, de forskellige 
producere anvender under et indspilningsprojekt. Afslutningsvis vil 
jeg ridse op, hvordan de forskellige produceres metoder forholder 
sig til hinanden, og om der findes en konsensus for, hvordan en 
producer arbejder. 

John Parish - intuitionen 

På spørgsmålet om hvilke metoder Parish gør brug af, svarer han: 

“I used to have more of a method than I do now that I’ve got more 

experienced. I’ve tended to work more and more intuitively and gone 

into the studio in a way I would have thought 10 years ago was 

unprepared. Because before I used to think that I needed to know all 

the songs, go through the structures, work things out in advance and 

have a definite idea of where I was going. Where else now, I feel, that 

to me is now restricted. I’d rather not know how something is gonna 

turn out. I’d rather respond to something and trust my instincts and 

say: “OK, if that’s working we follow that direction” or “this is not 

working we just move in a different direction” and I’ll make a decision 

at the time and not try and second guess it.”92 

Parish er gået væk fra decideret at forberede sig, inden han går i 
gang med et projekt og arbejder nu mere intuitivt end tidligere. 
Efterhånden har han opnået en stor erfaring og han ser et 
potentiale i ikke at kende kunstnerens sange på forhånd. På den 
måde forsøger han at holde sig udenfor kunstnerens kreative 
diskurs. Ved at lade intuitionen og hans instinkt bestemme i 
hvilken retning produktionen bør gå, er han bedre i stand til at 
forholde sig kritisk til materialet. Dog er det også vigtigt for ham at 
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have en dialog imellem ham og bandet. Han giver et eksempel på 
dette fra hans samarbejde med Amber: 

”Sometimes I’m ambivalent about which one we should use and I say: 

“You know, you pick, you choose whatever works”, and sometimes 

I’ll say: “We’re definitely using that one!” and they might say: “Oh, I 

kind of preferred that one and I think, “well, I  really think we should 

go with this one”. And they’ve trusted my judgement and said “Ok, if 

that’s what you think”. And because, for me, sometimes I hear and I 

know cause I can see immediately with the three musicians that they’re 

listening to things I’m not listening to. They’re listening to their own 

personal investment in that piece which is completely understandable 

and if I was on the other side of the desk: That’s how I would be 

listening to it as well”93 

Her taler Parish om, hvilke takes der fungerer og ikke fungerer, og 
om hvordan han ofte i dialog med bandet kommer frem til en 
beslutning om, hvorvidt sound og groove er tilfredsstillende i 
henhold til specifikke kriterier.94 Hermed lader han forstå, at det 
ikke altid er produceren, der bestemmer, hvad der virker, men at 
bandet også har en stemme i processen. Han tilføjer: 

“I tend to work with really young bands and I tend to work with 

people who have made a few records so they’ve probably already been 

through that “safe” period because the first thing you do you want to 

be in control of it. You haven’t got the confidence to try something 

and when I’m working with a bit of inexperienced artists they get a bit 

nervous if it seems you’re not in control of everything. Because they 

don’t want to make fools of themselves. But once you’ve made a few 

records you’re gonna try to go beyond that “safe” actual 

representation of what they’ve done and see if they can get something 

that has more depth. And I think that it is difficult to have magic and 

real emotional depth if something is too well controlled.”95 

Parish arbejder typisk med de mere erfarne bands, der, ifølge ham, 
ikke er så bange for at gå intuitivt til værks. Fordelen ved allerede at 
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have lavet nogle plader er, at kunstneren tør kaste sig ud 
eksperimenter, der overskrider grænser. De tør kaste kontrollen 
over bord og gå efter magien og den følelsesmæssige dybde i 
musikken. Her er det bl.a. intuitionen,  der skaber dybde i 
musikken. Noget som Parish mener er svært at opnå, hvis man har 
planlagt alt ned i mindste detalje. Som han siger: 

“…if the situation is right then the creative situation can blossom in a 

way that it can’t if you’re too worried about making sure everything 

fits properly”96 

Parish er altså tilhænger af  at arbejde intuitivt på baggrund af sine 
erfaringer og instinkter, dog i dialog med bandet. Han mener, at 
dette er en metode der skaber mere følelsesmæssig dybde i 
musikken. Som udgangspunkt forsøger han, at holde sig uden for 
kunstnerens kreative diskurs, men gennem dialog forhandles 
parternes forskellige ideologier, som i sidste ende er med til at sætte 
sit præg på musikproduktionen. 

Per Sunding – en fælles referenceramme 

Som et eksempel på hvordan en producer arbejder, inddrager jeg 
her Wadt Thomsens dokumentarfilm Sort Sol - 422 dage i dybet, der 
handler om det danske band Sort Sol og deres kvaler i forbindelse 
med indspilningen af pladen Snakecharmer i 2001.  
 
Her ser man Per Sunding blive koblet på som producer de sidste 
14 dage af  indspilningsprocessen, som et frisk pust efter en lang 
opslidende kreativ proces med overskredne deadlines i forhold til 
pladeselskab. Bandet ønsker som udgangspunkt, at Sunding er med 
til at give de allerede indspillede grundspor mere appeal i forhold til 
et bredere publikum. Med andre ord: Gøre det mere mainstream. 
Som forsanger Sten Jørgensen siger: 

”Det er der hvor man ligesom får de sidste med. Kernepublikummet 

skal sgu nok forstå det...der er ikke noget problem. De er vandt til at vi 

gør det på den måde...men det er alle de andre”97 
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Her ser man Sunding fungere som ankermand for bandet, hvor 
han går ind i den kreative proces og foreslår hooks og gimmicks98, 
kommer med ideer til forskellige effekter og, i forbindelse med 
Sten Jørgensens vokalindspilninger, foreslår, hvordan en tekst kan 
tolkes og artikuleres. Bandet virker meget begejstrede for 
samarbejdet og bruger Sunding meget til at udveksle ideer med. 
Ikke mindst fordi Sunding er god til at lytte. Sunding synes i 
dokumentarfilmen er være meget målrettet under 
indspilningsprocessen og formår at skabe en positiv og 
inspirerende atmosfære ved selv at gå ind i den kreative proces og 
komme med forslag til det allerede indspillede materiale, hvilket 
bandet er meget åbne over for. Dette set i lyset af, at bandet har 
været i gang med projektet i over et år, hvor der ikke rigtigt har 
været styring på processen, som mere har bevæget sig i mange 
forskellige retninger til bandets og pladeselskabets store frustration. 
Sunding er så at sige den, som samler trådene til et hele, der i sidste 
ende gør, at bandet kan aflevere en helstøbt plade til den allersidste 
”ikke til forhandling” deadline fastlagt af  pladeselskabet. 
 
Her ser man tydeligt hvordan produceren fungerer som 
projektmanager der, som en kompetent kritiker, formår at få skabt 
hoved og hale i den kreative proces igennem dialog med bandet.  
Jeg vil nu gå videre og inddrage mit eget interview med Sunding. 
På spørgsmålet om hvilke fremgangsmåder Sunding specifikt 
benytter sig af, svarer han, at det er vigtigt på forhånd at have 
defineret nogle retningslinier for, hvordan en produktion skal lyde. 
Han siger: 

”Det vigtigste er at finde de rigtige referencer, da det er svært at tale 

om musik...derfor må man altid se til, at dem som er involverede i 

produktionen, bandet og jeg selv laver en slags samlings-CD, som vi 

lytter til inden vi går i gang med indspilningerne og som vi har 

liggende her under indspilningerne.”99 

På spørgsmålet om hvad en samlings-CD kan bestå af, svarer han: 
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”Det kan være præcist hvad som helst. Det kan være ting som man 

synes har en god tekst, noget som man synes har en god trommelyd 

eller noget som man synes lyder rigtigt dårligt...på den måde har man 

nogle referencer at tale om, hvilket jeg synes er meget vigtigt.”100 

En samlings-CD indeholder altså alt det, som kan indikere, hvad et 
band ønsker en produktion skal lyde i retning af, og på den måde 
får band og producer en nogenlunde fælles referenceramme, som 
de kan kommunikere ud fra. Der er her tale om at opnå enighed 
om, hvilken specifik sound en produktion skal have, og igen kan 
man sige, at dette er et udtryk for en forhandling imellem parternes 
ideologier inden for hver deres æstetiske diskurser.  
 
På spørgsmålet om han går ind og ændrer i sangstrukturer, svarer 
Sunding: 

”Ja, det er i den anledning at jeg ser det som min opgave at være 

subjektiv, ærlig og krads, hvis jeg synes noget er dårligt...men jeg 

ønsker ikke at være den som per definition har ret bare fordi jeg har en 

masse erfaring. Jeg forsøger at få bandet til at forstå, at jeg er bare er 

en tyndhåret gubbe som man kan sige piss off til og som bandet gerne 

må sige imod, men min rolle er at sige hvad jeg synes...og så opnå et 

godt kompromis...jeg skal ligesom slibe det væk som er dårligt ved 

bandet...”101 

Sunding går altså ind og ændrer på sangstrukturer, hvis dette er 
nødvendigt. Formålet er, at barbere de dårlige elementer i 
musikken væk, men dog stadigvæk med respekt for bandets 
kreative diskurs. 
 
