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SAMMANFATTNING 
 
Idag är det svårt att bortse från alla de förändringar som skett kring musikproduktion i 
allmänhet och skivproduktion i synnerhet. Den klassiska rollindelningen som funnits kring 
själva inspelningsprocessen förmodas då också vara i förändring. Med detta som 
utgångspunkt och med en verklig skivinspelning som grundstomme kretsar denna rapport. 
  
Syftet är att studera personer och roller vid en inspelning och formuleras i rapportens 
frågeställning som lyder: Hur förändras de kreativa rollerna vid en skivinspelning under 
inspelningsprocessen samt hur visar sig rollerna i diskussioner och beslut kring det kreativa 
arbetet?  
 
Rapporten är uppdelad i en inledande litteraturstudie kring verksamheter och dess roller vid en 
skivinspelning. Genomförandet beskriver den enkät samt de observationer som genomfördes 
före, under, och efter inspelningen med utgångspunkt i litteraturstudierna. Resultatet redovisar 
de väsentliga data som framkommit vid genomförandet och utgör samtidigt grund till slutsats 
och diskussion.  
 
Resultatet visar att de traditionella rollerna fortfarande till viss del finns närvarande men att de 
på många sätt luckrats upp. Det man utför vid en skivinspelning idag utgår snarare från 
personers förmåga än från vilken roll man förväntas inneha. Detta är något som ofta sker 
under själva processen och sker omedvetet då man helt enkelt fyller de tomrum som finns. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Många är de frågor som uppkommer för den som är i slutet av en utbildning och på väg att 
medverka i skarpa projekt. En av de frågor som lyst starkast för mig är den om hur rollerna 
ser ut och fungerar när en skiva spelas in. Som musikproducent kommer man stå mitt i ett 
stort sammanhang med många inblandade personer och roller. I det perspektivet känns det 
viktigt att kunna se hur man själv ska ta sig in i och förhålla sig till sammanhanget.  
 
När en skiva skall ges ut kan själva inspelningen ses som det centrala i processen från då de 
första låtarna tar form till dess att skivan finns färdig till försäljning. Förutsättningarna för hur 
denna inspelning görs har förändrats väsenligt på senare tid.  Därför är det angeläget att se hur 
dessa förändringar påverkat de närvarande personernas funktion och ansvar. Jag vill bland 
annat se hur de personer som jobbar med inspelningens kreativa processer använder och 
utvecklar sina förmågor. Jag hoppas med det kunna ge ny kunskap i hur man själv kan 
förbereda sig för sin inblandning i en inspelning. Med detta följer även att kunna se sin 
inblandning i förhållande till övriga medverkande, samt att veta vad man kan förvänta sig av 
dem.   
 
Vid tiden för då detta examensarbete skulle påbörjas skulle jag själv genomföra en 
skivinspelning och därför kändes det självklart att koppla ihop dessa moment. Inspelningen 
skulle genomföras av mig tillsammans med tre till fyra andra musiker under några veckors tid. 
Kring denna inspelning och dessa personer handlar alltså detta examensarbete.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Genom studier av de närvarande personerna vid en skivinspelning skall deras kreativa roller 
identifieras och studeras. Detta skall göras genom att förväntningar kring olika roller och 
personer bestäms för att sedan studera dessa under arbetets gång. Hur dessa roller och dess 
egenskaper förändras under och efter arbetet samt hur man förhåller sig till sin egen roll skall 
då iakttas och beskrivas. I samband med detta kommer det också att framgå vilka egenskaper 
som är viktiga eller mindre viktiga för respektive roll. Syftet med studien blir alltså att utröna 
hur man skall förhålla sig till sin egen och andras roller vid en skivinspelning. 
 
Lämpliga frågeställningar blir då som följer: Hur förändras de kreativa rollerna vid en 
skivinspelning under inspelningsprocessen samt hur visar sig rollerna i diskussioner och 
beslut kring det kreativa arbetet? 
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1.3 Metod 
Rapportens genomförande består dels av observationer, dels av intervjuer gjorda i enkätform. 
Som bakgrund och inledning till dessa står en litteraturstudie inom ämnet.  

1.3.1 Litteraturstudier 
För att få en relevant och aktuell bild av skivinspelningens kreativa roller inleds rapporten 
med litteraturstudier. Dessa syftar till att definiera de olika rollerna samt att se vad de 
omfattar. Att ha tydliga definitioner kring detta är också viktigt vid utformandet och 
genomförandet av observationen. Definitionerna står också som grund för de rollindelningar 
som enkäten innehåller.  

1.3.2 Enkät 
Intervjuer kommer att ske i enkätform (se Bilaga 1) med alla kreativt inblandade personer före 
och efter genomförandet av skivinspelningen. Valet av enkät motiveras med att syftet medger 
att direkta frågor är mera relevanta än öppna frågor. Ett ytterligare skäl är att slippa någon 
form av intervjuarobjekt, där den som intervjuar med sin medverkan påverkar den intervjuade. 
Enkäten är i strukturerad form med färdiga svarsalternativ där samma frågor ställs vid de två 
tillfällena. 

1.3.3 Observation 
Observationens metod och urval utgår till stor del från Rosengren och Arvidsons text som 
behandlar direkt observation. 1 Den beskriver i allmän avsikt hur direkt observation kan 
planeras och genomföras inom sociologiska studier. Momentet kommer att ske som 
observerande deltagare beroende på att författaren naturligt är en av de medverkande och 
därmed deltagare i processen. Detta innebär att observatören integrerar med resten av gruppen 
i största möjliga mån, samt att de medverkande personerna är medvetna om observationen. 
Detta kan medföra flera problem gällande reliabilitet och validitet. Därför kommer 
observationens metod så långt det är rimligt att styras mot en standardiserad och strukturerad 
form. 

1.4 Disposition 
Rapporten inleds med presentationen av skivinspelningens roller baserad på litteraturstudier. 
Sedan beskrivs observationen och enkätens verkställande under genomförande. Därpå följer 
resultat ifrån dessa. Avslutningsvis finns en del med slutsatser och diskussioner kring dessa. 
Rapporten följer till stor del de riktlinjer som ges i Stukáts litteratur kring ämnet. 2 

                                                
1 Rosengren, Karl Erik & Arvidson, Peter (1992) Sociologisk Metodik Almqvist & Wiksell s. 175-191 
2 Stukát, Staffan (2005) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap Studentlitteratur 
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2 VERKSAMHETER OCH ROLLER 

2.1 Inledning 
En klassisk indelning av de verksamheter som äger rum vid en skivinspelning kan vara: 
komposition, arrangering, framförande, inspelning och produktion. Dessa täcker tillsammans 
de funktioner som oftast behövs då en skiva skall spelas in. Men sällan förekommer så 
distinkta och statiska fördelningar ibland personerna. Istället är det snarare en regel än ett 
undantag med mer eller mindre komplexa fördelningar av olika sysslor vid en skivinspelning.3 
Följande sidor skall försöka utröna vad som ur ett klassiskt perspektiv förväntas och ligger i 
innebörden av vart och ett av dessa områden och personerna bakom dem.   

2.2 Komposition – kompositören 
Kompositören är den person som skapar musik och ibland även text. Inom genrerna rock och 
pop är det i motsats till exempelvis konstmusik vanligast att kompositionerna spelas in snarare 
än att de noteras. Det förekommer vanligen att kompositörer skriver musik som beställning till 
artister och förlag, men lika vanligt är att artisten är sin egen kompositör. 4  
 
Det hör heller inte till ovanligheterna att kompositörer är producenter av sitt eget material. Det 
kan handla om att man som kompositör redan vet hur man vill att det ska låta och därför själv 
tar hand om produktionen. Det är inte ovanligt att kompositioner kommer till i en hemstudio 
där möjligheterna till att göra välgjorda produktioner redan finns. 5  
 
Vid en skivinspelning är kompositionen själva grunden till vad allt skall kretsa kring. 
Tillsammans med bra sång och sångare nämner Burgess flera exempel på producenter som 
tillskriver kompositionen som det viktigaste. Här är de flesta överens om att andra element 
som arrangemang och produktion är underordnade ett bra låtmaterial, och att teknikens alla 
möjligheter inte kan ändra på detta faktum. 6  
 
Gibson delar in de element som har med komposition att göra, och samtidigt uppenbarar sig 
vid en inspelning, i melodi, rytm, harmoni och text. Melodin framställs här som det mest 
heliga, det som andra personer än upphovsmannen inte utan särskilt goda skäl kan ändra. 
Även om en melodi kan tyckas vara banal eller kaotisk symboliserar den ofta vad den som 
skrivit melodin vill. Rytm är det element som bör sträva efter att vara varken för komplex 
eller för enkel. En enkel rytm spelat av ett eller mellan flera instrument kan lätt bli tråkig 
medan en för komplex dito istället kan bli svår att greppa. Rytm omfattar även låtens tempo 
där Gibson menar att tempot ofta bestäms av sången. Ett för snabbt tempo i en låt avslöjas 
tydligt i sångens tempo, likadant märks det om tempot är för långsamt. Att framhäva olika 
harmonier i en låt har enorma möjligheter vid inspelning. Ofta kan kunskapen om dessa 
möjligheter saknas hos artisten själv, och därför blir exempelvis producenten eller 
ljudteknikerns idéer viktiga. Medel för att få fram harmonier på olika sätt kan vara att ändra 
ackord, byta plats på ackord samt att arbeta med flera stämmor i instrument och sång. Likt 
melodin är en låts text något ganska oantastligt som ligger väldigt nära upphovsmannen.  

