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Abstrakt 

Vi verkar i en musikindustri där de med makt får mer makt och de utan makt får ännu mindre 

makt. Musiker och producenter är vårdslösa i sitt medskapande av industrin genom att jaga 

kändisskap och uppmärksamhet vilket skapat kryphål för affärsverksamheter att ta etiska 

ställningar om de vill utnyttja det eller inte. Dessa socialkulturella normer och 

moralstrukturer kommer till ytan genom att ifrågasätta bland annat när en musiker “lyckats” 

och vad en musiker är och ställa sig frågan varför. På så sätt utforskar vi gråzoner i våra 

kulturella värdegrunder. Eftersom musikindustrin växer rhizomatiskt kommer jag kartlägga 

och synliggöra vad som utgör de maktstrukturer som existerar, därefter kommer jag med 

rhizomatik och experimenterande design som metod utforska flyktlinjer i form av en 

musikproduktion där vi rör oss mellan maktstrukturer i alla dess former. 

 

Nyckelord 

Makt -  Musikindustrin -  Rhizom  -  Experimenterande Design 

 

 

Abstract 

We operate in a music industry where the ones with power get more power and those with 

less power gets even less of it. Musicians and producers are reckless in their co-creation of 

the industry by hunting attention and fame which have created loopholes for businesses to 

make ethical decisions if they want to exploit it or not. These social-cultural norms and moral 

structures floats to the surface by questioning, among other things, when a musician have 

“succeded” and what we define as a musician. In that way we explore the grey areas in our 

cultural values. Since the music industry grows rhizomatically, I will map and highlight what 

constitutes the power structures that exist, therefore I will use rhizomatics and experimental 

design as methods by exploring lines of flight in the form of a music production where we 

move through power structures in all of its forms. 
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1.0 Inledning 

Världen är oberoende, det är människans subjektivitet som formar och skapar den, det är 

därför människans världs- och samhällsbild varierar vem du än pratar med. 

Precis som människor, befinner sig världen och där också musikindustrin sig själva i en 

ständig tillblivelse. Som musiker och producent upplever vi motstånd i musikindustrin, en 

industri vi själva varit med att skapa, vare sig vi interagerat med den eller inte. Detta 

motstånd kallar jag maktstrukturer. I denna text kommer du få följa med på min 

undersökning och utmanande av de maktstrukturer vi upplever. 
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1.1 Bakgrund 

Som liten minns jag fascinationen jag kände av att se släktingar och familjemedlemmar spela 

musik, men det var inte förrän i senare tonår som jag själv började spela musik på riktigt. 

Det var först då jag intresserade mig för mina släktingars historier och erfarenheter av deras 

liv i eller med musikindustrin, på gott och ont har deras med- och motgångar präglat mig som 

låtskrivare, musiker och producent. Ju mer jag visste om moderna band och artister och deras 

fuskande, ju mer började jag leta musik på annat håll. Youtube var plattformen jag vände mig 

till, där publicerade talangfulla människor sina låtar från liveframträdanden och gjorde det 

hela mycket enklare att bedöma om de var duktiga eller inte. Jag upptäckte hur mycket 

fantastisk musik som inte får uppmärksamhet, denna råa ljudbild, dessa människor, dessa 

slipade diamanter som när de slog igenom internationellt och blev populära då blev oslipade 

diamanter för mig, för jag tyckte någonting hände med deras musik när de slog igenom, det 

kändes inte lika ärligt. 

I en värld där det digitala tar större och större plats, kämpar gamla strukturer och system 

kämpar för att behålla sina traditionella syften i vår allt mer accelererande 

samhällsutveckling. Internet revolutionerade musikindustrin och öppnade upp marknaden där 

det möjliggjorde bland annat illegal nedladdning av musik som tvingade industrin att 

förändras. På marknaden råder hegemoni där ledande aktörer och bolag såsom Universal 

Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group och Spotify vill bevara sin 

status quo. Artister och band som signerar för ett skivbolag förvandlas i samma ögonblick till 

ett varumärke, de ska sälja sin musik, sin image, merchandise och tjäna pengar, inte bara för 

att livnära sig själva, utan också för skivbolagen och alla medverkande i detta numera 

varumärke. Skivbolagen och producenter analyserar marknaden konstant, vad som är 

populärt och vad de har gemensamt. Därav föds det normer och strukturer som bland annat 

styr hur populärmusik ska låta. Dessa trender och normer styr därmed varumärkenas 

utveckling där tex. band och artister köper låtar från de producenter som anpassar text och 

musiken efter marknaden. Men samtidigt i takt med teknikens framgång har allt fler tillgång 

till att skapa egen musik i hemmet. Musiker och producenter är inte längre beroende av att ha 

en lokal där man driver en studio med all dess teknik som det förr krävde för att spela in en 

låt. Där också tillgängligheten av gratis mjukvaror för att producera musik, billiga portabla 

ljudkort och datorer möjliggör för musiker och producenter att skapa musik var som helst i 
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världen. Som musiker, producent och kompositör idag upplevs det svårt att livnära sig på det 

man skapar. Varför är det så? 

 

1.2 Frågeställning 

Vad utgör de maktstrukturer vi upplever inom musikindustrin? 

 

1.3 Syfte 

Att identifiera de kopplingar som skapar dessa maktstrukturer genom att utforska dess 

relation till verkligheten och normer. Genom kunskapen från min avgränsade kartläggning av 

maktstrukturer i rhizomen genomföra en alternativ form av musikproduktion som experiment 

där jag bryter upp de maktstrukturer som är. Jag vill synliggöra för musiker och producenter 

hur det går att känna igen maktstrukturer som existerar i form av affärskoncept, lagar, sociala 

och socialkulturella präglingar i relation till den rhizomatiska musikindustrin i syftet att 

sprida den kulturella rörelsen som förespråkar alternativa vägar att gå där konst och musik 

med allt vad det innebär kan existera utan en industri och monopol runt den. 
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1.4 Tidigare och aktuell forskning 

Med ett kritiskt förhållningssätt kommer jag i detta kapitel ta upp hur makt fungerar och dess 

relation till olika delar av musikindustrin. Där det innefattar exempel på problematiken som 

uppstår i vårt medskapande av industrin. 

 

1.4.1 Makt 

För att förstå hur makt nyttjas och utnyttjas går jag i detta kapitel igenom vad makt är och 

dess principer. 

 

“Every day of your life, you move through systems of power that other people made.” 

(Liu, 2014) 

 

I Eric Liu’s föreläsning (2014) som handlar om hur man förstår makt talar han talar om “the 

three laws of power” som lyder. 

- Makt är aldrig statiskt, det är alltid i rörelse 

- Makt är som vatten - politik utnyttjar vattnets rörelse för att styra det var dem vill, policy 

fryser makt. 

- Makt förening, Makt får mer makt, maktlöshet får mer maktlöshet. Det beror helt på hur 

man använder de två första lagarna och det är det som är demokrati. 

 

Göran Ahme (2007) skriver om sociologins bilder av samhället, där det grundar sig i tre 

teorier, där människan ska anpassas till samhället, där samhället ska anpassas till människan 

och där människan ska anpassa sig till varandra.  

Leopoldina Fortunati (2014) skriver att vi står i tacksamhet till Foucault (1994) och Allen 

(2003) för insikten att maktrelationer alltid är situerad i rummet, där de med makt är på 

toppen medans de som inte har makt är på botten. Detta ses som en metafor av den fysiska 

kroppens struktur där upp ses som glad, medveten, god hälsa, hög social position och vara i 

kontroll. Medans ner förknippas med motsatsen, ledsen, deprimerad, omedveten, sjuk och 

underlägsen. Hon menar att det är denna bunt av metaforer som gör makt så tilltalande och 

brist på makt så avskräckande. 
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Friedrich Nietzsche (1887) myntade begreppet slavmoral där han syftade på kristna som han 

kallade  ”the herd” som kommit att önska sig ingredienser av det verkliga tillfredsställandet, 

en position i världen, sex, intellektuell skicklighet och kreativitet, men de var för obenägna 

att få dem. 

Vi kan inte tala om musiker utan att tala om kändisskap och vad det innebär. Människan 

konsumerar mer media än någonsin, vi kan se att maktrelationer är situerade i rummet 

eftersom människor som syns och hörs i media har mer inflytande i samhället än vad en 

vanlig industriarbetare har. Detta föder en klyfta mellan ”vanliga” och ”kända” personer där 

människan ofta väljer en kändis som förebild och idol, vi kan ta några exempel från 

musikindustrin, The Beatles och Justin Bieber. Eftersom de uppmärksammats och lyfts till 

skyarna av en stor mängd andra individer ser vi dom med en hög social position med 

rikedomar i form av resurser och status. 