Generelt kan man sige, at Sunding fungerer som ankermand for et 
band under en indspilningsproces. I processen går han bevidst ind 
som medspiller i den kreative proces og arbejder ud fra et princip 
om at skabe en fælles sound i samråd med bandet. Derved forsøger 
han at etablere en forhandling mellem kunstnerens kreative diskurs 
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og den sounddiskurs han er en del af. Her kan man i lyset af  Laclau 
og Mouffes diskursteori argumentere, at Sundings sound diskurs 
nødvendigvis må være dominerende, hvis han skal fungere som 
kritiker for bandet under indspilningerne. Var det omvendt og 
bandets kreative diskurs var den dominerende ville Sundings sound 
diskurs ikke få særligt megen indflydelse. Der vil altid være et 
antagonistisk forhold mellem diskurser og den dominerende er 
den, som etablerer en hegemoni. Men Sunding er bevidst om sin 
subjektivitet og er jo i øvrigt ikke interesseret i, at han får ret i alt. 
Så når Sunding taler om at opnå et kompromis, betyder det, at han 
ønsker at skabe en ny diskurs på grundlag af en forhandling i 
mellem begge parters ideologi og ad den vej skabe en unik 
musikproduktion. 

Carsten Heller – performance og flow 

Når Heller går i gang med en produktion, starter han med at 
forsøge at danne sig et helhedsindtryk af  musikken ved en første 
gennemlytning af  materialet: 

”når jeg skal lytte på nummeret første gang...prøver jeg, at lade være 

med at spidse ørerne alt for meget...prøver at lytte sådan en lille smule 

afslappet til det...i stedet for hele tiden at fokusere på detaljer. Det 

kommer sådan hen ad vejen”102 

Heller starter med at lytte til sangenes overordnede strukturer og 
først derefter går han i dybden med musikken. Her nævner han et 
eksempel på en detalje, han gerne ville fremhæve i det endelige mix 
for Nephew sangen ”Movie Klip”:  

”det kan også bare være den måde som et eller andet instrument lyder 

på...f.eks. den oplevelse jeg havde af at høre Movie Klip. Nephew i 

øvelokalet kontra den oplevelse jeg havde af at høre den demo, de selv 

havde lavet. Det var langt, langt federe i øvelokalet, fordi det handler 

også f.eks. om den der måde, klaveret fungerede på, fordi det kom ud 

af en eller anden lille smadret højtaler...og i demoen der lød det bare 

for pænt. Der var ikke rigtigt den der sustain i det og den der 
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mærkelige lyd på det. Og det var også, om man så må sige, det jeg 

forsøgte at få frem i mixet...få den der smadrede oplevelse frem i 

det.”103 

Heller lægger meget vægt på, at bevare de organiske elementer 
under den kreative proces og mener at fejl, støj og andre 
umiddelbart uhensigtsmæssige elementer gerne må bevares, hvis de 
tjener et formål. Han sammenligner med dengang han lavede 
elektronisk musik, hvor det for ham handlede om, at producere 
organiske elementer for at gøre den elektroniske musik mere 
levende og organisk104: 

”...når jeg nu har siddet og brugt så megen energi på det i elektronisk 

musik, så ville det jo være lidt fjollet at fjerne det, når man nu arbejder 

med noget, hvor den slags ting jo opstår af sig selv ...der er jo mange, 

der bruger utroligt meget tid på at rense produktionerne for alt hvad 

der hedder fejl. Man kan jo sige, at selvfølgelig er det jo ikke fedt med 

fejl der lyder dårligt, men alle de fejl der lyder fedt, dem skal man jo 

lade blive...”105 

Heller er altså ikke nødvendigvis tilhænger af  den syntetiske lyd, 
der skabes, når lydbilledet renses for fejl. Bands skaber, ifølge 
Heller, helt automatisk organiske elementer i form af støj og fejl, 
men også upræcisheder, der simpelthen opstår, når bandet under 
optagelserne spiller sammen som et organisk hele. Og disse 
upræcisheder er med til at skabe en helt særlig fornemmelse i 
musikken: 

”...når de spiller sammen, så vil der være nogen små upræcisheder...de 

er upræcise i forhold til hinanden, men hvis man får et godt take 

ind...så er den upræcished...altså, de ophæver ligesom hinanden...sådan 

hører jeg det i hvert fald nogen gange. Det kan godt være, at 

trommeslageren ikke ligger 120 % rigtigt, men det gør ikke noget, for 

så ligger guitaren lidt på en anden måde og så lyder det alligevel 

rigtigt.”106 
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Ifølge Heller, ophæver upræcishederne og de andre faktorer 
hinanden og bevirker at musikken i sidste ende kommer til at lyde 
som det skal.  
 
Heller arbejder også ud fra et princip om, at engagere alle musikere 
så vidt muligt under en produktion. Han taler om at skabe et flow i 
indspilningerne: 

”for at få det der flow i indspilningerne, så...det mest 

logistisk/praktiske ville jo være, at tage alt det man skulle indspille live 

i et hug, altså simpelthen køre alle numrene igennem og så meget som 

man nu kunne nå...men problemet er bare, at så ender man op med 

lige pludselig, at stå med en klump af en hel masse overdubs, som skal 

laves og en hel masse vokaler som skal laves på én gang..”107 

Hellers indspilningsmetode handler om at skabe en god oplevelse 
for bandet. Først indspiller bandet grundspor så som trommer, bas 
og guitar samtidigt for én sang, og derefter lægger man vokal og 
overdubs på for så at gå videre til næste sang. Dette sker for 
overskuelighedens skyld, men også for at fordele musikernes 
arbejde ud over hele forløbet, så der ikke bliver lange pauser, hvor 
halvdelen af  bandet sidder og hænger, mens sangeren slider sin 
stemme op med for meget arbejde på én gang.  
 
Generelt for Hellers fremgangsmåder kan man sige, at han så vidt 
muligt forsøger at bevare de organiske elementer i musikken. Dertil 
bestræber han sig for stemningens og overskuelighedens skyld på, 
at engagere alle musikere i processen for at skabe et flow i 
indspilningerne. Man kan sige, at Hellers metode indskriver sig i 
den organiske sounddiskurs, der jo netop er betegnende for 
rockgenren. Hellers bevidsthed om indspilningsflow er desuden 
umiddelbart samstemmende med det som lydteknikeren Høyer er 
inde på i sin definition af  produceren, netop at det er producerens 
opgave at skabe den rigtige energi.  
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Delkonklusion 

De forskellige producere arbejder ud fra forskellige metoder. 
Parish foretrækker at gå intuitivt til værks for at skabe mere magi 
og følelsesmæssig dybde i musikken. Sunding forsøger at etablere 
en fælles referenceramme i mellem ham og kunstneren og holder 
den kreative proces på rette kurs. Endeligt arbejder Heller ud fra 
princippet om at bevare eller eksponere organiske elementer i 
musikken og anser det som vigtigt, at den kreative proces har et 
godt flow. De har dog alle det til fælles, at de via deres 
fremgangsmåder både fungerer som kreative medspillere og 
kritikere. Med andre ord, de forhandler musikken med bandet. Når 
Sunding taler om referenceramme kan man se det som et forsøg på 
at etablere en ny sounddiskurs imellem ham selv og bandet. På den 
måde stimuleres de diskursive og kommunikative processer, der 
foregår i mellem producer og band. De forstår hinanden bedre og 
skaber et fælles grundlag. Den organiske sounddiskurs, som Heller 
indskriver sig i stemmer overens med hans egen æstetiske 
overbevisning og kommer til udtryk i dialog med kunstneren. 
Parish har som tidligere nævnt også en af  en sounddiskurs inden 
for en bestemt æstetisk diskurs, som han handler ud fra. Denne 
kommer til at betyde meget i den kreative proces imellem ham og 
kunstneren, fordi hans metode netop er at arbejde på basis af 
intuitionen. Det er hans erfaring og intuition, der får indflydelse på 
produktionen frem for foruddefinerede fremgangsmåder. 
Producerens metoder læner sig altså  op af  en æstetisk diskurs med 
specifikke normer og konventioner. Det vil jeg i næste afsnit 
uddybe nærmere. 
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Æstetikken  
Som jeg tidligere har været inde på, er genre udtryk for en diskurs 
bestående af  musikalske såvel som ekstramusikalske præferencer. 
Genren er afgørende for de metoder, en producer benytter af. Jeg 
vil nu se nærmere på præcis, hvilke normer og konventioner, der 
gør sig gældende for de forskellige producere og på den måde 
afdække, hvad det er for en overordnet genre og underordnet 
sounddiskurs de pågældende tilhører, bevidst såvel som ubevidst. 