                                                
3 Zak, Albin (2001) Poetics of Rock Composition University of California Press, s. 164 
4 Gutheim, Allan (1998) Den svenska musikbranschen Real Time Music, s. 30 
5 Burgess, Richard James (2001) The Art of Music Production Omnibus Press s. 27 
6 ibid s. 181 
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Förutom det personliga i textförfattande kan också finnas andra skäl finnas till att texten inte 
styrs av andra inblandade än kompositören själv. Ett skäl är att text är något som enligt 
upphovsrätten räknas likvärdigt med tonsättandet, och att man därför vill hålla det för sig 
själv. Ett annat sätt att angripa text är dess rytmiska förhållande till musiken. Särskilt inom 
vissa genrer är det viktigt att texten följer ett rytmiskt mönster som är sammankopplat med 
musiken. 7  

2.3 Arrangering – arrangören 
Burgess talar om två olika typer av arrangering av musik, dessa är orkestrering och struktur. 
Orkestrering är när olika instruments sammanfogas i ett arrangemang för att verka unisont 
eller i harmoni med varandra. Här ingår även dynamik och allt som kan påverka detta, olika 
effekter och annat som tillkommer i senare skeden. Arrangering av struktur är hur olika delar 
av en låt sammanfogas och i vilken ordning de sker. En god struktur gör att det blir enklare att 
som lyssnare upptäcka rätt saker vid första lyssningen, samtidigt som låten bibehåller sina 
kvalitéer i ett längre tidsperspektiv. 8  
 
Som arrangör arbetar man ofta utifrån musik som man på uppdrag av ett förlag eller 
upphovsman skall arrangera. Ett arrangemang, eller en bearbetning som det kallas i 
upphovsrättsliga sammanhang, kan likt låten i sig uppnå verkshöjd om den anses som ett eget 
skapande. Detta förutsätter att det inte handlar om enkel harmonisering eller liknande utan att 
arrangemanget gör så att låten höjs till något annat än vad det var innan. 9  
 
Typiska sysslor för en arrangör är att göra en låt rättvisa, när den ursprungligen innehåller 
redan några bra partier. Finns där en bra vers och refräng kan till exempel arrangören 
komponera ytterligare partier som intron, outron och bryggor. Tillsammans med strukturella 
förändringar i en låt gör dessa saker att låten blir mer åtkomlig för lyssnaren. 10 Burgess tar 
upp ett typiskt problem som indikerar en dålig struktur: Om en låt blir bättre och bättre för 
varje gång man lyssnar på den, och om man först förstår den efter flera lyssningar tyder detta 
på att strukturen bör ändras. Här blir arrangörens objektiva synsätt inför låten ytterst viktig. 11  
 
Det är inte ovanligt att arrangören också är artisten eller producenten. Dessa påverkas även av 
varandra då exempelvis inspelningen eller mixningen av arrangemanget till stor del kan 
påverka hur det låter på inspelningen. 12   

2.4 Framförandet – musikern 
En uppdelning av musiker vid en skivinspelning är att artisten själv eller att studiomusiker 
spelar. Om man lutar sig mot den uppdelningen kan ganska tydliga skillnader dras mellan 
dessa. Huber och Runstein beskriver detta som att artisten är den som allt kretsar kring, där 
börjar och där slutar allt som rör en skivinspelning. Artisten får till uppgift att framföra 
musikens känslor på ett sätt så att de når ut på inspelningen. Sedan finns övriga funktioner till 
för att göra det bästa av detta framförande. Studiomusikerns roll sträcker sig längre då dess 
funktioner är av flera slag. De kan bidra med en extra dimension, med extra krydda till 
inspelningen.  
 

                                                
7 Gibson, David (2005) The Art of Mixing Course Technology Incorporated s. 5-7 
8 Burgess, Richard James (2001) s. 183 
9 Gutheim, Allan (1998) s. 34 
10 Burgess, Richard James (2001) s. 183 
11 ibid. s. 184 
12 Zak, Albin (2001) s. 164 
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Men fallet kan även vara så att studiomusikern ersätter funktioner som innan fanns hos 
artisten. 13  
 
Gutheim använder istället indelningen hobbymusiker och yrkesmusiker. Båda dessa innehåller 
konstnärliga ingredienser som syftar till att få ut något som finns inom dig. Samtidigt finns det 
även en teknisk aspekt då en viss nivå av instrumentkunnande krävs för att kunna framföra 
musik. Skillnaden mellan dessa är dock frågan om man alltid vill göra det man känner för 
eller ibland tvingas spela sådant som man inte egentligen vill. Medan hobbymusikern spelar 
”för nöjes skull” kan en yrkesmusiker hamna i situationer då man snarare får göra sådant som 
andra vill än vad man själv vill. Som yrkesmusiker är man också i en annan 
konkurrenssituation då det ständigt finns andra som i teorin kan göra samma jobb. 14   
 
Oavsett om det handlar om en artist, band eller studiomusiker som framför musiken är dock 
ett bra framförande nyckeln till en bra inspelning. Varken bra produktion eller teknik kan stå 
över detta faktum. Tillgång till bra förutsättningar för en bra inspelning är trots allt inte det 
som avgör hur en inspelning till slut låter, det är snarare hur man lyckats fånga musiken. 
Burgess beskriver detta som att för att få till en bra inspelning av en bra låt måste känslan och 
energin som finns i framförandet fångas på ett bra sätt. Dessutom skall dessa element också 
kunna spridas vidare till lyssnaren. 15 Kanske är det i sången som ofta dessa faktorer syns 
tydligast. Finns där en bra komposition är det ofta sången som blir elementet där det tydligast 
lyser igenom känsla och energi. Producenten Danny Saber anser om detta att det han 
producerar aldrig blir bättre än sången. 16  
 
Vid själva framförandet talar Gibson om fem aspekter som påverkar resultatet. Ton syftar på 
att instrument och sång stämmer ihop och inte låter falskt. Tajming innebär att en korrekt 
samspelthet finns mellan musikerna, eller att den inte är korrekt men låter på ett bra sätt. 
Vidare behöver musikerna bemästra tekniken på ett bra sätt för sina respektive instrument. 
Bra dynamik i fråga om dynamik kopplad till volym och dynamik kopplad till känsla gör 
också att inspelningen mera kommer till sin rätt. Slutligen kommer det viktigaste och 
samtidigt mest svårdefinierbara som handlar om hur bra det låter. Att det verkligen är en bra 
insats från musikerna kan framkalla känslor av wow eller att det sitter. 17      

2.5 Inspelning – inspelningsteknikern 
Trots att denna roll kanske klingar väldigt tekniskt har inspelningsteknikern stora kreativa 
möjligheter vid en skivinspelning. Teknikern har som sitt större ansvar att balansera alla 
värderingar och idéer som finns kring en inspelning. Dessa tillsammans med sina egna idéer 
utgör grunden för beslutet av hur en inspelning i slutändan kommer att låta. 
Inspelningsteknikern har ansvar för all tekniskt utrustning vid en inspelning. Detta innebär 
förstås att ett stort praktiskt ansvar vid sidan av det kreativa finns. 18  
 
Zak beskriver detta som att inspelningsteknikern har en roll likt en översättare. 
Inspelningsteknikern förstår tekniken och kan således använda den för att nå musikaliska mål. 
Detta innefattar även att få ett bra flyt fritt från tekniska bekymmer som kan hämma den 
kreativa processen. Det praktiska ansvaret blir alltså att omforma musikernas prestationer till 

                                                
13 Huber, David Miles & Runstein, Robert E (2005) Modern Recording Techniques Focal Press s. 17 
14 Gutheim, Allan (1998) s. 70 
15 Burgess, Richard James (2001) s. 185 
16 ibid s. 182 
17 Gibson, David (2005) s. 11 
18 Gibson, David (2005) s. 59 
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inspelat, medan ett kreativt ansvar blir att göra detta så att musikerna har de bästa 
förutsättningarna att göra detta. 19 
 
Gibson understryker i sin text om teknikerns roll på flera sätt vikten av att ha kontroll. 
Kontroll har flera innebörder där en av dem är att vara lyhörd och ha respekt för andras idéer. 
En annan typ av kontroll är att kunna övertyga de inblandade med sina egna visioner. 20   
 
Med lyhördhet och respekt vinner man förtroende hos övriga medverkande. För att skapa en 
kreativ miljö att arbeta i krävs det att idéer kan flöda fritt, och då blir detta en nödvändig 
förutsättning. Samtidigt understryker Gibson vikten av att det inte är bandet som skall ta 
inspelningsteknikerns roll. Här är det istället viktigt att ha en mängd argument för varför man 
vill eller inte vill göra på det ena eller det andra sättet.  
 