Nietzsches slavmoral och dess utveckling kan vi även se i dagens samhälle, vi har kommit att 

önska oss allt det kändisar har, avundsjuka har länge varit undertryckt av den kristna moralen, 

men ju högre status vi ger kändisar, ju mer avskräckande och underlägsna känner vi oss och 

desto mer önskar vi oss det de har och strävar i blindo efter status, uppmärksamhet och 

resurser. 

 

Sven-Eric Liedman (2004) skriver i sin artikel om relationen mellan makt och kunskap, där 

en brittisk filosof under 1600-talet vid namn Francis Bacon hävdade att kunskap är makt. 

Liedman tar upp att Michel Foucault talade om komplexet makt-kunskap, där det är svårt att 

skilja makten från kunskapen där det inte bara är kunskapen som ger makt, utan också makt 

som ger kunskap och framförallt den kunskap som behövs för att bestå som makt. Liedman 

(2004) skiljer sedan på relationerna mellan makt och kunskap i fem punkter. 

“- Den makt över tingen som kunskapen ger. 

Om vi vet något, kan vi också behärska det. 

- Kunskapen som ger makt över människor. 

Genom våra personnummer kan makten övervaka och registrera oss, ordna våra liv på  

ett sätt som gör det omöjligt att skilja omtanke från maktutövning. 

- Makten som förbjuder kunskap. 

Genom censur eller lagstiftning. 

- Makten som uppmuntrar och favoriserar viss kunskap. 
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Kan kopplas till religion. 

- Kunskap som avslöjar makten.” (Liedman, 2007) 

 

Liu (2014) påpekar att makt är ofta obehagligt att prata om, i en demokrati ska makten ligga 

hos folket, ytterligare prat om makt och vilka som egentligen har den verkar smutsigt, kanske 

till och med ondskefullt. Men makt är inte mer gott eller ont än eld och fysik, det bara är. 

 

1.4.2 Maktstrukturer inom den digitaliserade musikindustrin 

I detta kapitel beskriver jag olika maktstrukturer som fötts efter digitaliseringen av 

musikindustrin och hur det påverkar och påverkas av ekonomi, plattformar och trender. 

 

Kjell Arvidsson (2016) skriver om digitaliseringen av musikindustrin där de ursprungliga 

förhoppningarna om att internet och digital teknik för produktion och distribution av musik 

skulle skapa mer möjligheter för musiker att nå ut direkt till sin publik har visserligen delvis 

infriats men samtidigt har nya mellanled tillkommit och skapat nya spänningar och allianser 

mellan skivbolag och mediebutiker som streamingtjänster och tjänster för á la carte 

nedladdning. 

Arvidsson (2016) förklarar att det vanligaste sättet för de dominerande aktörerna att möta 

förändringar är genom att stoppa, förbjuda och motarbeta ny teknik och de nya aktörerna på 

marknaden. Istället har de nya aktörerna kommit med kreativa lösningar och därmed tagit sig 

in i branschen och fått en betydande roll. 

Vi tar Spotify som ett exempel som tack vare sin kreativa lösning numera är en av 

plattformarna som har en status quo i hur vi lyssnar på musik där namn Hampus Furubacke 

(2016) rapporterar att de i mitten av september 2016 hade 40 miljoner betalande användare 

och enligt Statista (u.å) 204 miljoner unika användare världen över. Arvidsson förklarar 

också att efterhand som de gamla aktörerna accepterat den nya situationen och anpassat sig 

har de också lyckats bevara sina revir om än med mer begränsad dominans. 

Dock är det få som vet om att Spotify ägs till en sjättedel av de sk. majorbolagen, EMI, 

Universal, Warner och Sony Music Entertainment som slöt avtal med Spotify i uppstarten. 

(Spotify, 2016, 18 nov) 

Arvidsson (2016) skriver att i 2002 stod de då fyra stora skivbolagen EMI, Universal, Sony 

Music Entertainment och Warner för 78 procent av marknaden. I 2005 rapporterar också 
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Nielsen SoundScan att de fyra stora bolagen stod för 81,87% av den amerikanska 

musikmarknaden. (Musikbranschen, 2017, 27 feb) Arvidsson (2016) skriver också att i 2012 

kontrollerade de hela 93 procent och liksom inom konsertarrangörsområdet sker en 

maktkoncentration där de stora blir större. 