John Parish – den alternative producer 

På spørgsmålet om der ligger nogle bestemte normer til grund for 
producerens metoder svarer Parish: 

“Well, that’s when you start to get into the differences between 

producers. Different producers then have different aesthetics. 

Hopefully they’ll always be objective but they will have their own 

aesthetics. So then you need to find a producer who’s aesthetics that 

you think you can relate to, because you have to be able to trust that 

objective voice.”108 

John Parish mener, at producere har forskellige æstetiske 
overbevisninger. Dette betyder at de er en del af  en bestemt sound 
diskurs, som igen er underordnet i forhold til en overordnet genre. 
En sounddiskurs danner grundlag for de fremgangsmåder en 
producer benytter sig af  og kan betragtes som udtryk for bestemte 
orienteringer inden for en overordnet genre. For at indkredse den 
sounddiskurs Parish er en del af, må man nødvendigvis se på, 
hvilken overordnet genre Parish arbejder inden for.  
 
Parish hører som udgangspunkt til rockgenren. Dette fordi han 
efter min vurdering overvejende arbejder med bands, der placerer 
sig indenfor denne genres specifikke stil ikke mindst på baggrund 
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af  instrumenteringen bestående af  trommer, bas, guitar og vokal 
som melodifører109. Går man i dybden og kigger på hvilken 
genreorientering han selv oplever folk placere ham i, nævner han 
følgende: 

”even though my palette is fairly broad I’m still compartmentalized 

into alternative, avant-garde, americana…”110 

Med alternative menes i denne kontekst rockmusik, som er 
anderledes i forhold til mainstream og som betragtes som en 
modkultur til hitliste musik og som dertil ofte inkorporerer avant-
garde elementer. Alternative og avant-garde er altså inden for 
rockgenren to sider af  samme sag.111  
 
Selvom Parish betragter sig selv som genremæssigt bredt funderet, 
så tilhører han ifølge andres kategoriseringer altså en sounddiskurs, 
som består af  en alternativ form for rockmusik blandet med avant-
garde elementer. Det er denne orientering, som er afgørende for, 
hvilke normer og erfaringsgrundlag Parish som producer arbejder 
ud fra. Men hvilken betydning har det for ham? 
 
For Parish er det vigtigt, at band og producer har en nogenlunde 
fælles sounddiskurs for at kunne opnå et tillidsfuldt samarbejde. At 
et band finder den rigtige producer afhænger af, om producer og 
band kan relatere til hinandens sound. Tilhører de forskellige 
sounddiskurser kan det medføre problemer i processen i form af 
mistillid mellem parterne og forslag der ikke bliver forstået: 

So the band won’t trust the producer and the producer will be making 

suggestions that probably aren’t working that well for the music 

because they’re looking at different things. Occasionally, and I have to 

say not very often, I get approached to produce a project and I hear it 

and I just think there’s no way I could do this because basically that’s 

not within my aesthetic range and I think my aesthetic range is quite 

broad. But if something falls without it [outside it] then I know that 

what I’m gonna be saying in the studio is making such major 
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fundamental changes, that it’s gonna be a completely different thing 

and I might as well make my own record, because I’m not actually 

relating to the raw material.”112 

Man må derfor antage at de bands Parish arbejder med har et 
tilhørsforhold inden for primært rockgenren med en orientering 
inden for det alternative. Parish må i enkelte tilfælde sige nej til et 
projekt, fordi han ikke mener, at det pågældende band tilhører den 
samme sounddiskurs som ham. Han skal kunne relatere til 
råmaterialet og bandet skal kunne stole på, at han ikke laver 
fundamentalt om på musikken. På spørgsmålet om dette har noget 
at gøre med genreregler siger han: 

”Yea, it’s difficult. You can move within those genres I move within 

but I’d be very surprised if a black dance act asked me to work on 

something. I’d be interested to do it because I think that if they did it 

would be because they were approaching it from the same point as me 

like… that would be something that nobody would expect… let’s see 

what happens. And I think it would be interesting because they would 

be coming to me, looking to do something different.”113 

Det interessante er her, at Parish faktisk gerne vil udfordre genren 
og arbejde med en dance kunstner, der som udgangspunkt befinder 
sig langt uden for en rockgenre. Dog synes han kun, at det ville 
være interessant, hvis den pågældende kunster netop er interesseret 
i at lave noget anderledes og dermed bøje reglerne for genrerne. 
Fordi, som han siger: 

”you’re not gonna get a dance act who’s gonna come to me and say: 

“Can we make a dance record exactly as the last one” - with a normal 

dance producer, because there would be no point. But if there was a 

project were you were trying to look for something slightly 

different.114 

For Parish vil der kun give mening, hvis en kunstner tilhørende en 
anderledes genre er interesseret i at skabe en hybrid i mellem 
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genrerne og derfor hyrer ham som repræsentant for det der er 
anderledes – det alternative. 
 
Parish arbejder altså som udgangspunkt ud fra en sounddiskurs 
som indeholder elementer af  alternative og avant-garde og ligger til 
grund for de normer han arbejder ud fra. Denne sounddiskurs 
udfordres, fordi Parish er åben over for hybrider genrerne i mellem 
også på et overordnet plan. Dette kommer sig til udtryk igennem 
diskurskampe.  

Per Sunding – den romantiske producer 

Sunding arbejder som udgangspunkt også ud fra rockgenren, ikke 
mindst at dømme efter hans bagkatalog. Dog med et mainstream 
tilsnit i forhold til Parish, fordi nævnte kunstnere i citatet nedenfor  
gennemgående har floreret på diverse hitlister.: 

”...Tambourine-studierne...blev internationalt kendt for at skabe en 

organisk opdateret retrolyd ved brug af gammeldags studieteknik og 

håndspillede instrumenter tilsat keyboards og strygere. Oven på den 

store internationale succes med The Cardigans blev studiet uhyre 

efterspurgt og er blevet brugt af en lang række artister som Saint 

Etienne, 22-Pistepirkko, Tom Jones, Anastacia, Boss Hog, The Ark og 

danske DAD...”115 

Ovenstående citat siger lidt om, hvilken sounddiskurs Sunding som 
producer er en del af, navnlig en organisk opdateret retrolyd samt 
gammeldags studieteknik. Det sidste var også det som faldt mig i 
øjnene under mit besøg i Tambourine Studios. Her så jeg en 
gammel analog mixerpult i selskab med diverse analogt 
outboardgear116 samt flere gamle 2-tommer analog 
multitrackbåndoptagere. Dog var der også nymodens digital udstyr 
i form af en Pro Tools opsætning, som de fleste lydstudier er i 
besiddelse af  nu om dage. Analog udstyr er i dag synonymt med 
betegnelser som retro og vintage og tilhører en organisk diskurs, hvis 
værdier relaterer til måden man indspillede musik på i 60’erne og 
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70’erne117. Analogt udstyr er blevet et symbol for en tilbageskuende 
og reaktionær indspilningsfilosofi, som har sin aner i en romantisk 
ideologi og som kan betragtes som et modstykke til vor tids 
digitaliserede produktionsteknikker118. Sunding er tilhænger af 
denne filosofi og siger følgende:  

”vi var aldrig rigtigt tilfredse med indspilningerne, ikke mindst på 

grund af den indspilningsfilosofi der eksisterede i slutningen af 

80’erne, som vi ikke rigtigt følte os hjemme i...Vi syntes at der 

manglede romantik. Det skulle være lidt mere romantisk, hvor det i 

stedet var meget teknisk funderet119 

Her fortæller Sunding om den romantiske opfattelse120 og dermed 
om interessen i at sætte mennesket i centrum overfor de 
computertekniske hjælpemidler121 i lydstudiet i dag. Dermed ikke 
sagt, at denne opfattelse eksisterer på samme måde som på 
Beethovens tid, men man fornemmer tydeligt reminiscenser af  den. 
Man skal forstå det således, at Sunding interesserer sig mere for de 
menneskeligt skabte elementer i en produktion frem for de 
computerprogrammerede og dette tangerer meget det organiske 
ideal som også Heller tilstræber i sine produktioner.  
 
Sunding opererer således ud fra et normsæt baseret på en 
romantisk sounddiskurs inden for primært rockgenren med et 
bredere tilgang end Parish.   