”The ideal engineer is one who not only knows what is best for the project, but also knows how to 
explain why to the clients” (Gibson, David, s. 62) Det handlar alltså om att veta, och kunna 
förklara sina egna väl beprövade tillvägagångssätt av hur inspelningen skall ske. Detta gör 
man med hjälp av erfarenhet av vad som är rätt. En djup förståelse för teknik och musik ger 
en bra grund för att kunna förklara vad som är bättre eller sämre för ett projekt. 21 
 
Den kreativa sidan hos en inspelningstekniker handlar både om att komma på nya sätt att göra 
saker samt att sammanfoga redan existerande arbetssätt. Idag tar man ofta andras idéer då 
exempelvis mixning sker, men då man blandar denna med en egen idé eller ytterligare en 
annans idé uppkommer något nytt. Här spelar också de andra inblandades idéer en stor roll. 
De har helt andra förhållningssätt till en låt vilket gör att idéer och tankar om inspelning eller 
mixning kan uppkomma som kräver en intim relation till låten. Här blir det återigen 
teknikerns roll att balansera och få fram det som är viktigt på inspelningen. 22 

2.6 Produktion – producenten 
Zak beskriver producenten som en person som jobbar med samma bild fast med ett annat 
perspektiv jämfört med teknikern. Ofta har dock producenten även mera eller mindre kunskap 
om inspelningsteknikerns klassiska domäner. Dessa två roller faller alltså ofta ihop, eller så 
jobbar de tätt tillsammans på olika sätt. Producentens uppgifter och ansvar kan delas in i två 
kategorier, den ena mot skivbolaget och den andra mot artisten. Den mot skivbolaget ska inte 
behandlas här, men omfattar grovt sett att leverera en inspelning där tidsramar och budget 
följts. Den andra, som har en mera kreativ prägel, handlar om något slags övergripande ansvar 
för exempelvis arrangering, inspelning och produktion. 23 
 
En viktig uppgift för producenten är att verka för att artisten känner sig komfortabel i sin roll 
vid inspelningen. Relationen måste tydligt verka för att artisten känner stöd och tillit för 
producenten, samt att producenten alltid vill det bästa kring inspelningen. I detta ingår även 
att vara kritisk och kunna styra inspelningen i olika riktningar. 24 För detta krävs kunskap i att 
kunna känna av vad som är rätt för en inspelning. Burgess skriver därför att kanske det 
viktigaste, och vad egentligen en producent får betalt för, är att ta in och identifiera det 
svårbedömda med vad som är bra eller dåligt. 25 

                                                
19 Zak, Albin (2001) s. 165 
20 Gibson, David (2005) s. 60 
21 ibid s. 62 
22 ibid s. 65 
23 Zak, Albin (2001) s. 170 
24 Burgess, Richard James (2001) s. 88  
25 ibid s. 186 
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Zak beskriver vidare att det som enar alla typer av producenter är att hålla samman 
inspelningens olika element samt att kunna främja det kreativa samarbetet mellan alla 
inblandade. Men förutom detta finns lika många olika typer av producenter som det finns 
producenter. Det spänner från att vara den som konkret bestämmer hur en skiva kommer att 
låta till dem som agerar enbart i bakgrunden. 26 Producenten Jerry Wexler har dock gjort en 
tredelad kategorisering av producenter: den dokumentära producenten, den producent som 
håller samman, tjänar och driver projektet samt producenten som själv är en artist med 
stjärnstatus.  
 
Den dokumentära producenten försöker fånga en artist eller band på ett äkta och verkligt sätt. 
Här låter en produktion likadant som man upplever artisten live. Trots allt finns subjektiva 
bedömningar och kreativa inslag närvarande hos en sådan producent, vad som kan klassas 
som en äkta inspelning skiljer sig alltid från person till person. Som exempel på denna 
kategori av producenter tar Zak bland annat upp tidiga producenter av blues.  
 
Den andra typen av producenter arbetar mot målet att få ut det bästa av artisten med olika 
medel. Dessa kan vara att göra allt för att få de bästa förutsättningarna för en inspelning, att 
hitta de rätta arrangemangen samt att hitta de rätta låtarna. Har tar Zak upp 
Beatlesproducenten George Martin som exempel. Hans största roll var att främja samarbetet 
vid inspelningarna samt att göra detta på det bästa sätt.  
 
Till den tredje och sista kategorien tar Zak upp Phil Spector som det självklara exemplet. 
Likaväl som man vid en inspelning agerar producent är man även en artist med alla dess 
egenskaper. Vad som än spelas in har ett starkt gemensamt innehåll, nämligen ett sådant som 
förknippas med producenten. Dennes visioner och uttryck hörs i allt som denne spelar in. 27 

2.7 Rollernas historiska förändring 
Sett ur ett historiskt perspektiv har det skett flera förändringar gällande skivinspelningens 
kreativa rollinnehavare. Frånsett att artisten förväntas ha en statisk position har framförallt 
sammanslagningar av roller skett. På 1970-talet kan man endast inom det som idag faller 
inom en inspelningsteknikers ramar hitta sju olika roller. Vidare har roller som varit direkt 
anknutna till analog inspelning försvunnit och ersatts av nya. 28 Producenters och teknikers 
roller är idag oftare synonymt med samma person, eller så är den ena personen bevandrad i 
det andra området. Antalet producenter har också ökat samtidigt som tekniker minskat. 29 
 
Jakobsson & Skälstad anser att musikproducenten är den som övertagit flest av de roller som 
tidigare funnits. Informationsteknologin och datorns framfart kan man se som en bidragande 
orsaker till denna och andra rollförändringar vid dagens inspelningar. Exempelvis har datorn 
gjort att flera fördelar uppkommit när en och samma person är musikproducent och 
låtskrivare. Mycket enklare kan då olika processer byta plats så att arbetsflödet optimeras. 
Behovet av studiomusiker är också något som minskat i och med datorns möjligheter. De 
ökade möjligheterna till att redigera och göra omtagningar har gjort att en mindre duktig 
musiker, som kanske inte är studiomusiker, kan göra samma uppgift. 30  

                                                
26 Zak, Albin (2001) s. 173 
27 Zak, Albin (2001) s. 175 
28 Persson, Sarata (2006) Technogoly, Society, Industry and Music Luleå University of Technology s 25 
29 ibid s 39 
30 Jakobsson, Karl & Skälstad, Anna (2006) Informationsteknologins påverkan på musikproducentens arbete 
Institutionen för informatik, Lunds Universitet s. 47-48 
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3 GENOMFÖRANDE 

3.1 Enkät 
När jag utarbetade enkäten (Bilaga 1) skedde det utifrån de ämnen som tagits upp i den 
inledande genomgången (Kapitel 2) av klassiska roller och verksamheter vid en 
skivinspelning. I enkäten utelämnade jag dock komposition som en grundläggande roll vid en 
skivinspelning. Detta därför att det är något som redan skett innan inspelningen påbörjas, och 
det ligger därför utanför rapportens avgränsning. För att ändå inte bortse alltför mycket från 
egenskapen att komponera, det vill säga leverera text och musik till inspelningen, finns ändå 
svarsalternativet med i de frågor som behandlar vilka egenskaper man kommer att tillföra. 
Den form av bearbetning som innehåller moment likt komposition vid inspelningen benämns 
istället som arrangering.  
 
Rubrikerna enkäten innehåller är: ”hur du generellt ser på några verksamheter vid en 
skivinspelning”, ”hur din roll kommer att se ut under skivinspelningen” samt ” hur du 
förhåller sig till vart och ett av de kreativa verksamheterna”.  
 
Med enkäten vill jag se hur de medverkande uppfattar vad de olika kreativa rollerna innebär, 
samt att undersöka hur de själva ser på sina egna roller. Detta kommer att kunna visa på hur 
de definierade rollerna i den inledande delen fördelar sig ibland de medverkande. Eftersom de 
inblandade fyller i enkäten både innan och efter genomförandet kommer de också att svara på 
hur det ovan nämnda förändras. 
 
Enkäten delades ut första gången en vecka före inspelningens start. Det andra utdelandet 
skedde en vecka efter att inspelningen var färdig. Mellan dessa tidpunkter förflöt sex veckor, 
varav inspelning skedde under fyra av dessa. Den fylldes vid båda tillfällena i individuellt 
utan påverkan från varken de andra personerna eller enkätens utformare. Vid båda tillfällena 
besvarade samma fyra personer enkäten.  

3.2 Observation 
Det jag ville få ut av observationerna var att svara på hur de medverkande i realiteten förhåller 
sig till sina roller. Momentet förväntades även visa på vad varje person tar sig ann för roller, 
egenskaper och beslut.  
  
Alla medverkande, inklusive vid observationstillfällena eventuellt gästande musiker, skulle 
observeras. Urvalet låg alltså inte på vilka objekt som jag skulle observera, utan på vilka 
situationer. Situationerna som var intressanta för mig var beslutsprocesserna och 
diskussionerna kring de kreativa verksamheterna arrangering, framförande, inspelning och 
produktion. Valen på dessa ämnen har sin grund i de frågor som väckts i rapportens syfte och 
frågeställning. Inte heller här skulle jag undersöka verksamheten komposition, då den redan 
hade förväntas skett innan observationen.  
 