 

Arvidsson (2016) menar att artisternas och musikernas organisation för mekaniska rättigheter 

(SAMI)  och skivbolagens organisation IFPI har en inbyggd spänning och allians i en 

gemensam administration för insamling och distribution av pengar från mekaniska rättigheter 

(inspelning av musik och medverkan vid inspelning). Under musikindustrins historia har det 

alltid funnits en inbyggd spänning i alliansen mellan skivbolag och artist. Man kan hävda att 

den nuvarande konstruktionen gör musiker och artister ännu svagare i deras allians med 

skivbolagen eftersom SAMI är beroende av IFPI för att få in pengar från digitala tjänster, 

vilket får en ökad betydelse för den nya musikekonomin. Arvidsson (2016) hävdar att 

spänningen som finns mellan majorbolagen och oberoende (independent) bolagen har 

förstärkts under senare år beroende på de system som finns idag för att samla in pengar från 

digital distribution och streaming. 

Det finns sju olika rättigheter och licenser för upphovsmännen att tjäna pengar på. 

Mechanical rights gäller om någon vill göra en cover på någon annans låt och publicera, 

synchronization rights krävs för att låten ska kunna användas i film och annan media. Print 

rights gäller om du vill publicera noter och/eller tablatur i böcker, grand rights krävs för att 

du ska få använda låten i en show som tex broadway. Sist men inte minst finns performing 

right som krävs varje gång låten spelas i ett öppet område, härifrån tjänar låtskrivare, artist 

och bolag royalties. De vanligaste licenser som säljs och som drar in mest pengar är synch 

och performing rights. Det finns företag som STIM som övervakar performing rights där 

kunder betalar en engångssumma till STIM för att få tillgång till och använda all musik i 

deras register som musikerna själva registrerar sina låtar till. När vi ser på internet som 

fenomen och dess revolution av media, kan vi se hur de gamla ekonomiska systemens 

komplexitet i förhållande till den digitala musikindustrin. 

 

“understanding the nature of the phenomena produced by this powerful technology will 

require a more complex understanding of bodies that we currently have.” 

(Barad, 1998) 
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I takt med utvecklingen tillåter tekniken och framförallt internet att producera och publicera 

sin egen musik bli mer förenklat och mer lättillgängligt än någonsin. 

Det ligger till grund för att plattformar och aktörer som Soundcloud och Bandcamp är 

populära, där alla ges möjligheten att skapa ett konto och lägga ut sin musik gratis för 

lyssning och eventuell nedladdning. Soundcloud erbjuder musikern alternativ att 

konsumenter och andra mediaproducenter får ladda ned låtar med vissa licenser såsom 

creative common licenser. På Soundcloud finns också möjligheten för konsumenter att skapa 

sina egna spellistor, kommentera och ”gilla” låtar. Bandcamp ger konsumenter möjligheten 

att köpa låtar och album från band och artister. På Bandcamp ges också möjligheten för 

producenter att lägga ut sin låt gratis för lyssning och nedladdning mot en frivillig betalning. 

Dessa plattformar är ett exempel på tredje punkten i Liu’s (2014) ”three laws of power” med 

makt förening, hur maktlöshet får med maktlöshet. Där en parallell går att dra till Liedman’s 

(2004) exempel på relationen mellan makt och kunskap där vi ges möjligheten att synas och 

höras men det är omöjligt att skilja på omtanke och maktutövande. Du känner förmodligen 

igen historien om hur det var förr i tiden under en samhällsdepression där de flesta var 

arbetslösa och samlades på ett torg där gårdsägare och arbetsgivare auktionerade ut arbeten, 

den ena arbetaren erbjuder sig ta 5 kr i timmen, en annan arbetare sedan erbjuder sig ta 4 kr i 

timmen och arbetare efter arbetare budar under varandra tills de i princip arbetar gratis. De 

ges möjligheten att få jobb mot betalning, men folkmassorna går emot varandra och glömmer 

bort sina rättigheter och vad som är rimligt. 