Carsten Heller – den eklektiske producer 

Carsten Heller adskiller sig som udgangspunkt fra Parish og 
Sunding, idet han har arbejdet med elektronisk musik, før han blev 
producer. Dette stiller spørgsmålstegn ved om han overordnet set 
kan passes ind under rockgenren. Jeg mener, som udgangspunkt ja, 
da han lægger meget vægt på de organiske elementer, men også 
fokuserer meget på performance perspektivet og dertil arbejder 
han primært med rockbands igen set ud fra instrumenteringen. 
Som han siger: 
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”det vigtigste...synes jeg er, at koncentrere sig om, at det er en 

performance der skal indfanges. Det er det bandet skal koncentrere sig 

om. De skal have en fornemmelse af, at de rent faktisk spiller...at 

processen ikke bliver delt for meget op i atomer, [men] sådan at de 

fornemmer at de spiller sammen”122 

Dette netop i modsætning til den elektroniske musik: 

”...det, som er problematisk når man sidder meget med loops og sådan 

noget...så bliver det meget ens det hele...og så skal man virkelig kæmpe 

for at få de der små variationer ind, som ikke lyder som fejl...som gør, 

at der ikke er noget, der bliver kedeligt at høre på, at det bliver 

gentaget...altså, hvis det bare er helt kliniske gentagelser så bliver det 

hurtigt kedeligt at høre på det. Hvis der bare er nogen bittesmå 

variationer, så er det noget helt andet123 

For Heller drejer det sig om ikke at arbejde ud fra en elektronisk 
musikgenre, men netop at arbejde ud fra en organisk diskurs, hvor 
performance aspektet er en vigtig ingrediens og man fornemmer 
tydeligt, at Heller er meget bevidst om disse genreforhold, ikke 
mindst grundet hans baggrund som elektronisk musiker. Heller 
bekender sig til både det iørefaldende og det beskidte, hvilket giver 
en blandet cocktail i form af en hybrid mellem pop og 
eksperimentel rock: 

”Jeg bekender mig vel til, at jeg godt selv kan lide, at ting er sådan en 

blanding af at være letforståelige og alligevel udfordrende at lytte til. 

Det prøver jeg da også at implementere, i de produktioner jeg laver. 

Det letforståelige er det her med, hvis der nu er et godt tema i 

nummeret eller et eller andet der er catchy i nummeret, så er der ingen 

grund til at gemme det væk. Så lad os da få det frem på bordet. Og 

omvendt er jeg ikke så bange for, at noget lyder grimt, at det ikke 

sådan lige er HI-FI på den traditionelle måde...124 
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Overordnet set kan man slutte, at Heller arbejder ud fra et 
normsæt der baserer sig på en organisk sounddiskurs bestående af 
performative aspekter med avant-garde elementer.  

Delkonklusion 

Fælles for alle de interviewede producere er, at de bevæger sig 
inden for en overordnet rockgenre, som består af  både romantiske 
og organiske idealer. Denne skal betragtes som et hegemonisk 
diskurs som historisk-socialt er aflejret og som er udtryk for en 
overordnet æstetisk diskurs, denne undersøgelses producere er en 
del af.  

 
 
Denne kan deles op således, at der befinder sig en underordnet 
avant-garde diskurs i den ene side mod en mainstream diskurs i 
den anden. Dermed kan man lave en forenklet illustration som i 
fig. 5: Parish interpelleres mest af  avant-garde siden over for 
Sunding, som interpelleres tættere på mainstream i den anden side. 
Heller befinder sig nogenlunde i midten af  de to lejre med en 
kombineret mainstream/avant-garde orientering.125 
 
Denne illustration implicerer et modsætningsforhold imellem 
avant-garden og mainstream. Som tidligere nævnt i kapitel 3 er 
mainstream udtryk for musik som er lettilgængeligt, iørefaldende 
og noget som florerer på hitlisterne, hvor avant-garden har sine 

Sunding Parish Heller Avant-garde 

Rockgenre 

 

Mainstream 

Fig. 5 
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rødder i det alternative som modkultur til mainstream og som har 
en mere eksperimenterende karakter. Inden for den overordnede 
rockgenre kan man altså argumentere for sådanne 
modsætningsforhold. Det er efter min mening disse orienteringer, 
som er med til at etablere en sounddiskurs.  
  
Ifølge diskursteori kan man være en del af  flere forskellige 
diskurser og afhængig af  kontekst interpelleres man og danner 
bestemte identiteter i forhold til disse. Derfor kan man 
argumentere for, at producere generelt kan have et tilhørsforhold 
til en eller flere diskurser og at den eller disse konstituerer en 
bestemt sounddiskurs, som er udslagsgivende for hvordan 
produceren handler over for et givet band og dermed hvilke 
metoder han anvender. Fælles for alle tre producere er at de 
interpelleres af  både en romantisk diskurs og en organisk diskurs. 
Dertil interpelleres Parish mest af  en avant-garde diskurs, Sunding 
interpelleres overvejende af  en mainstream diskurs og Heller 
orienterer sig nogenlunde imellem de to andre og interpelleres både 
af  avant-garden og mainstream. 
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De kommercielle aspekter 
Som en afslutning på min undersøgelse vil jeg se nærmere på de 
kommercielle aspekter i forhold til produceren. Dette for at 
undersøge om kommercielle interesser har indflydelse på de 
beslutningsprocesser, der foregår under en musikproduktion. 

John Parish – den uafhængige producer 

På spørgsmålet om man som producer tager hensyn til 
kommercielle aspekter i forbindelse med en produktion, svarer 
Parish, at sådan er det for nogen producere men ikke ham: 

”Some people absolutely do that. And I’m not part of that. That, to 

me, is almost a different business…a different world. You know, I’m 

not hired by people who expect me to make hit records. I don’t even 

know what hit records are? And I don’t listen to those radio stations. 

For me they are things to ignore, they go on in the back, they play in 

shops. I never notice them because the dynamic range is all at one. 

There is nothing that sticks out at any point that’s gonna grab your 

attention.”126 

For Parish drejer det sig ikke om at lave radiohits. Dette står 
nærmest i modsætning til hans virke som producer. Når han siger 
”those radio stations”, mener han kommercielle radiostationer med 
en radikal mainstream orientering og som for ham spiller musik, 
der rent dynamisk befinder sig på det samme niveau og som derfor 
ikke er værd at lytte til. At visse producere tænker i disse baner, er 
der ingen tvivl om:  

”...But some people are specifically producers that work to that brief. 

You know they mix something to get it on the radio and that’s what 

they’re used to. That’s their thing and that’s what they get paid for. 

You know I’m not a fan of any of those producers really. Well, 

technically they know their stuff and it works for them. It gets on the 
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radio. I guess they’re doing their jobs. But for me they are not the 

people whose records I admire.”127 

Her sporer man hos Parish en klar holdning. Mainstream 
producere har ikke nogen synderlig kunstnerisk og musikalsk 
signifikans. Igen må man nikke genkendende til rockideologien og 
reminiscenser af  den romantiske kunstopfattelse. Dermed dog ikke 
sagt at Parish ikke ønsker, at de produktioner han laver ikke skal 
sælge godt eller spilles på radioen: 

”I’ve noticed sometimes when I have been dealing with people with a 

more commercial perspective. They think that you have this kind of 

anti-commercialism, that you are deliberately trying to make 

something that won’t sell, as some kind of artistic statement and that’s 

not the case. You know I love it when the records that I’m involved 

with sell well and get on the radio. ‘Cause, you know, the way I think 

about it is if you make something, if I make something that I enjoy, 

then other people are gonna enjoy it to. I’m not trying to make 

something that is un-listenable. I’m trying to make something that I 

think is listenable”128 

Derfor afviser han, at der skulle være tale om en antikommerciel 
holdning fra hans side som kunstner. For ham handler det mere 
om, hvad han selv godt kan lide. For når alt kommer til alt, mener 
Parish blot, at man skal gøre det, man selv synes er rigtigt frem for 
udelukkende at tænke kommercielt. Med andre ord er det ens egen 
overbevisning, som bestemmer, hvad der er godt eller skidt. 