Som observationsschema valde jag att använda mig av ett som har utformats för att kunna 
användas i generella syften. Utgångspunkten ligger i Robert Bales´ schema för 
interaktionsanalys där några ytterligare punkter lagts till. 31  
 
Observationsschemat (Bilaga 2) lägger som rapportens metod antyder stor vikt på 
standardisering och strukturering. Standardiseringen ämnar till att i förväg utvalda moment 
                                                
31 Rosengren, Karl Erik & Arvidson, Peter (1992) s. 189 
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kommer att bli det som skall observeras. Struktureringen innebär att de iakttaganden som sker 
kommer att föras in i relativt strikta enheter och kategorier. Observationsschemat är till 
formen sådant att det relativt enkelt kan fyllas i direkt under och efter den aktuella 
observationen. Mätenheterna kommer att utgöras av namnen på dem som initierar, deltar samt 
tar beslutet i en diskussion.  
 
Jag observerade de samtliga punkterna arrangering, framförande, inspelning och produktion 
då låtarna fem, sju och nio spelades in. Vidare observerade jag den först uppkomna 
diskussionen som handlar om respektive område och nedtecknade denna. Anledningen till 
valen av tidpunkter var att få in så kallade avkylningsperioder före och efter observationen. 
Låtarna fem, sju och nio förväntades alltså ske i mitten av inspelningsprocessen. Det som 
observerades fördes då in med korta anteckningar i observationsschemat. När sedan mera tid 
fanns utvecklades det antecknade så att observationsschemat blev komplett ifyllt. Denna 
komplettering skedde så nära inpå observationens skede som möjligt. Totalt skedde tolv 
observationstillfällen fördelade på tre stycken för varje ämnesområde.  

3.3 Metoddiskussion  
Enkäten var den del som genomgick flest förändringar och förbättringar på vägen fram till att 
den skulle användas. Förändringarna möjliggjordes av att enkäten kunde provas på flera 
personer innan den delades ut till deltagarna. Enkäten genomgick fyra större förändringar 
innan den fick sin färdiga utformning. Mellan varje av dessa fylldes den i av personer med 
erfarenhet av musik och inspelning. Det visade sig då dels vad som missuppfattades i de olika 
frågeställningarna, dels kom konkreta idéer fram från ifyllaren om hur utformningen kunde 
förbättras. 
 
Valet av enkät motiveras i metoden med att direkta frågor passade bättre än öppna sådana. 
Detta kan i efterhand diskuteras då vissa frågor skulle kunna ha utvecklats i sitt svar för att ge 
ännu mera stoff till en slutsats. Ibland kan man ana oklarheter i svaren men inte riktigt fullt ut 
läsa ut dessa. Vid många frågor skulle därför en uppmaning om förtydligande eller ytterligare 
kommentarer kunna vara på sin plats.   
 
Gällande observationen var det något som kunde anas bli svårt redan innan den genomfördes. 
Detta framför allt beroende på metoden, observerande deltagare, en metod som dock var 
ofrånkomlig att använda sig av. Som observerande deltagare var det ibland mycket svårt att 
lägga samma engagemang i observationen i de diskussioner man själv deltog eller inte deltog 
i. Här skulle standardisering och strukturering hjälpa till att ge ett bra resultat vilket de 
säkerligen gjorde till en stor del. I efterhand skulle dock ännu tydligare strukturering kunna ha 
bidragit till ytterligare förtjänster. Exempelvis kunde precisa diskussioner som skulle 
observeras bestämmas redan i förhand. Risken med det är dock att just dessa diskussioner kan 
bli korta och därmed mer eller mindre obetydliga i sammanhanget. 
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4 RESULTAT 
Resultatdelen redovisar en sammanställning av resultaten ifrån enkäten och observationen 
som genomfördes under inspelningsprocessen. Urvalet bygger på viktiga och intressanta 
resultat som är kopplade till rapportens syfte och frågeställning. De fyra personer som 
medverkat redovisas här som person A, B, C och D. Eftersom ingen extern musiker fanns 
närvarande vid observationerna finns inga resultat från dessa med.  

4.1 Enkät 
Enkäten fylldes i av de medverkande som tidigare nämnt vid två tillfällen. Det första tillfället 
hade ambitionen att spegla de inblandades uppfattningar utan påverkan av en 
inspelningsprocess. Det senare tillfället hade syftet att svara på samma uppfattningar men när 
man själv och tillsammans med andra upplevt inspelningsprocessen. De senare svaren speglar 
därför vad man slutligen bidrog med och inte vad man gissade man skulle bidra med till 
inspelningen.  

4.1.1 Före genomförandet 
De inledande frågorna handlade om vilka som allmänt var de viktigaste egenskaperna hos de 
olika rollinnehavarna vid ett inspelningsprojekt. I tabell 1 redovisas enkätens resultat av de två 
viktigaste respektive de två minst viktiga egenskaperna. Då flera åsikter förekommer under en 
rubrik har de erhållit samma värde. 
 
Tabell 1: Viktiga och oviktiga egenskaper hos olika roller.  

Ansvarsområde Viktigast Näst viktigast Oviktigast Näst oviktigast 
Arrangemanget - Att vara kreativ 

och innovativ 
- Musikalitet - Främja demokrati 

gällande åsikter & 
idéer,  
- Kunskap kring 
tekniska möjligheter, 
- Ha övergripande 
kontroll och ansvar 
kring projektet 

 

Framförandet - Kunna fokusera på 
en specifik uppgift 

- Kunskap i att spela 
eller förstå 
musikinstrument, 
- Kunna ta 
anvisningar från 
andra 

- Ha övergripande 
kontroll och ansvar 
kring projektet 
 
  

- Kunna delegera 
och strukturera 
arbete 

Inspelningen - Kunskap kring 
tekniska möjligheter
  

- Att vara kreativ 
och innovativ 

- Kunskap i att spela 
eller förstå 
musikinstrument 

- Kunna ta 
anvisningar från 
andra 
- Kunna delegera 
och strukturera 
arbete 

Produktionen - Ha övergripande 
kontroll och ansvar 
kring projektet 
- Att vara kreativ 
och innovativ 

 - Kunna ta 
anvisningar från 
andra 

- Kunskap i att spela 
eller förstå 
musikinstrument 
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Alla av ansvarsområdena har med två undantag sina specifika egenskaper som är antingen 
viktigast eller oviktigast. Undantaget är för arrangemanget och framförandet där båda delar 
egenskapen ”ha övergripande kontroll och ansvar kring projektet” som oviktigast.  
Vidare anses egenskapen ”att vara kreativ och innovativ” som viktigast för både 
arrangemanget och produktionen.   
 
De följande frågorna i enkäten handlade om de medverkande personernas egna skattade 
egenskaper. I tabell 2 följer en redovisning av de viktigaste resultaten från de frågorna 
uppdelad på de olika personerna. 
 
Tabell 2: Uppfattning av vad varje person kommer att tillföra vid inspelningen. 

 Person A Person B Person C Person D 
Främsta roll - producent - musiker - musiker - musiker 
Främsta 
egenskap 

- tekniskt kunnande - spela/sjunga - spela/sjunga - spela/sjunga 

Ensam egenskap - övergripande 
kontroll 

- leverera text/musik 
- spela/sjunga 

- spela/sjunga  

Kommer ej att 
tillföra 

- leverera text/musik - övergripande 
kontroll 
- tekniskt kunnande 

- ha övergripande 
kontroll 
- delegera och 
strukturera 
- instrumentera och 
orkestrera 

- ha övergripnade 
kontroll 
- delegera och 
strukturera 

Egenskaper att 
dela med andra 

- instrumentera och 
orkestrera 
- underlätta det 
kreativa arbetet 

- delegera och 
strukturera 
- instrumentera och 
orkestrera 
- underlätta det 
kreativa arbetet 

- leverera text/musik 
- strukturera låtar 
- underlätta det 
kreativa arbetet 

- spela/sjunga 
- tekniskt kunnande 
- underlätta det 
kreativa arbetet 

 
Uppenbara motsättningar utifrån detta resultat är att B ensamt vill leverera text/musik medan 
person C vill dela detta med andra. Att flera svarat att man ensamt vill bidra med egenskapen 
att spela/sjunga tyder möjligen på att frågan tolkats så att det handlar om sitt specifika 
instrument snarare än i allmän betydelse. Som gemensam nämnare vill alla inblandade dela på 
ansvaret att underlätta det kreativa arbetet. En tydlig uppdelning finns i att person A ensamt 
står för de typiska egenskaper som klassiskt tillhör producentrollen. Vidare står de resterande 
personerna för direkt motsatta egenskaper där alla har gemensamt att de inte kommer att 
tillföra övergripande kontroll.   
 