Allt detta ger upphov till att företag och bolag får kryphål där blir det en etisk fråga för dom 

om dom utnyttjar hålet eller inte, så fort makthavarna får denna kunskap får dom alltså 

kunskap om att kunna bestå som makt. 

Detta har gett upphov till nya aktörer att födas och plattformar för mediaproducenter att köpa 

sin musik ifrån, nämligen royaltyfri musik. Företag som Epidemic Sound och Premium Beats 

erbjuder mot en månadsprenumeration sina stora bibliotek med högkvalitativ musik som 

medieproducenter kan utnyttja fritt till sina produktioner. Bland annat Svt sänder 

dokumentärer och inslag med musik köpt från dessa bibliotek, stora youtubekanaler som tex. 

Good Mythical Morning och Trainer Tips använder också musik från dessa bibliotek. 

Ensamrätten till vissa låter försvinner i och med dessa plattformar också eftersom musik som 

blivit ikoniska för vissa youtubekanaler får, kan och används fritt av andra mediaproducenter 
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 också. Vi kan jämföra det med få höra musiken från sagan om ringen i filmer som avengers, 

det uppstår någon form av kognitiv dissonans. 

Royaltyfri musik innebär då för låtskrivare, musiker och producenter att hen inte får betalt för 

lyssningar, reklam osv till skillnad från spotify och youtube där upphovsmännen tjänar 

pengar på trafiken deras verk har. De säljer låten för en engångssumma till dessa företag, 

företaget erbjuder en summa som de bedömer att låten är värd, efter min research på olika 

forum där människor diskuterar dessa tjänster har några som sålt låtar till Epidemic Sound 

förklarat hur processen gick till och att de fick 600 SEK för en låt de var tvingade att mixa 

och mastra enligt deras önskemål och riktlinjer. I produktionerna som deras låtar används 

nämns inte musiker eller producent, utan det är företaget som numera erhåller rättigheterna 

till verket som nämns som källa för musiken andra människor skapat. 

 

”the rhetoric should be softened to more accurately reflect the fact that the force of culture 

‘shapes’ or ‘inscribes’ nature but does not materially produce it.” 

(Barad, 2003) 

 

Vi kan se i utvecklingen att medieproducenter helst använder royaltifri musik till sina 

produktioner, för vem vill ge iväg en procentandel av sin vinst och sina royalties från sitt 

verk. Vilket medför att efterfrågan inte passar tillgången, för vem vill skriva, spela in och 

mixa musik gratis. Desperationen och okunskapen som spridits bland producenter sätter 

käppar i hjulen för de som är måna om sina rättigheter. Musiker och producenter går därför 

själva in i maktlösheten de själva varit med att skapa och säger ifrån sig upphovsrätt och 

ekonomisk rätt för att fylla den sociala statusen, den sociala valutan som mäter ditt värde i 

världen. 

 

1.4.3 Socialkulturella maktstrukturer i relation till musikindustrin 

I detta kapitel belyser jag det socialkulturella medskapandet av musikindustrin genom 

trender, populärkultur och värderingar. 

 

En gång i tiden har radio varit en plattform för ny musik, där band och artister visste att de 

var ett steg närmare att kunna livnära sig på sin nuvarande hobby om deras låt spelades på 

radio, det öppnade upp för att skapa en efterfrågan runtom i landet, eventuellt i andra länder 
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också som i sin tur skulle leda till att få ökade spelningar, skivförsäljning osv. Om din musik 

och image blivit tillräckligt uppmärksammad öppnade sig möjligheter att spela in en 

musikvideo. Nästa steg var MTV, en internationell musikkanal där det spelades musikvideor 

och skulle din musikvideo visas på den kanalen krävdes det att du redan är något etablerad i 

marknaden. MTV med sin stora publik skulle då öppna vägar för internationella spelningar 

och försäljningar. Det skulle skapa ett ännu större behov hos lyssnare och tittare att vilja ha 

mer. 

Innan internet var det svårt jämfört med nu att driva en musikverksamhet, då behövdes 

kontakter på andra sidan världen för att ordna tex lastskepp för att kunna skeppa skivor till 

lokala affärer, först då kunde en efterfrågan skapas på att se och- eller uppleva och höra mer 

av bandet och- eller artisten. 