”I think it probably makes more sense to do what you think is actually 

to do things that you feel proud of… And to do good work rather 

than try and do what’s commercially successful”129 

Parish fornægter ikke kommercialismen, men betragter den i høj 
grad som et forstyrrende element for den kreative proces. Det 
kommercielle aspekt er noget ,han som producer ikke ønsker skal 
have indflydelse på en musikproduktion. 
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Per Sunding – den pragmatiske producer 

På spørgsmålet om Sunding mener, at de kommercielle aspekter 
har indflydelse på en musikproduktion, svarer han ja set ud fra et 
bredere perspektiv: 

”Ja, absolut. Jeg tror, at det er de vigtigste udefrakommende kræfter 

som kan påvirke en. Alene den anledning at man spiller i et band er 

kommercielt, fordi man vil sælge det man spiller og ad den vej opnå en 

vis position i samfundet. Selvom man befinder sig inden for 

avantgarden og spiller på små klubber er det stadig samme mekanisme 

i og med at man forsøger at opnå en bestemt position i dén 

[specifikke] verden...Jeg ved ikke om man helt kan kalde det 

kommercialisme. Samtiden og samfundet omkring en former det man 

gør og det synes jeg på sin vis er kommercialisme.”130 

Sunding mener, at sætter man sin musik til salg, er den kommerciel 
også selvom det måtte være inden for avant-garden og altså uanset 
de intentioner man måtte have haft. Dertil ser han enhver 
karriereudvikling som en del af  kommercialismen og henviser til 
den kommercielle tendens i samfundet, som altid har indflydelse på 
det, man gør. Han mener helt klart at kommercielle aspekter har 
stor indflydelse på en musikproduktion, men dette mere som et 
afsæt til at gøre produktionen så god som mulig indenfor den 
genre, man har valgt at arbejde med. Det er med andre ord et 
spørgsmål om at udfylde sin rolle så godt som muligt, være effektiv 
indenfor rammerne og sørge for at det rammer sit publikum. Han 
uddyber:  

”...inden om den attitude og de rammer man har, så forsøger man jo 

altid at optimere...hvor meget kan vi sælge til alle dem som elsker 

garagerock? Og inden for de rammer forsøger man i realiteten at gøre 

det så kommercielt som muligt...man vil finde sin plads i samfundet og 

inden for sine egne rammer forsøger man at være så fremgangsrig som 

muligt og så kommerciel så muligt”131 
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Her taler Sunding om kommercialisme i forhold til eksempelvis 
garagerock genren. Inden for denne afgrænsning forsøger man 
ifølge Sunding også at optimere et salg og på den måde opnå større 
succes. Han mener, at den kunstner, der gerne vil have succes, 
aldrig kan undsige sig de kommercielle aspekter: 

”Man har sine idealer og gør opmærksom på dem med stolthed og 

ofte handler dette om at man ikke vil være kommerciel. Det er fint at 

man som kunstner siger, at man ikke ønsker at være kommerciel, men 

egentligt forholder det sig modsat. For alle vil gerne frem med deres 

musik og tjene en helvedes masse penge. Men jeg ved ikke om det er 

fordi man er bange for at det ikke lykkes? Man vil ikke være en taber 

og derfor siger man til omverdenen at: ”For mig spiller det ingen rolle 

om jeg er en taber eller en vinder”. Men alle vil være en vinder, [griner] 

tror jeg.”132 

Kunstneren er på den ene side en del af  et kommercielt system, 
idet at han sælger en vare. På den anden side har man sine idealer 
og sine intentioner om at lave god kunst. For Sunding er 
kommercialisme en naturlig del af  en musikproduktionen, og den 
findes inden for alle genre: 

”Men som jeg siger til mange bands der ikke vil være kommercielle. 

Prøv at kig på de kunstnere I elsker og se bag om foretagendet, så skal 

I se hvilke kæmpe virksomheder der ligger bag næsten alle de 

kunstnere I selv synes om. Selv de mest avantgardistiske.”133 

For Sunding er kommercialisme en naturlig og integreret del af det 
at producere musik. I kraft af  at man gør sin kunst til en 
massedistribueret vare, som kan sælges, er den kommerciel, og 
dette gælder inden for alle genrer. Dette har den konsekvens at 
idealerne om den autonome kunst nedtones i forhold til andre 
romantiske værdier så som mennesket i centrum over for 
teknikken.  
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Carsten Heller – den autonome producer 

På spørgsmålet om Heller mener, kommercialismen har indflydelse 
på en musikproduktion, svarer han: 

Jamen, det har de på en indirekte måde, fordi det er jo aldrig sådan, og 

det kan jeg sige helt oprigtigt,... at vi sidder og diskuterer hvordan vi 

kan få den her produktion drejet så vi sælger lidt flere plader...den 

diskussion ville være helt utænkelig, men man kan sige, at nogen af de 

ting vi sidder og vender og drejer, er jo netop nogen ting der kan gøre 

at numre kan være mere eller mindre iørefaldende, og iørefaldende er 

jo ofte lig med størrere chance for at sælge. Men det er ude i de led, at 

vi taler, at de kommercielle interesser har indflydelse på de 

diskussioner vi tager.”134 

Heller mener ikke, at kunstner og producer bevidst forsøger at 
gøre en produktion kommerciel, men han erkender, at man 
indirekte gør det, idet man arbejder med iørefaldende elementer. 
På spørgsmålet om pladeselskabet som eksponent for det 
kommercielle har indflydelse, svarer Heller:  

”Der har jeg i de ting jeg har været involveret som producer været 

forskånet for det, heldigvis. Det handler så også om, at vi jo i hvert 

fald med Nephew, jo nærmest var færdig med pladen inden der 

overhovedet kom et pladeselskab ind i billedet.”135 

Heller har ikke oplevet, at et pladeselskab dikterer, hvordan 
produktionen skal lyde og man fornemmer tydeligt, at det heller 
ikke er noget, han ønsker, de skal blande sig i. Hellers holdning i 
forhold til disse spørgsmål kan tilskrives den romantiske diskurs, 
hvor kunstneren følger sin indre stemme: 

”det der kommercielle...Jeg tror helt ærligt, at det er noget som ligesom 

ligger i at, for mit vedkommende i hvert fald, at hvis der er noget, som 

jeg gør, som kan opfattes, som om at det gør musikken mere 

kommerciel, så er det sgu mere noget jeg gør, for at jeg bedre selv ville 

kunne lide det.”136 
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Heller handler altså ud fra egen overbevisning. Det handler om 
hvad der lyder godt og ikke om hvad der kan sælge: 

”en beslutning som f.eks. koklokke på Superliga i det der stykke. Det 

er jo sådan en totalt taggy ting, altså, virkelig sådan en ”hvorfor nu 

det”. Det var noget jeg fandt på. Men det var ikke noget jeg fandt på 

fordi jeg tænkte: ”Ahh, hvis jeg kommer den der koklokke på så...vil 

de playliste den mere end de ellers ville gøre”. Det var noget jeg 

gjorde, fordi at jeg synes, at det kunne lyde helt vildt fedt...”137 

Delkonklusion 

Som tidligere nævnt i kapitel 3 er Keightley inde på, at der er et 
gammelt indbygget paradoks i dette, at rockgenren og dermed også 
musikproduktioner inden for denne genre, både er en del af  
kommercialismen og samtidigt undsiger sig.138 Netop Parish tager 
afstand fra kommercialismen og klandrer den for at være 
overfladisk og intetsigende. Det er dog ikke så overraskende, at 
netop Parish tager afstand fra kommercialismen, hvis man 
betragter hans genreorientering mod det alternative og avant-
garden, som inden for populærmusikhistorien opstod som en 
reaktion på kommercialisme, hitlister og massedistribueret musik. 
Parish udfylder rollen som den autonome kunstner, der ikke 
ønsker, at kommercielle interesser skal have indflydelse på 
musikproduktionen. Anderledes forholder det sig med Sunding, 
som forholder sig mere pragmatisk til kommercialisme og således 
nedtoner den autonome kunst i forhold til andre romantiske 
værdier. For Sunding er kommercialismen en del af  samfundet og 
dermed også musikproduktionen. For ham er det umuligt at 
undsige sig kommerciel indflydelse, hvis man gerne vil opnå succes 
med sin musik indenfor en given genre. Dette stemmer også 
overens med analysens påstand; at Sunding ligger tættere på 
mainstream end Parish på den måde, at han genremæssigt favner 
bredere inden for den overordnede rockgenre. Heller derimod 
positionerer sig genremæssigt imellem de to andre og synes at være 
en producer, som erkender, at kommercialismen har en hvis 
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indflydelse. Dette synes dog ikke at være afgørende for ham. Heller 
vil helst handle ud fra egen agenda og lade den være styrende for, 
hvordan en produktion udarter sig. For Heller er der altså også tale 
om en hvis grad af  kunstnerisk autonomi. 
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9 

Refleksioner over anvendte teorier og 
metoder 

Efter at være nået frem til en mulig definition af  produceren, hvilke 
fremgangsmåder han benytter sig af, hvilket grundlag han arbejder 
ud fra og hvilken indflydelse kommercielle aspekter har på samme, 
er det tid til at forholde sig kritisk over for de forskellige 
forklaringsmodeller og metoder, der er anvendt i denne 
undersøgelse.  

Teori 

Diskursteorien kan kritiseres for udelukkende at basere sig på en 
social konstruktivistisk tankegang med sit udspring i 
poststrukturalismen og for at nedtone individets indflydelse i 
sociale sammenhænge. En af  disse kritikere er Bourdieu.  
 