De kunskaper inom de fyra olika områdena arrangemang, framförande, inspelning och 
produktion som var och en tror sig tillföra behandlades också. Alla svarar att de kan ta både 
beslut samt gärna ha en åsikt angående arrangeringen. Samtidigt svarar ingen att de har ett 
starkt behov av att genomföra sina idéer vad beträffar arrangeringen. 
 
Person B sticker ut och ser framförandet som något viktigt i alla avseenden. Personen ser det 
både som mycket viktigt att ha en åsikt samt genomföra sina idéer kring framförandet, men 
skattar även sin förmåga att kunna ta beslut som mycket bra. Person C är den andra som 
tycker det är mycket viktigt att ha en åsikt kring framförandet.  
 
Person A är den enda som tycker det är viktigt att ha en åsikt samt skattar sig själv ha en god 
förmåga att ta beslut kring inspelningen. Samma person ser det som viktigt att genomföra sina 
idéer, men får dock sällskap med B som ser detsamma som viktigt. 
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Alla utom person D ser sig som bra på att ta beslut kring produktion. A, B och D tycker det är 
viktigt med en åsikt inom området medan bara A och B tycker det är viktigt att genomföra 
sina idéer. 

4.1.2 Efter genomförandet 
Viktiga egenskaper hos olika roller efter inspelningen uppfattades som följer i tabell 3:  
 
Tabell 3: Viktiga och oviktiga egenskaper hos olika roller. 

Ansvarsområde Viktigast Näst viktigast Oviktigast Näst oviktigast 
Arrangemanget - Att vara kreativ 

och innovativ 
- Musikalitet - Kunskap kring 

tekniska möjligheter, 
- Ha övergripande 
kontroll och ansvar 
kring projektet 

 

Framförandet - Kunna fokusera på 
en specifik uppgift 

- Kunskap i att spela 
eller förstå 
musikinstrument, 
- Musikalitet 

- Ha övergripande 
kontroll och ansvar 
kring projektet 
 
  

- Kunna delegera 
och strukturera 
arbete 
- Främja demokrati 
gällande åsikter och 
idéer 
- Ståndfast i sina 
åsikter 

Inspelningen - Kunskap kring 
tekniska möjligheter
  

- Att vara kreativ 
och innovativ 

- Kunskap i att spela 
eller förstå 
musikinstrument 
- Musikalitet 
- Kunna fokusera på 
en specifik uppgift 
- Kunna delegera 
och strukturera 
arbete 

 

Produktionen - Ha övergripande 
kontroll och ansvar 
kring projektet 
- Kunna delegera 
och strukturera 
arbete 

 - Kunna ta 
anvisningar från 
andra 
- Kunna fokusera på 
en specifik uppgift 

 

 
Även vid denna enkät visar varje ansvarsområde på olika respektive egenskaper som skattas 
viktigast. Som oviktiga egenskaper kan man däremot hitta flera lika egenskaper. Både för 
personer som har ansvar för arrangemang och framförande är att ha övergripande kontroll och 
ansvar en oviktig egenskap. Vidare anses egenskapen att kunna fokusera på en specifik 
uppgift som oviktig för både inspelnings- som produktionsansvarig.  
 
De medverkande personernas egna uppskattade egenskaper visade sig efter 
inspelningsprocessen vara som följer i tabell 4. 
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Tabell 4: Uppfattning av vad varje person kommer tillföra vid inspelningen. 

 Person A Person B Person C Person D 
Främsta roll - producent - musiker - musiker - musiker 
Främsta 
egenskap 

- övergripande 
kontroll 

- spela/sjunga 
- leverera text/musik 
- instrumentera och 
orkestrera 
- strukturera låtar 
- underlätta det 
kreativa arbetet 

- spela/sjunga - spela/sjunga 

Ensam egenskap  - leverera text/musik - spela/sjunga - spela/sjunga 
Kommer ej att 
tillföra 

- leverera text/musik - tekniskt kunnande - ha övergripande 
kontroll 
- tekniskt kunnande 
- underlätta det 
kreativa arbetet 

- ha övergripande 
kontroll 
- delegera och 
strukturera 

Egenskaper att 
dela med andra 

- strukturera låtar 
- underlätta det 
kreativa arbetet 
- spela/sjunga 

- spela/sjunga 
- instrumentera och 
orkestrera 
- underlätta det 
kreativa arbetet 

- delegera och 
strukturera 
- strukturera låtar 
- instrumentera och 
orkestrera 

- strukturera låtar 
 

 
I den efterföljande enkäten finns inte någon uppenbar motsättning som det fanns i den 
föregående. Fortfarande förekommer spela/sjunga dock som ensam egenskap, men det kan 
motiveras på samma sätt som tidigare. Endast två av personerna ser egenskapen att underlätta 
det kreativa arbetet som något att dela med andra, samtidigt som det förekommer som ej 
tillförd egenskap hos en av personerna.  
 
Hur de olika personerna uppfattat sin förmåga inom olika områden sammanfattas här. Person 
B sticker ut då denne anser det vara mycket viktigt att både få igenom sina idéer och att ha en 
åsikt om arrangemanget. Samma person uppskattar också sig själv som mycket bra på att ta 
beslut angående arrangemanget. De andra personerna ställer sig mera avvaktande inom 
området, men person C är den som efter B anser sig själv ha god förmåga att ta beslut inom 
området.  
 
När det gäller framförandet skattar alla sin förmåga att ta beslut inom området som bra. 
Endast person C tycker det är mycket viktigt att genomföra sina idéer inom området medan 
person A och D anser det vara oviktigt att genomföra sina idéer gällande framförandet.  
 
Kring inspelningen anser person A som den ende att denne har mycket bra förmåga att ta 
beslut. Även person C har bra beslutsförmåga inom området. Person A är den enda som 
tycker det är viktigt att ha en åsikt om inspelningen. Tillsammans med B är dessa de enda som 
anser det är viktigt att genomföra sina idéer.  
 
Person A tycker det är både mycket viktigt att ha en åsikt kring produktionen samt skattar sin 
förmåga att ta beslut kring detta som mycket bra. Person C är den som sedan är bäst på att ta 
dessa beslut, medan person B och D tycker det är viktigt att ha en åsikt kring produktionen. B 
är den enda som tycker det är viktigt att genomföra sina idéer. 

4.1.3 Förändringar 
Här redovisas de förändringar som kan uppfattas från de båda enkäterna. Indelningen följer de 
rubriker som finns i enkäten. 
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4.1.3.1 Rollers egenskaper 
För den som har ansvar för den musikaliska arrangeringen anses det i efterhand inte lika 
viktigt att främja demokrati gällande åsikter och idéer. Förutom detta är uppfattningen kring 
området liknande både före som efter.  
 
Gällande framförandet har musikalitet i den senare enkäten ansetts vara en viktigare egenskap 
än att kunna ta anvisningar från andra, som ansågs viktigare före genomförandet. Som 
viktigaste respektive oviktigaste egenskaperna är resultatet dock detsamma vid båda 
enkäterna. Som oviktiga egenskaper har dock tillkommit att främja demokrati gällande åsikter 
och idéer samt att vara ståndfast i sina åsikter.  
 
Som viktigast samt näst viktigaste egenskap hos den ansvariga för inspelningen är resultaten 
desamma före som efter. Som oviktiga egenskaper har däremot musikalitet, kunna fokusera på 
en specifik uppgift samt att kunna delegera och strukturera arbete tillkommit. Som oviktig 
egenskap har också att kunna ta anvisningar från andra försvunnit.  
 
För den produktionsansvarige anses i efterhand det vara viktigare att kunna delegera och 
strukturera arbete än att vara kreativ och innovativ. Mot att den innan ansågs vara oviktigt att 
förstå och kunna spela ett instrument var det efteråt oviktigt att kunna fokusera på en specifik 
uppgift. 

4.1.3.2 Medverkandes egenskaper 
Person A ser fortfarande sin främsta roll som producent, men främsta egenskapen är att ha 
övergripande kontroll istället för tekniskt kunnande. Som gemensamma egenskaper har 
spela/sjunga samt strukturera låtar tillkommit samtidigt som att instrumentera och orkestrera 
försvunnit.  
 
För person B har flera egenskaper tillkommit som de främsta, nämligen att leverera 
text/musik, instrumentera och orkestrera, strukturera låtar samt att underlätta det kreativa 
arbetet. Fortfarande ser personen sig främst som musiker, men den ensamma egenskapen har 
reducerats till att endast vara att leverera text/musik. Att ha övergripande kontroll finns ej 
längre med som en egenskap som personen ej kommer att tillföra. Att delegera och strukturera 
är ej längre en egenskap att dela med andra och har ersatts med att spela/sjunga.   
 
Hos person C finns förändringar inom egenskaper att dela med andra samt egenskaper som 
personen ej tillför. Som ej tillförda egenskaper finns nu tekniskt kunnande och att underlätta 
det kreativa arbetet istället för tidigare att delegera och strukturera samt att instrumentera och 
orkestrera. Nya egenskaper att dela med andra är att instrumentera och orkestrera samt att 
delegera och strukturera. Dessa har ersatt egenskaperna att leverera text/musik och att 
underlätta det kreativa arbetet.  
 