Internet möjliggör det med ett enkelt knapptryck med hjälp av en internationell plattform där 

vi lyssnar på musik. Maktstrukturer som finns i hur vi lyssnar på musik som i sin tur präglar 

vad vi tycker om för musik är något vi generellt inte reflekterar över. Genom att göra det 

tillgängligt för alla att ladda upp musik på en plattform som har topplistor såsom populäraste, 

mest lyssnade, bäst rankade osv. Blir skivbolagens sökande efter nästa varumärke mycket 

lättare. Med endast några knapptryck får dom upp en talangfull främmande och okänd person 

som de kan tjäna pengar på. Men spotify är inte bara en plattform för att lyssna och upptäcka 

ny musik genom deras förslag inom olika genres genom topplistor och den personliga 

spellistan de erbjuder dig som uppdateras varje vecka. Är det verkligen en ren slump att 

topplistor världen över florerar av band och artister som är signade hos de stora bolagen? Vad 

är det som säger att de stora musikbolagen inte promotar sina varumärken genom att lista och 

smyga in dem i topplistor på spotify? Synergi är ordet, ur deras ”makthavarnas” perspektiv är 

det genialiskt. Det medför dock att någon knuffas bort på topplistorna och förslagen vilket 

osynliggör band, artister och kompositörer som kanske har det som krävs för att bli signerad 

hos dem, vilket motarbetar deras möjligheter skapa nya varumärken samtidigt som deras 

redan existerande varumärken syns, hörs och därav tjänar pengar. 

Radion som en gång var en plattform spelar nuförtiden populärmusik som finns på topplistor 

runtom i världen, undantag finns med vissa kanaler där de sällan anordnar möjligheter i form 

av en tävling för okända musiker där lyssnarna får medverka och rösta fram den bästa låten. 
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Problematiken med hur vi ser och värderar där musikindustrin inte är något undantag, 

diskuterar Paul Graham (2004) moralmode där han ifrågasätter det storhetsvansinne och den 

trångsyntheten som råder hos mänskligheten, där han undersöker den växande moralkulturen 

och födseln av moralmode i vår tid. 

Graham (2004) skriver att mode missuppfattas som bra design där moralmode misstas för 

godhet. Att klä sig udda får dig utskrattad, att överträda moralmode kan få dig utfryst, 

sparkad, fängslad och till och med dödad. Om du reste bakåt i tiden i en tidsmaskin skulle en 

sak vara säker var du än åkte, Du behöver passa dig för vad du säger. Åsikter vi ser som 

harmlösa kan ge dig stora problem som tex. Galileo när han påstod att jorden var rund. I varje 

tidsepok, har människor trott så starkt på helt löjliga saker att du hamnar i problem om du 

säger emot dem. Är vår moderna tid annorlunda? 

Det vore ett utomordentligt sammanträffande om vår era var den första som fick allting rätt. 

Vad skulle en person från framtiden som reste bakåt till vår tid behöva vara försiktig med att 

uttrycka sig om? 

 

“Moral fashions more often seem to be created deliberately. When there's something we can't 

say, it's often because some group doesn't want us to.” 

(Graham, 2004) 

 

Conformity är ett begrepp som menar att människan anpassar sina värderingar, attityd och 

handlingar efter gruppnormer, dessa grupper kan vara allt från vänskapskretsar och sociala 

grupper till samhället i stort. Dessa anpassningar kan komma från subtila omedvetna 

influenser till direkta och öppna sociala påtryckningar. Detta är särskilt påvisande inom 

populärkulturen som styr och styrs av det vi konsumerar. 

 

1.4.4 Idol - vägen till succé 

Under denna punkt beskriver jag ett exempel som belyser hur makt kan nyttjas och utnyttjas 

inom populärkultur och framkanten av musikindustrin.  

 

Att bli signerad ses som att man inom musikindustrin har “lyckats”, där man får hjälp med 

spelningar, inspelningar och allt det administrativa och ekonomiska. Därför finns det 

möjligheter att delta och tävla i tv-program som Idol som är en musiktävling som sänds på 
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TV4 som produceras av Fremantle Media där TV4 (2015) rapporterar att de under 2014 hade 

över 15,000 deltagare över 16 år mötte upp på auditions runt om i Sverige.  

Idol och andra talangprogram är en chans att synas och höras, kanske till och med en 

möjlighet att bli signerad och få ett album inspelat och publicerat. Detta är en väletablerad 

självklarhet hos allmänheten där talangfulla människor borde söka till tv-program för att få 

sin chans att “lyckas” inom sitt område. 