I The field of  cultural production taler Bourdieu om det kulturelle felt 
bestående af  både økonomisk og kulturel/symbolsk kapital, som 
determinerende for en bestemt æstetisk overbevisning subjektet 
måtte have.139 Dette er en anden måde at forklare, hvorfor man 
hører til en bestemt gruppe med bestemte normer og 
konventioner. Her ud fra en økonomisk paradigme. Bourdieu 
baserer sin teori på historisk materialisme og mener derfor også, at 
poststrukturalismen er for ensporet ved kun at bruge sproget som 
udgangspunkt.140 Dette markerer et grundlæggende epistemologisk 
problem. Hvor diskursteorien overordnet bygger på sprogfilosofi 
og ser diskurser som værende konstituerende for bestemte normer, 
ser Bourdieu på det ud fra et økonomisk paradigme, hvor kulturelle 
værdier beskrives som kulturel kapital subjektet kan investere i. 
Dette medfører også, at Bourdieu nødvendigvis giver subjektet 
mere autonomi i forhold til diskursteorien og det er her, at man 
finder en central uoverensstemmelse mellem de to teorier. Hos 
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Bourdieu positionerer individet sig, hvor det i diskursteorien 
interpelleres af  en diskurs. Ser man dog bort fra dette kan man 
drage en parallel i mellem feltet og diskurs. De to teorier tager 
begge højde for værdier. Man er en del af  et kulturelt felt såvel som 
man også kan betragte sig som værende en del af  en social diskurs.  
 
Som nævnt tillægger diskursteorien ikke individet nogen særlig 
signifikans i dannelsen af  en bestemt diskurs eller genre og det er 
det samme som at sige, at en kunstner interpelleres af  en genre og i 
realiteten ikke har nogen individuel kunstnerisk frihed. På 
baggrund af  mine samtaler med de producere, som er med i denne 
undersøgelse, er det min erfaring, at det er noget de fleste vil 
opponere imod. Dette er i realiteten udtryk for, at visse romantiske 
idealer lever i bedste velgående i vor tid, hvilket stemmer overens 
med rockkulturen som redegjort for i kapitel 3. Hænger dette 
sammen med kunstnerens ego? Et diskursanalytisk svar ville være, 
at den romantiske diskurs er så aflejret, at den den dag i dag stadig 
spiller en rolle også inde for rockmusikken og dens aktører 
heriblandt produceren. Men hvad ligger der i det når man taler om 
at et subjekt interpelleres i forhold til en diskurs eller genre. Er det 
bare noget der sker eller er det en bevidst handling? Er det vanens 
magt? Ingen tvivl om, at vi som mennesker foretager mange 
ubevidste handlinger på den ene eller den anden måde, som er 
blevet til en vane og dermed del af  en artikulatorisk praksis, men 
man kan samtidigt ikke udelukke at individet ofte bevidst vælger at 
gå en ny vej på tværs af  historisk-sociale diskurser. Eksempelvis når 
Parish kunne finde på at gå på tværs af  genrerne ved at arbejde 
med en dance kunstner eller John Lennon som er med til at 
påvirke rockkulturen med romantiske idealer, fordi han har gået på 
kunstskole. Spørgsmålet er så om det ikke er dét, som er med til at 
gøre diskurser kontingente? Ifølge Bourdieu er det produceren som 
individ der positionerer sig i et felt og ifølge diskursteori er det flere 
producere (og dermed ikke individet), som tilsammen er med til at 
artikulere diskurser og derved forårsage betydningsglidninger i 
mere eller mindre grad. Det er forklaringsmodellerne der er 
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forskellige. Hvilken forklaringsmodel man vælger må afhænge af 
hvilken teori giver mening i forhold til en undersøgelses empiriske 
materiale. Derfor kan man argumentere for, at en teori aldrig er 
den fuldgyldige sandhed, men blot en mulig forklaringsmodel for, 
hvordan verden hænger sammen. Jeg har valgt at bruge 
diskursteori som forklaringsmodel for denne undersøgelse. 
Diskursteorien tjener sit formål inden for denne undersøgelses 
genstandsfelt. Den kan på rimelig vis forklare, hvordan en producer 
interpelleres i forhold til en eller flere genrer og anskueliggøre, 
hvilke værdier der spiller ind for disse, samtidigt med, at 
diskursteori helt grundlæggende er åben over for forandringer i 
kraft af  diskursive processer. Netop det sidste er en vigtig 
erkendelse af, at verden aldrig kan betragtes som en objektiv 
virkelighed, og derfor er diskursteori netop en kvalificeret 
forklaringsmodel til brug i arbejdet med musikgenrer som 
dynamiske størrelser. 
 

Genredefinitioner 

Det har været nødvendigt for denne undersøgelse at indkredse og 
definere rockgenren, da det er vigtigt for en analyse af de 
interviewede deltageres udsagn. Uden en genredefinition kan man 
ikke henvise til de værdier, som hører sig til en genre og dermed 
forklare hvilke normer en producer arbejder ud fra. Her må man 
dog have for øje, at nok er rockgenren en aflejret diskurs, men 
stadig kontingent og under stadig forandring indeholdende 
myriader af  subgenrer. Min definition i kapitel 3 skal betragtes som 
et synkront snit i tid og er udtryk for et analytisk snit foretaget 
anno 2006. Rockgenren vil i fremtiden gennemgå løbende 
forandringer og fornyelser og betyde noget andet om halvtreds år, 
(hvis den da stadig bliver kaldt for rock? Man har set eksempler på, 
at genrebetegnelser kommer til at betyde noget helt andet, hvor 
R&B i 50’erne stod for rythm & blues, men hvor det i 90’erne fik 
en helt anden betydning) om end mange værdier er blevet og vil 
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blive institutionaliseret og ad den vej bidrage til en aflejret genre. 
Den måde jeg har valgt at definere rockgenren på kan til enhver tid 
diskuteres. Her tænker jeg på de specifikke bestanddele jeg har 
valgt at indkredse genren med så som bestemte musikalske såvel 
som ekstramusikalske aspekter. Det kan diskuteres, hvorvidt det er 
den rigtige måde at definere genren på, men set i lyset af  at en 
genre hele tiden forandrer sig og tilmed består af  et utal af  
subgenrer, er det svært at få alt med i en definition. Pointen er, at 
rockgenren konstant er til diskussion om hvad den er og hvad den 
ikke er. Mens Keith Negus som musikvidenskabelig forsker går så 
vidt som til at foreslå at rocken døde, da punkgenren fødtes i 
midten af  70’erne141, har andre som eksempelvis Politiken udgivet 
et rockleksikon, som også indeholder artikler om rap og hiphop, som 
eksempelvis rapgruppen Cypress Hill.142 Med så store forskelle i 
opfattelsen af, hvad der er rock, må man blot erkende, at det er 
umuligt at komme med en entydig definition. Med min definition 
har jeg derfor alene forsøgt at ramme en konsensus for, hvad man 
forbinder med rockgenren. En konsensus som skal betragtes som 
en kvalificeret definition til anvendelse i en analyse af  denne 
undersøgelses empiriske materiale. 

Interviewmetoder 

Et andet problem i forbindelse med min undersøgelse er først og 
fremmest valget af  interviewdeltagere. Kan producerdeltagerne 
repræsentere et bredt udsnit af  producere i hele den vestlige 
verden? Svaret må være nej. Som tidligere nævnt er der stor 
diversitet inden for faget og metoderne produceren anvender inden 
for en rockgenre svarer ikke nødvendigvis til de metoder der 
anvendes inden for andre overordnede genrer. Man kan dog 
argumentere for, at denne undersøgelse har vist, hvordan en typisk 
rockproducer tænker og handler med de forskelligheder der måtte 
være inden for denne overordnede genre. Derfor kan man hævde, 
at undersøgelsen ville få et nogenlunde samme udfald havde der 
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været andre deltagere, så længe disse er tilhørende en aflejret 
diskurs som rockgenren.  