Person D ser i den efterföljande enkäten att spela/sjunga som ensam egenskap. Vidare ser 
personen inte längre tekniskt kunnande samt att underlätta det kreativa arbetet som 
gemensamma egenskaper. Däremot har att strukturera låtar tillkommit som gemensam 
egenskap.   

4.1.3.3 Medverkandes förhållande till verksamheter 
Även de olika personernas direkta förhållanden till olika områden förändrades efter 
inspelningen. Person B anser att dennes förmågor kring arrangeringen är klart bättre efter 
jämfört med före. I motsats till detta har person A och D uppskattat sina förmågor som sämre 
vid den senare enkäten.  
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Inom framförandet har person B sjunkit inom alla kategorier, det vill säga att det har blivit 
mindre viktigt att ha åsikter och genomföra sina idéer, samt att den egna förmågan att ta beslut 
är sämre. Person C och D har samma förhållande till området före som efter medan person A 
tycker det är något viktigare att ha en åsikt om framförandet.  
 
Person B och D svarar samma vid båda tillfällena om inspelningen. A tycker det är något 
mindre viktigt att ha en åsikt inom området medan C skattar sin beslutsfråga som något högre.  
 
Skillnaderna inom produktionen är främst att A tycker det är mindre viktigt att genomföra 
sina idéer efter jämfört med innan. B anser sin beslutsförmåga är sämre och behovet av att ha 
en åsikt är något mindre efteråt.  

4.2 Observation  
Vid samtliga observationer fanns alla medverkade närvarande i inspelningslokalen. Då de inte 
finns representerade som deltagare, initiativtagare eller beslutstagare valde de alltså själva att 
inte delta i diskussionen. Då två personer figurerar under samma rubrik har de med liknande 
omfattning bidragit till att ta initiativ eller beslut kring diskussionen.  

4.2.1 Arrangering 
De diskussioner som observerades behandlade följande: 
 
Observation 1: Diskussion kring om verser skulle tas bort för att korta låten. De 

två ståndpunkterna refererade till demoinspelningarna respektive 
att forma låten till ett mera lyssnarvänligt format. 

 
Observation 2: Det diskuterades om en låt skulle arrangeras om totalt gällande 

rytm, känsla och tempo. I sådant fall skulle arrangemanget från 
tidigare demoinspelningar totalt förkastas. Att arrangera om låten 
innebar mycket merarbete.     

 
Observation 3: Diskussionen gällde om ett körarrangemang från 

demoinspelningarna var värt att bevara eller om det skulle 
ignoreras för att börja om på ett nytt.  

 
  
Tabell 5: Deltagare, initiativtagare och beslutstagare i diskussioner kring arrangeringen. 

 Deltar i diskussion Initiativtagare Beslutstagare 
Observation 1 A B C A B C 
Observation 2 A B C A A C 
Observation 3 A B A A B 
 
Observationerna visar att person A är den som tar initiativet till alla diskussioner kring ämnet, 
men att även person B deltar i alla diskussioner. Person C deltar också i två av tre 
diskussioner. Gällande vem som tar beslutet förekommer alla inblandade i lika stor 
utsträckning. Person D figurerar ej i någon av diskussionerna.  
 
Bale´s kategorischema visar att det hos alla personer förekommer beslutsproblem inom 
området. Beslutsproblem förekommer i lika stor utsträckning hos den person som i slutändan 
tar och inte tar beslutet.  
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En generell passiv inställning till problematiken kan också utläsas. Dock förekommer inga 
indikationer på problem gällande vare sig kommunikation eller värdering. Vid vissa 
diskussioner där två åsikter står mot varandra finns antydningar till anpassningsproblem.  

4.2.2 Framförande 
Observation 1: Man diskuterade hur elbasen skulle rytmisera under en lugn vers. 

Två tydliga alternativ stod mot varandra.  
 
Observation 2: Diskussion kring om den akustiska gitarren skulle ha en enbart 

rytmiserande funktion eller om den skulle spela ett mera utpräglat 
komp.  

 
Observation 3: Diskussionen kretsade kring om trumfills på ett parti skulle läggas 

till i efterhand eller spelas in i samband med resten av trummorna.  
 
Tabell 6: Deltagare, initiativtagare och beslutstagare i diskussioner kring framförandet. 

 Deltar i diskussion Initiativtagare Beslutstagare 
Observation 1 A B C B B 
Observation 2 A B B A 
Observation 3 A B B B 
 
 
Även här står en och samma person bakom initiativet till alla diskussioner, nämligen person 
B. Deltar i diskussionerna gör förutom B även i alla tre fall A och i ett fall C. Initiativtagaren 
tar det slutgiltiga beslutet i två av tre diskussioner men inte heller här finns person D 
närvarande i någon av diskussionerna.  
 
Vid dessa diskussioner går beslutsproblem tydligare hand i hand med att inte ta det slutgiltiga 
beslutet. I alla tre diskussioner tas beslutet av en person som inte visar tendenser till 
beslutsproblem. Det förekommer också i två av tre fall att den icke bestämmande personen har 
problem med att ta beslut. Då person C deltar förekommer hos denna inga beslutsproblem 
men dock problem rörande anpassning. I en av diskussionerna visar sig även att person A har 
problem gällande spänningsreduktion samt kontrollproblem, detta då person B är mycket klar 
och tydlig med sin åsikt. Även kring framförandet visar sig inga problem hos någon gällande 
värdering.  

4.2.3 Inspelning 
Observation 1:  Diskussionen kretsade kring ifall gitarrer skall spelas in live eller 

läggas till i ett senare skede. Känsla och effektivitet vägdes mot 
perfektion.  

 
Observation 2: Diskussionen gällde hur pianot skulle klinga. Korrekt återgivet 

piano stod mot ”överkomprimerat vardagsrumspiano” respektive 
utpräglat synthpiano.  

 
Observation 3: Det diskuterades vilken av alla tillgängliga gitarrer som passade in 

och lät bäst.  
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Tabell 7: Deltagare, initiativtagare och beslutstagare i diskussioner kring inspelningen. 

 Deltar i diskussion Initiativtagare Beslutstagare 
Observation 1 A C C C 
Observation 2 A D A A 
Observation 3 A B B A 
 
När det gäller diskussioner kring inspelningen är person A den enda som deltar i samtliga 
samtal. Den person som utöver A deltar skiftar och är kopplat vilket ämne och instrument som 
diskuteras. I två fall av tre är också initiativtagaren den som skall spela det instrument som 
ska spelas in. I dessa diskussioner deltar även samtliga som medverkade vid minst en av 
observationspunkterna.  
 
Observationerna enligt Bale´s kategorischema visar på tre väldigt olika tendenser där 
generella riktningar är svårt att se. I ett av fallen finns passivt accepterande hos den som ej får 
igenom sin åsikt, vilket visar på beslutsproblem. Vidare visar sig anpassningsproblem då 
personen som tar beslutet höjs upp av den icke beslutande personen. Ytterligare ett fall visar 
på kontrollproblem. Detta yttrar sig då en person försöker övertala en annan.  

4.2.4 Produktion 
Observation 1:  Handlade om en låts övergripande rytmiska karaktär. Det 

diskuterades hur de rytmiska inslagen skulle spridas bland olika 
instrument.  

 
Observation 2: Diskussion kring hur ett nytt arrangemang skulle jobbas fram till 

en låt. Gick från att göra något strukturerat till ett ostrukturerat 
lekande och jam kring låtens grundstruktur.  

 
Observation 3: Diskussionen handlade om sångarens röst skulle få ta all plats eller 

om andra röster tillsammans med dennes kan användas.  
 
Tabell 8: Deltagare, initiativtagare och beslutstagare i diskussioner kring produktionen. 

 Deltar i diskussion Initiativtagare Beslutstagare 
Observation 1 A B B A 
Observation 2 A B D B B 
Observation 3 A B B A 
 
Person A och B är de som tydligt dominerar i diskussioner kring produktionen. Person C 
deltar inte alls medan D deltar då dennes instrument finns med i diskussionen. Initiativtagare 
till samtliga diskussioner är en och samma person B, dock tar samma person beslutet i endast 
ett av tre fall.  
 
Vid diskussionerna visar ej person A några tendenser på beslutsproblem vilket B gör vid de 
två fallen då denna inte tar beslutet. När person D deltar visar även denna på beslutsproblem. 
Person A är den som är tydligast tar kommando inom området då inga problematiska 
funktioner visar sig. Detta stärks även av att vid två av tre fall visar A ej problem rörande 
värdering. Även B visar sig relativt stark inom området, men har ändå problem med att ta 
beslut.  
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5 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

5.1 De olika rollerna 
Vid en skivinspelning är en vanlig uppdelning av de närvarande rollerna arrangör, musiker, 
inspelningstekniker och producent. Dessa roller har dock bland annat på grund av förändrade 
förutsättningar på senare tid blivit mera diffusa och sammansmält med varandra. En 
uppdelning existerar och är bekant för många, men samtidigt representerar den inte någon 
omedelbar verklighet. Idag kan man ändå lätt se vilka roller som var och en i första hand 
representerar. Samtidigt innehar samma personer även egenskaper som snarare tillhör andra 
roller än den man anser sig höra till. Det visar sig exempelvis tydligt vid uppkomna 
diskussioner, där en person som ser sig främst som producent kan vara dominerande i 
diskussionerna kring arrangeringen. Vidare kan en person som ser sig som musiker initiera 
många diskussioner kring produktionen. Man kan därför uppfatta att man idag inte håller sig 
lika statiskt till sin roll utan snarare tar plats där det finns plats och utrymme för åsikter. I 
vissa fall finns alltså tendenser att man ägnar sig åt sådant som man förutfattat inte hade 
tänkta att ägna sig åt.  
 