Under hösten 2016 exploderade något i media som i folkmun kallades för skandal, där 

idoldeltagare tvingas skriva under ett kontrakt om de vill delta i kvalveckan, det ledde till att 

musikerförbundet hotade med strejk om inte produktionsbolaget Fremantle Media 

omförhandlade kontraktet. Musikerförbundet (2016) skrev ett pressmeddelande den 3 

November 2016 angående denna skandal där de publicerar de orättvisa villkoren i 

idoldeltagarnas kontrakt. De deltagarna får bland annat utbetalt 875 kr i veckan och för den 

ersättningen förväntas dom vara disponibla i princip under hela veckorna, de ska medverka 

vid sponsorevenemang, teckna egna olycksfall- och ansvarsförsäkringar, digitala aktiviteter 

såsom bloggande på TV4:s plattformar, repetera nya nummer själva och med orkester, genrep 

och framföra sina nummer. 

Deltagarna får dessutom ingen ersättning för försäljning av inspelningar i någon form. 

deltagarna måste även ge upp framtida inkomster och rättigheter till sitt eget material. 

Dessutom är kontraktet de tvingas skriva med Universal och managementbolaget Versity 

music bindande i upp till 10 år, managementbolaget är det inte deltagarna själva som valt 

utan Fremantle Media. Fremantle media vilseleder deltagarna genom att de ska företrädas av 

en oberoende jurist i förhandlingarna med Universal och Versity Music. I själva verket är det 

en advokat som Fremantle Media anlitat som förklarar för deltagarna att villkoren är skäliga 

och inte går att omförhandla. 

Sanningen är att dessa orättvisa kontrakt och arbetsförhållanden har existerat sedan idols 

begynnelse i 2004. 

 

Michel Foucault (1975) skriver om gamla statsmakter och hur fängelser i moderna världen 

ses som mer humana än förut då fångar hängdes fritt och öppet. Men då var statsmakten 

uppenbarligen inte god och det gav upphov till uppror där offren kunde bli en symbol för 

sympati och beundran medans samhället svartmålade avrättaren. Han skriver att problemet 
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nuförtiden är att statsmakten sköter allt bakom stängda dörrar som gör att resten inte längre 

kan se och därför motarbeta makten. 

Återigen här ser vi ett exempel på Foucaults hävdande att det inte bara är kunskapen som ger 

makt, utan också makt som ger kunskap där bolag utnyttjar den drömmen och desperationen 

 människan kan ha för att uppmärksammas om att kunna få ett skivkontrakt och ”lyckas”. Allt 

det skedde bakom stängda dörrar fram tills kunskapen om kontraktet och arbetsförhållanden 

kom fram till allmänheten som i sin tur gav upphov till uppror som i sin tur gör att man kan 

motarbeta makten och skapa förändring. 

 

Makt är alltid i rörelse, där värderandet av maktrelationen är högst subjektivt. Kunskap ger 

inte bara makt, utan makt ger också kunskap. 

Vi ser innehavande av makt som något tilltalande, att vara i kontroll med sig själv och sin 

omgivning och avsaknaden av makt som det motsatta där det upplevs som avskräckande. 

Vi ser upp till de som syns och hörs mest i media och när det kommer till musik väljer de 

flesta att lyssna på musik som dominerar topplistor och som spelas i de miljöer du befinner 

dig i som i sin tur föder normer inom vad som anses vara bra musik. Dessa socialkulturella 

präglingar som styr våra värderingar står i grunden för de val vi gör när vi på något sätt 

verkar inom musikindustrin. 

Kunskapen om hur maktstrukturer växer och minskar men främst vad kunskap gör med 

makten ger därför de maktlösa makt att göra någonting med maktrelationen. I dagens 

kapitalistiska samhälle blir det därför viktigt att placera sig i komplexiteten och ifrågasätta 

dessa till synes goda, men också onda strukturer. Musiker och producenter är därför lika 

“skyldiga” till dessa maktföreningar som de företag vi målar som onda. Genom att 

konsumera och delta i populärmusik och underhållning hjälper man till att fylla en efterfrågan 

i dess utveckling och utsträckning. Som musiker och producent är det då viktigt att se bortom 

de populärkulturella vägar att gå för att få sin musik både producerad och hörd. Vilket är 

något jag kommer undersöka i nästa del av arbetet. 
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2.0 Metod 

Föreliggande kvalitativa studie grundar sig i utforskandet och utmanandet av maktstrukturer 

där både experimentet och texten har sin utgångspunkt ur ett rhizomatiskt perspektiv. 