Analysemodel 

Man kan diskutere hvorvidt den anvendte analysemodel i kapitel 5, 
6, 7 og 8 er fyldestgørende for undersøgelsen. Min hensigt har som 
bekendt været, at præsentere relevante udsagn fra hver deltager i 
henhold til problemformuleringen og derefter sammenfatte og 
kontekstualisere relevante pointer for hvert delspørgsmål af  
problemformuleringen. En anden model kunne være, at behandle 
alle problemformuleringens spørgsmål for hver deltager i afsnit for 
sig for så derefter at sammenfatte og kontekstualisere, men dette 
fandt jeg problematisk, fordi der simpelthen ville gå for langt tid, 
før man ville nå frem til en reel sammenligning deltagerne i mellem. 
Derfor valget af  den nuværende som kronologisk præsenterer 
analyser i henhold til problemformuleringens delspørgsmål. 
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Konklusion 
Som en indføring i denne undersøgelses genstandsfelt, har jeg lagt 
ud med at redegøre for producerens historiske udvikling op 
gennem det 20. århundrede. Dette har jeg gjort for at skabe et 
overblik over producerens tiltagende kunstneriske indflydelse fra 
multitrackbåndoptagerens indtog i 50’erne til 90’erne, hvor 
freelanceproduceren er blevet uafhængig og endog til tider et ikon 
på linie med kunstneren selv. I dette kapitel har jeg særligt været 
inde på George Martin og Brian Eno som eksempler på den 
moderne kunstneriske freelanceproducer. Dernæst har jeg 
redegjort for forskellige producertyper med udgangspunkt i 
Richard James Burgess’ kategorier. Her identificerer jeg Collaborator 
og Merlin the Magician typerne, som passende betegnelser for denne 
undersøgelses deltagende producere i kraft af  deres 
erfaringsgrundlag, musikalske profil og det faktum at de primært 
arbejder med bands. Herefter følger en kobling af  diskursteori  og 
Fabbris genrebegreb med henblik på en definition af  en overordnet 
rockgenre. Pointen er her, at genre, herunder rockgenren, kan 
forståes ud fra diskursteorien og er baseret på musikalske såvel 
som ekstramusikalske normer og konventioner. Denne kobling 
foretages med henblik på en kontekstualisering af  undersøgelsens 
empiriske materiale, som overvejende er baseret på Steinar Kvales 
interviewmetodiske og -analytiske principper.  
 
På baggrund af  min undersøgelse kan man konkludere, at 
produceren kan defineres som en kompetent kritiker med en 
bestemt stil og karakter, der kan hjælpe kunstneren frem til en 
bedre musikproduktion i kraft af  erfaring og det faktum at han ikke 
har et personligt forhold til musikken, fordi han befinder sig uden 
for kunstnerens kreative diskurs. Produceren fungerer yderligere 
som en slags indspilningsprojektleder, der sørger for, at der er 
hoved og hale i den kreative proces. De fremgangsmåder en 
producer benytter sig af  består derfor af  alt fra tilrettelæggelse af  et 
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indspilningsprojekt til at fungere som kritiker på det indspillede 
materiale. De forskellige interviewede producere arbejder som 
udgangspunkt meget forskelligt. Parish går intuitivt til værks for at 
opnå en følelsesmæssig dybde i musikken. Sunding forsøger at nå 
frem til en fælles sound ved, i samarbejde med kunstneren, at 
definere en retning for produktionen. Heller forsøger at eksponere 
organiske elementer i musikken og derudover skabe et godt flow i 
den kreative proces. Det faktum at produceren har en bestemt stil 
og karakter udelukker, at han kan være objektiv, idet hans metoder 
unægteligt har sit udspring i en bestemt æstetisk diskurs. Denne 
æstetiske diskurs befinder sig for denne undersøgelses deltagere 
primært inden for en overordnet rockgenre, som er baseret på både 
organiske og romantiske idealer, men som også indeholder en 
underordnet sounddiskurs, der orienterer sig imellem avant-garde 
og mainstream. John Parish orienterer sig mest mod avant-garde 
og Per Sunding mod mainstream og endelig befinder Carsten 
Heller sig nogenlunde midt imellem de to poler. Der er en tydelig 
sammenhæng mellem sounddiskursen inden for den overordnede 
rockgenre og  de kommercielle aspekter. Parish bliver i denne 
undersøgelse repræsentant for den alternative producer, som ikke 
ønsker, at kommercielle aspekter har indflydelse på 
musikproduktionen, hvor Sunding er pragmatiker og anser 
kommercialisme som et grundlæggende paradigme for hele 
samfundet og dermed også for en musikproduktion. Dermed 
nedtones den autonome kunst, i og med at hverken producer eller 
kunstner ifølge Sunding kan undsige sig kommercialismens 
indflydelse. Dette er en mulig forklaring på, hvorfor Sunding 
orienterer sig mere mod mainstream end Parish. Carsten Heller er 
eklektikeren, der placerer sig midt imellem mainstream og avant-
garde. Han benytter sig af  ideer og værdier fra begge lejre og tager 
lidt fra alle hylder. Heller mener ikke, at kommercielle aspekter har 
nogen særlig indflydelse på hans arbejde. Nok erkender han, at det 
iørefaldende ofte er lig med kommercialisme, men for ham er det 
dog ikke afgørende for udfaldet af  en musikproduktion. Ønsket 
om uafhængighed er et udtryk for bestemte romantiske idealer, 
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som gør sig gældende for specielt Heller og Parish. Her er der tale 
om en hvis grad af  kunstnerisk autonomi. 
 
Således har jeg besvaret undersøgelsens problemformulering. 
Overordnet set kan man hermed  argumentere for, at produceren 
inden for rockgenren er et medierende led imellem kunstner og 
publikum. Produceren følger ligeså meget som kunstneren, bevidst 
som ubevidst, bestemte normer og konventioner, der både står i 
forhold til en overordnet æstetisk diskurs og yderligere en bestemt 
sounddiskurs. Forskellen mellem producer og kunstner er, at 
produceren er i stand til at holde en kritisk distance i forhold til 
kunstnerens materiale, der i sidste ende skal blive til en helstøbt 
musikproduktion. Skal man drage paralleller til det øvrige samfund 
kan man sammenligne denne rolle med de funktioner som 
eksempelvis en opgavevejleder, terapeut eller coach har i forhold til 
en klient eller en gruppe. Disse fungerer også som uvildige 
vejledere med bestemte erfaringer og kompetencer, men forventes 
ikke at have nogen form for personligt engagement og på den 
måde kan de bidrage med nye vinkler på et problem. 
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Abstract 
This dissertation concerns the general methods, aesthetics and 
commercial aspects regarding the record producer within the genre 
of rock. 
 
The questions asked for this study will be: What defines the 
producer, what methods are used and can he relate to the artist as 
an objective voice? What aesthetics lies behind this and how much 
influence does commercial aspects have on the creative decisions 
between the producer and the artist? 
 
I will, to begin with, set out a short history of the record producer 
in the 20th century with special reference to the development of the 
producer’s artistic influence from the fifties and onwards. It was 
with the invention of the multitrack tape recorder, that this 
development started and transformed the record producer into the 
independent freelance producer. Examples will be given of The 
Beatles producer George Martin and Roxy Music’s Brian Eno, who 
embodies the freelance producers, who became famed artists in 
their own right. 
 
Following this set out, different types of producers will be 
explained in reference to Richard James Burgess’ definitions of 
various types of producers based on his book The art of  music 
production in chapter 2. This chapter identifies the Collaborator and 
Merlin the Magician types as primary categories for this study’s 
interview participants. 
 
After this, a chapter considering a theory of discourses and 
Fabbri’s definition of genre, will be explained. Here I will 
demonstrate the connection between the theory of  discourses and 
Fabbri’s definition of the genre, following my own definition of 



 100 

the genre of rock of both musical and extra musical aspects in 
relation to the subject of this study.  
 
As a final chapter in preparation for the following analysis in 
chapter 5,  6, 7, and 8, I discuss different interview methods and 
analytical principles based on Steinar Kvales book: Interview – An 
introduction to qualitative research interviewing. 
 
Following in chapter 5, 6, 7 and 8, I will analyze different 
statements from interviews with producer John Parish, Per 
Sunding, Carsten Heller, bands like Amber and Spleen United and 
the Sound Engineer Johan Høyer with reference to the questions 
set out in the beginning of this abstract. Here I argue, that the 
producer in general can be defined as a competent recording critic 
because of no personal attachment to an artist’s material and can 
also be considered a recording project manager. The kind of 
methods a producer uses are different whether it is about intuition, 
performance and flow or a frame of reference and are related to 
different sound discourses within a dominant aesthetic discourse 
which is identical to a genre. The producers of  this study all fall 
within the genre of rock, but Parish is part of a more alternative 
sound discourse than Sunding, who is more oriented towards the 
mainstream. Heller can be found between the two with an eclectic 
approach. There is a connection between the aesthetics and 
commercial aspects. The more mainstream the more influence 
commercialism gets. Sunding considers commercial aspects to have 
a considerable amount of influence in society in general and 
therefore also within a music production. Parish and Heller have a 
more autonomous approach to a music production and therefore 
reject commercialism for idealistic reasons.  
 