Hur man ser på och definierar de olika rollerna och dess innehåll visar på flera likheter med 
hur traditionen och litteraturen gör. Denna studie visar bland annat att hos arrangören 
förväntades stor kreativitet och förmåga till innovationer vid sidan av god musikalitet. Dessa 
egenskaper kan mycket väl vara grunden till att kunna göra en låt till rättvisa, vilket bland 
annat Burgess i litteraturen ser som en slags grund för arrangeringen. 32 Flera tendenser kan 
urskiljas att arrangeringen ses som ett ensamarbete. Varken ansvar eller demokratiska 
värderingar är viktiga vilket på ett tydligt sätt knyter denna syssla till kompositionen snarare 
än något annat.  
 
Att man som framförande musiker bör kunna fokusera på en specifik uppgift snarare än flera 
visar sig tydligt i studien. Men kanske tyder denna åsikt på att man snarare ser musiker i 
allmänhet som studiomusiker än något annat. För även de som vid inspelningen ansåg sig som 
musiker, men samtidigt bidrog med andra funktioner, var ganska långt från att fokusera på en 
uppgift. Detta kan också tyda på den skillnad som Gutheim också belyser mellan 
hobbymusiker eller studio-/yrkesmusiker är högst väsentlig. 33 De medverkande i studien såg 
sig snarare som hobbymusiker medan begreppet musiker syftar på studiomusiker.  
 
För de olika rollerna finns för var och en några typiska egenskaper. Kreativitet är något som 
främst hör ihop med arrangeringen, men till viss del även för producenten. Förmågan att 
kunna fokusera på endast en uppgift är något som hör musikern till. Generellt är det endast 
producenten som bör ha egenskaper som är stora och omfattande. De mindre och mera 
specificerade egenskaperna hör oftare till de andra rollerna.    

5.2 Rollförändringar 
Vid denna inspelning kan man, grovt förenklat, uppfatta två typer av roller; musikern och 
producenten. Producenten bidrar med förväntad övergripande kontroll men samtidigt med 
egenskaper som snarast kan kopplas till teknikerns. Även litteraturen ser detta som en trend, 

                                                
32 Burgess, Richard James s. 183 
33 Gutheim, Allan s. 70 
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där en sammanslagning av just producent- och teknikerrollen nämns. 34 Musikern spelar och 
sjunger primärt, men bidrar också med arrangering och produktion. Denna uppdelning 
stämmer enligt intervjuerna ganska väl både från innan och efter inspelningen.    
 
Flera förändringar i personers uppskattade tillförda egenskaper sker dock om man jämför 
innan och efter skivinspelningen. Dessa följer inte några särskilt urskiljbara mönster, utan 
verkar snarare utgå från den egna förmågan. I något fall kan man bli tvungen att ta en viss 
plats då ingen annan tar den. I andra fall sker motsatsen; man blir helt enkelt utkonkurrerad på 
ett område man tror sig platsa i. En slutsats av detta kan vara att det inte bara är viktigt vad 
man själv kan tillföra, utan också vad andra inte kan tillföra.  
 
En intressant iakttagelse är att alla medverkande före inspelningen svarade att de skulle dela 
på ansvaret att underlätta det kreativa arbetet. Samma fråga efter genomförande visar att 
endast hälften fortfarande såg denna egenskap som något man skulle tillföra, varav en ej 
skulle bidra med egenskapen. Detta kan tyda på att man generellt har viljan underlätta till en 
kreativ miljö, men kanske har svårt att kombinera detta med andra sysslor.  

5.3 Roller och diskussioner 
Det är tydligt att de verksamheter som ingen person ser som sin huvudsyssla är de som har 
störst spridning ibland de inblandade personerna vid diskussioner. Kring dessa verksamheter 
eller ämnen uppvisar sig även beslutsproblem och anpassningsproblem hos de medverkande. 
Detta stämmer alltså inte lika väl in på den föregående tesen om att man tar plats där det 
behövs. Känslan av att man tar en position i ett icke tillsatt område är därför större än att man 
verkligen tar den platsen i form av exempelvis ett beslutstagande.  
 
Ett typiskt område som stämmer in på beskrivningen ovan är arrangeringen. Där visar det sig 
att den person som ser sig som producent tar det största initiativet till sådana diskussioner, 
men ändå inte tar flera beslut än någon annan. En liknande tendens finns inom produktionen, 
där en person som ser sig som musiker initierar alla observerade diskussioner. Kanske är man 
i vissa fall så säker på sin plats att man inte tar upp sin egen kompetens till diskussion. Men 
när väl någon annan gör det så tar man ändå i många fall beslutet.  
 
I alla diskussioner är den som ser sig som producent den mest aktiva. Som beslutstagare tar 
eller deltar samma person i beslutet i över hälften av diskussionerna. Näst efter denna står 
personen som ser sig som musiker, men även som levererar text och musik. Personens 
deltagande är stort och andelen beslutstagande är nästan lika stort som föregående person.  

5.4 Avslutning 
Att kunna dra generella slutsatser om hur skivinspelningens kreativa roller ter sig på olika sätt 
är en vansklig verksamhet. Med denna rapport har jag ändå utifrån mitt och denna inspelnings 
perspektiv försökt se på frågan och få några svar. Dessa svar stämmer säkert in i vissa andra 
sammanhang, medan andra säkert uppvisar raka motsatser. Beroende på de enormt många sätt 
en skiva kan komma till liv idag finns säkert lika många svar på mina frågor.  
 
Jag hoppas ändå att denna rapport givit en inblick i hur det kan se ut idag; med 
gränsöverskridande roller, försvunna funktioner, nya tekniska möjligheter och allt vad detta 
innebär. Kanske gör allt detta att en gammal rollfördelning ter sig ganska ointressant att ens 

                                                
34 Persson, Sarata s. 39 
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referera till då en skiva ska spelas in. Viljan att begränsa sitt deltagande och därmed ansvar 
borde därmed inte vara närvarande på samma sätt som den kanske varit.  
 
Vid vidare forskning inom ämnet tror jag att man skulle kunna göra ett nytt försök till att dela 
in de olika verksamheterna helt oberoende av vad traditionen och litteraturen säger. Detta 
skulle kanske bättre, och framförallt sundare framställa en process som trots allt är mycket 
beroende av personer, kompetens och kemi. Ingen skall på grund av vad man trodde man 
skulle bidra med vara rädd för att vidga sig långt utöver detta. Rollens roll måste därmed vara 
att vägleda in i projektet snarare än att styra det.  
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BILAGA 1

Enkät - Kreativa verksamheter vid en skivinspelning

Namn:
(namn kommer ej att skrivas ut i rapporten eller nämnas vid redovisningen)

Enkäten är uppdelad i tre delar. De första fyra frågorna handlar om hur du allmänt ser på fyra
olika kreativa roller/verksamheter vid en skivinspelning. Dessa frågor skall du svara på ur en
generell syn och inte bara sett ifrån denna inspelning,

De följande fem frågorna handlar om vad du själv önskar eller inte önskar att tillföra till
inspelningen.

De avslutande tolv frågorna handlar om hur du förhåller dig till var och en av de kreativa
verksamheterna som tas upp i de första frågorna.

Syn på kreativa roller
De första fyra frågorna avser hur du generellt ser på personer med inflytande över några

kreativa verksamheter vid en skivinspelning.

1. Vilka är viktiga egenskaper för den som har inflytande över det musikaliska
arrangemanget vid en skivinspelning? Med arrangemang avses musikaliskt arrangemang i fråga om
instrumentering, orkestrering, låtstruktur etc.

Gradera samtliga med 1-4 där 1 är oviktigt och 4 är mycket viktigt

Ha övergripande kontroll och ansvar kring projektet 1    2    3    4 
Kunna fokusera på en specifik uppgift 1    2    3    4
Kunna delegera och strukturera arbete 1    2    3    4

Musikalitet 1    2    3    4
Att vara kreativ och innovativ 1    2    3    4
Kunskap i att spela eller förstå musikinstrument 1    2    3    4
Kunskap kring tekniska möjligheter 1    2    3    4

Främja demokrati gällande åsikter & idéer 1    2    3    4
Ståndfast i sina åsikter 1    2    3    4
Kunna ta anvisningar från andra 1    2    3    4

Annat______________________________________ 1    2    3    4



2. Vilka är viktiga egenskaper för den som har inflytande på det musikaliska framförandet
vid en skivinspelning? Med framförande avses att sjunga eller att spela de instrument som spelas in.

Gradera samtliga med 1-4 där 1 är oviktigt och 4 är mycket viktigt

Ha övergripande kontroll och ansvar kring projektet 1    2    3    4 
Kunna fokusera på en specifik uppgift 1    2    3    4
Kunna delegera och strukturera arbete 1    2    3    4

Musikalitet 1    2    3    4
Att vara kreativ och innovativ 1    2    3    4
Kunskap i att spela eller förstå musikinstrument 1    2    3    4
Kunskap kring tekniska möjligheter 1    2    3    4

Främja demokrati gällande åsikter & idéer 1    2    3    4
Ståndfast i sina åsikter 1    2    3    4
Kunna ta anvisningar från andra 1    2    3    4

Annat______________________________________ 1    2    3    4

3. Vilka är viktiga egenskaper för den som har inflytande på inspelningen vid en
skivinspelning? Inspelning syftar på att omforma klingande musik via teknisk apparatur till inspelad musik.

Gradera samtliga med 1-4 där 1 är oviktigt och 4 är mycket viktigt

Ha övergripande kontroll och ansvar kring projektet 1    2    3    4 
Kunna fokusera på en specifik uppgift 1    2    3    4
Kunna delegera och strukturera arbete 1    2    3    4

Musikalitet 1    2    3    4
Att vara kreativ och innovativ 1    2    3    4
Kunskap i att spela eller förstå musikinstrument 1    2    3    4
Kunskap kring tekniska möjligheter 1    2    3    4

Främja demokrati gällande åsikter & idéer 1    2    3    4
Ståndfast i sina åsikter 1    2    3    4
Kunna ta anvisningar från andra 1    2    3    4

Annat______________________________________ 1    2    3    4



4. Vilka är viktiga egenskaper för den som har inflytande på den musikaliska produktionen
vid en skivinspelning? Med produktion avses här ett övergripande ansvar över de kreativa verksamheterna
vid en skivinspelning.

Gradera samtliga med 1-4 där 1 är oviktigt och 4 är mycket viktigt

Ha övergripande kontroll och ansvar kring projektet 1    2    3    4 
Kunna fokusera på en specifik uppgift 1    2    3    4
Kunna delegera och strukturera arbete 1    2    3    4

Musikalitet 1    2    3    4
Att vara kreativ och innovativ 1    2    3    4
Kunskap i att spela eller förstå musikinstrument 1    2    3    4
Kunskap kring tekniska möjligheter 1    2    3    4

Främja demokrati gällande åsikter & idéer 1    2    3    4
Ståndfast i sina åsikter 1    2    3    4
Kunna ta anvisningar från andra 1    2    3    4

Annat______________________________________ 1    2    3    4

Dina egenskaper vid inspelningen
Dessa frågor skall ge svar på hur du önskar din roll att vara under skivinspelningen.

5. Vilka kunskaper kommer du själv främst att tillföra vid inspelningsarbetet?

Välj max fyra alternativ som bäst stämmer in på dig och gradera dessa från 1-4, där 4 är det
du främst kommer att tillföra.

Ha en övergripande kontroll 1    2    3    4

Spela/sjunga 1    2    3    4

Tekniskt kunnande  1    2    3    4

Delegera och strukturera 1    2    3    4

Leverera text/musik 1    2    3    4

Instrumentera och orkestrera 1    2    3    4

Strukturera låtar 1    2    3    4

Underlätta det kreativa arbetet 1    2    3    4

Annat_________________________ 1    2    3    4



6. Vilka kunskaper ser du helst att du ensamt innehar?

Ringa in de alternativ som stämmer in på dig.

Ha en övergripande kontroll

Spela/sjunga

Tekniskt kunnande

Delegera och strukturera

Leverera text/musik

Instrumentera och orkestrera

Strukturera låtar

Underlätta det kreativa arbetet

Annat_________________

7. Vilka kunskaper kommer du inte inneha eller använda dig av under inspelningen?

Ringa in de alternativ som stämmer in på dig.

Ha en övergripande kontroll

Spela/sjunga

Tekniskt kunnande

Delegera och strukturera

Leverera text/musik

Instrumentera och orkestrera

Strukturera låtar

Underlätta det kreativa arbetet

Annat_________________

8. Vilka kunskaper ser du helst att du delar med andra?

Ringa in de alternativ som stämmer in på dig.

Ha en övergripande kontroll

Spela/sjunga

Tekniskt kunnande

Delegera och strukturera

Leverera text/musik

Instrumentera och orkestrera

Strukturera låtar

Underlätta det kreativa arbetet

Annat_________________



9. Vilken roll skulle du säga stämmer in bäst på dig? Gradera från 1 till 4, där 4 är den som
stämmer in bäst och 1 är den som stämmer in sämst

Arrangör 1    2    3    4

Musiker 1    2    3    4

Inspelningstekniker 1    2    3    4

Producent 1    2    3    4

Ditt förhållande till olika verksamheter
Följande frågor är indelade på olika kreativa verksamheter vid en skivinspelning och avser

att ge svar på hur du förhåller sig till var och ett av dem.

Arrangering
Med arrangering avses musikalisk arrangering i fråga om instrumentering, orkestrering, låtstruktur etc.

10. Vad anser du om din förmåga att ta beslut kring arrangeringen? Ringa in den siffra som
motsvarar ditt svar

1                    2                    3                    4
dålig                                           mycket bra

11. Hur viktigt är det för Dig att ha en åsikt kring arrangeringen?

1                    2                    3                    4
oviktigt                                  mycket viktigt

12. Hur viktigt är det för Dig att genomföra dina idéer kring arrangeringen?

1                    2                    3                    4
oviktigt                                  mycket viktigt

Framförande
Med framförande avses att sjunga eller att spela de instrument som skall spelas in.

13. Vad anser du om din förmåga att ta beslut kring framförandet? Ringa in den siffra som
motsvarar ditt svar

1                    2                    3                    4
dålig                                           mycket bra

14. Hur viktigt är det för Dig att ha en åsikt kring framförandet?

1                    2                    3                    4
oviktigt                                  mycket viktigt

15. Hur viktigt är det för Dig at genomföra dina idéer kring framförandet?

1                    2                    3                    4



oviktigt                                  mycket viktigt

Inspelning
Inspelning syftar på att omforma klingande musik via teknisk apparatur till inspelad musik.

16. Vad anser du om din förmåga att ta beslut kring den inspelningen? Ringa in den siffra som
motsvarar ditt svar

1                    2                    3                    4
dålig                                           mycket bra

17. Hur viktigt är det för Dig att ha en åsikt kring inspelningen?

1                    2                    3                    4
oviktigt                                  mycket viktigt

18. Hur viktigt är det för Dig att genomföra dina idéer kring inspelningen?

1                    2                    3                    4
oviktigt                                  mycket viktigt

Produktion
Med produktion avses här ett övergripande ansvar över de kreativa verksamheterna vid en skivinspelning.

19. Vad anser du om din förmåga att ta beslut kring produktionen? Ringa in den siffra som
motsvarar ditt svar

1                    2                    3                    4
dålig                                           mycket bra

20. Hur viktigt är det för Dig att ha en åsikt kring den musikaliska produktionen?

1                    2                    3                    4
oviktigt                                  mycket viktigt

21. Hur viktigt är det för Dig att genomföra dina idéer kring den musikaliska produktionen?

1                    2                    3                    4
oviktigt                                  mycket viktigt

Tack ska du ha!



BILAGA 2

Observationsschema

Låt:
ID nummer:
Diskussionens område:   Arrangering   Famförande   Inspelning   Produktion

Ämne:

Vilka deltar i diskussionen

Pers1 Pers2 Pers3 Pers4 Annan:______________________

Initiativtagare till diskussion

Pers1 Pers2 Pers3 Pers4 Annan:______________________

Vem/vilka bestämmer

Pers1 Pers2 Pers3 Pers4 Annan:______________________



Kategorischema

A positiva reaktioner

1. Visar solidaritet, höjer annans status, ger hjälp, belöning

1   2   3   4   5

2. Visar avspänning, skämtar, skrattar, visar tillfredställelse

1   2   3   4   5

3. Instämmer, accepterar passivt

1   2   3   4   5

B svar inom området

1. Ger förslag, anvisning utan att direkt ge order

1   2   3   4   5

2. Ger uttryck för åsikt, värdering, analys, känsla, önskan

1   2   3   4   5

3. Ger orientering, information, upprepning, bekräftelse

1   2   3   4   5

C frågor inom området

1. Ber om orientering, information, upprepning, bekräftelse

1   2   3   4   5

2. Ber om åsikt, värdering, analys, reaktion

1   2   3   4   5

3. Ber om förslag, anvisning, möjliga handlingssätt

1   2   3   4   5

D negativa reaktioner

1. Yttrar avvikande åsikt, förkastar passivt, är formell, stöder ej

1   2   3   4   5

2. Visar spänning, ber om hjälp, drar sig undan

1   2   3   4   5

3. Visar antagonism, motverkar annans status, försvarar, hävdar

sig själv

1   2   3   4   5