Thus, one can conclude, that the producers of this study generally 
functions as a competent critic and uses different methods on a 
basis of different sound discourses within the genre of rock. 
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Therefore, the producer can by no means be considered as an 
objective voice. 
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1 Svidt, Ole Rosenstand: ”Bowie-producer muligvis ny Kashmir-
ditto - Tony Visconti i positiv dialog om kommende album”, Gaffa 
online (23. marts 2006) 
<http://gaffa.dk/nyheder/view.php/news_id=12275/artist_focus
=18921> 
2 Den verden, som mennesker subjektivt oplever at leve i 
(Leksikon i Sociologi 2001) 
3 Repeated Takes 1995 s. 55. 
4 Good Vibrations 1998 s. 23-175 & Repeated Takes s. 143-150. 
5 Good Vibrations 1998 s. 23-175 & Repeated Takes s. 143-150. 
6 Good Vibrations 1998 s. 175-199, 281-331. 
7 Good Vibrations 1998 s. 175-199, 281-331. 
8 Good Vibrations 1998 s. 365-385. 
9 Her menes mixet af  de forskellige instrumenter og den akustiske 
balance imellem dem. 
10 Repeated Takes 1995 s. 145 og s. 146. 
11 De forskellige effekter der er nævnt vil kommer jeg også ind på i 
kapitel 3 under afsnittet sound. 
12 Repeated Takes 1995 s. 137-150. 
13 Artist & Reptoire manager. Pladeselskaber har typisk en A&R-
manager alias talentspejder ansat til at ”signe” (underskrive) nye 
kunstnere til pladeselskabet. 
14 Good Vibrations 1998 s. 147-148. 
15 Passman 2004 s. 111. 
16 Good Vibrations 1998 s. 137-175. 
17 Good Vibrations 1998 s. 339. 
18 Good Vibrations 1998 s. 339. 
19 Good Vibrations 1998 s. 340. 
20 Good Vibrations 1998 s.331-344 og s.17. 
21 Burgess 2005 s. 1. 
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22 Ikke i den gamle rythm & blues forstand fra 50’erne, men en ny 
sen 90’er genre med eksempler af  kunstnere som Destinys Child, 
Tony Braxton, TLC mfl. 
23 Burgess 2005 s. 6. 
24 Burgess 2005 s. 8. 
25 Burgess 2005 s. 9. 
26 Jørgensen & Phillips 1999 s. 21. 
27 Jørgensen & Phillips 1999 s. 34. 
28 Jørgensen & Phillips 1999 s. 9. 
29 Jørgensen & Phillips 1999 s. 36. 
30 Jørgensen & Phillips 1999 s. 37. 
31 Jørgensen & Phillips 1999 s. 38. 
32 Jørgensen & Phillips 1999 s. 41. 
33 På spørgsmålet om virkelighed fornægtes selvfølgelig ikke den 
fysiske verden. Nok er en sten en virkelig genstand, men hvorvidt 
den betragtes som kasteskyts eller kunstværk er afhængig af  hvilken 
diskursiv kontekst den indplaceres i. 
34 Jørgensen & Phillips 1999 s. 48. 
35 Jørgensen & Phillips 1999 s. 49. 
36 Jørgensen & Phillips 1999 s. 51. 
37 Jørgensen & Phillips 1999 s. 51-52. 
38 Jørgensen & Phillips 1999 s. 53. 
39 Jørgensen & Phillips 1999 s. 53. 
40 Jørgensen & Phillips 1999 s. 55. 
41 Jørgensen & Phillips 1999 s. 55. 
42 Jørgensen & Phillips 1999 s. 60. 
43 Jørgensen & Phillips 1999 s. 15. 
44 Med musikalske begivenheder, menes noget musikalsk som sker, 
det være sig i øjeblikket eller over en længere tidsperiode. 
45 Genre begrebet har et stamtræ af  underbetegnelser, som kaldes 
sub-genrer. 
46 Waltser 1993 s. 29. 
47 Waltser 1993 s. 4. 
48 Marstal & Jaeger 2003 s. 58-59. 
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49 Anders Aare, Johannes Grønager og Poul Rønnefelt 2000 s. 73. 
50 Anders Aare, Johannes Grønager og Poul Rønnefelt 2000 s. 81-
123 
51 Noget jeg også kommer ind på i forbindelse med mit interview 
med produceren Per Sunding 
52 Panorering betyder her placering af  instrument i højre eller 
venstre side af  et stereolydbillede. 
53 Med EQ forstærker eller dæmper man bestemte frekvenser. 
54 Med rumklang eller delay forsinker man klangen af  instrumenter 
mere eller mindre. 
55 Anders Aare, Johannes Grønager og Poul Rønnefelt 2000 s. 103-
128. 
56 Anders Aare, Johannes Grønager og Poul Rønnefelt 2000 s. 22-
23. 
57 Keightley 2001 s. 111. 
58 Keightley 2001 s. 131. 
59 Denora 1995 s. 3. 
60 Brown 2001 s. 17. 
61 Keightley 2001 s. 135. 
62 Frith & Horne 1987 s. 71-123. 
63 Frith & Horne 1987 s. 89. 
64 En institution som har sine rødder tilbage til 1700 tallet. Kjørup 
2000 s. 37-42. 
65 Negus 1996 s. 54. 
66 Kvale 1997 s. 17-220. 
67 Erfarne producere som har et stort bagkatalog og som er 
benævnt og skrevet om i talrige musiktidskrifter og bøger. 
68 Lydteknikeren kan aldrig betragtes som fuldstændig 
udeforstående, da han trods alt har en indflydelse på selve lyden i 
en musikproduktion. Dog er han ikke en reel beslutningstager i den 
kreative proces og kan derfor betragtes som relativt 
udenforstående hvad angår de kreative aspekter. 
69 Samme fænomen undersøges fra flere vinkler. Kvale 1997 s. 215. 
70 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 



 109 

                                                                                                              
71 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
72 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
73 Interview med Per Sunding d. 31. marts 2006. 
74 Jnf. afsnittet om sound i kapitel 3. 
75 Interview med Per Sunding d. 31. marts 2006 
76 Interview med Per Sunding d. 31. marts 2006 
77 Interview med Per Sunding d. 31. marts 2006 
78 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
79 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
80 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
81 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
82 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
83 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
84 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
85 Jvf. afsnit om Hook og Gimmick i kapitel 3. 
86 Jnf. Laclau og Mouffes diskursteori kapitel 3. 
87 Det har desværre ikke været muligt at interviewe en kunstner 
som Per Sunding har produceret, dog foretager jeg en 
observationsanalyse af  Per Sundings samarbejde med bandet Sort 
Sol i kapitel 6 omhandlende producerens metoder. 
88 Interview med Amber d. 20. maj 2006. 
89 Interview med Gaute Nieman fra Spleen United d. 9. juni 2006. 
90 Interview med Johan Høyer d. 29. marts 2006. 
91 Interview med Johan Høyer d. 29.marts 2006. 
92 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
93 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
94 Jnf. afsnit om sound og groove i kapitel 3. 
95 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
96 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
97 Wadt: 1:19:23. 
98 Jnf. afsnit om Hook og Gimmick i kapitel 3. 
99 Interview med Per Sunding d. 31. marts 2006. 
100 Interview med Per Sunding d. 31. marts 2006. 
101 Interview med Per Sunding d. 31. marts 2006. 



 110 

                                                                                                              
102 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
103 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
104 Jnf. Den organiske og syntetiske diskurs i kapirel 3. 
105 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
106 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
107 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
108 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
109 For Ambers vedkommende er guitar som akkordinstrument 
erstattet af  vibrafon. 
110 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
111 Stilwell, Robynn J.: “alternative music”, Grove Music Online ed. 
L. Macy (23. juni 2006), <http://www.grovemusic.com> 
112 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
113 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
114 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
115 Politikens Store Rock Leksikon 2004 s. 426 
116 Særskilte elektroniske signalbehandlere og effektprocessorer 
som er koblet til mixerpulten. 
117 Keightley s. 134. 
118 Jnf. afsnittet: Anden halvdel af  det 20. Århundrede i kapitel 1. 
119 Interview med Per Sunding d. 31. marts 2006. 
120 Jnf. Romantiske idealer kapitel 3. 
121 Eksempelvis computer sekvensering af  musik eller pitch 
korrektion med Autotune i vokalindspilninger. 
122 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
123 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
124 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
125 Her må understreges at denne dikotomi er en konstruktion og 
skal betragtes som et muligt bud på en analyse. 
126 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
127 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
128 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
129 Interview med John Parish d. 16. februar 2006. 
130 Interview med Per Sunding d. 31. marts 2006. 
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131 Interview med Per Sunding d. 31. marts 2006. 
132 Interview med Per Sunding d. 31. marts 2006. 
133 Interview med Per Sunding d. 31. marts 2006. 
134 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
135 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
136 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
137 Interview med Carsten Heller d. 25. april 2006. 
138 Jnf. afsnit om rockultur – det ekstramusikalske i kapitel 3. 
139 Bourdieu 1993 s. 29-141. 
140 Bourdieu 1993 s. 32-33. 
141 Negus 1996 s. 147-150. 
142 Sneum 2004 s. 330. 