 

2.1 Experimenterande designforskning som metod 

Johan Redström (2007) skriver om designforskning där han påpekar att det som kännetecknar 

experimenterande forskning är att den ägnar sig åt praktiska designexperiment som en del av 

utvecklingen av ny teori och metodik. Han beskriver det som ett experiment i sig själv, ett 

sätt att undersöka relationer mellan design och forskning. I det öppna experimenterande som 

han diskuterar är det experimenten som är i fokus, därmed blir såväl hypoteser som problem i 

traditionell mening inte särskilt beskrivande av det som fortgår. Det som istället ger 

experimenten dess ramar är att de bedrivs utifrån ett designprogram. Ett designprogram liknar 

på vissa sätt ett manifest, en avsiktsförklaring med avseende på såväl mål som medel. 

Redström (2007) skriver att det triviala ligger i att så gott som all forskning sätter upp yttre 

ramar för sina projekt utifrån mål och medel, utifrån system och strukturer för presentation 

och publicering av resultat. Det specifika han intresserar sig för skriver han ligger i den inre 

relationen mellan program och experiment, en relation som snarare handlar om 

spänningsförhållanden än rent förverkligande.  

 

Traditionellt sett slutar experimentet där forskningen borde börja, detta skiljer sig från andra 

förhållningssätt till experiment där syftet med experimentet är att ställa själva frågan och där 

experimentet därför bara är startpunkten för ett omfattande analytiskt arbete. 

Redström (2007) hävdar att det finns få drag av beskrivande och bekräftande i den här typen 

av arbete, istället är det kritiskt frågande och föreställningar om förändring som är i centrum, 

ett sökande efter, och uttryckande av, alternativ. 

Den experimenterande designforskningen skriver han avhandlar inte sanningsfrågor - arbetet 

är och förblir normativt på grund av intresset för att utforska och föreslå nya möjligheter och 

alternativ. Han lägger tyngd på att forskningen inte kan göra anspråk på att beskriva något 

som det egentligen är, den experimenterande designforskningen försöker istället att göra 

skillnad. 
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Genom experimentell design som metod kan jag utforska och analysera en alternativ teori 

och metod inom musikproduktion. Det jag vill utforska genom mitt experiment är därför hur 

ett rhizomatiskt förhållningssätt påverkar en musikproduktion och musikindustrin i helhet. 

 

2.2 Rhizom 

Under denna punkt förklarar jag begreppet rhizom som förhållningssätt som applicerats i min 

studie. 

 

Begreppet rhizom är ett koncept som utvecklats av Gilles Deleuze & Félix Guattari 

(1980/2015), det har sin utgångspunkt från sin biologiska betydelse av växter som tenderar att 

vara svåra att utrota då rotsystemet finns kvar även om växten tas bort. Rhizomen beskrivs 

som ett nätverk, där kopplingar kan göras mellan alla punkter och där rhizomens dimensioner 

växer i enlighet med det antal kopplingar som etablerar sig i det. Här  

Precis som Redströms beskrivning av experimenterande designforskning där det inte gör 

något anspråk att beskriva något som det är, där möts den principen med rhizomens 

kartografi. Det går att kartlägga rhizomen, men det handlar inte om att skapa en 

representation av något definitivt. En stad kan på långt avstånd se ut som en liten punkt, men 

zoomar vi in på olika områden i denna stad kan vi se kopplingar och relationer i olika 

intensiteter där substansen ligger i de förändringarna som tiden gränslöst bär med sig. Denna 

princip applicerar jag på min studie av musikindustrin vilket är en mittpelare för att kunna 

utforska vad som utgör dess maktstrukturer. 

Rhizomen bär på en multiplicitet av heterogena kopplingar som vi med språkets 

representation använder för att beskriva kopplingar inom andra områden såsom historiska, 

politiska och materiella områden. Peter Giger (2010) ser samtal som rhizomer som utbreder 

sig rhizomatiskt, den rhizomatiska tillväxten han menar på är en språklig representation av de 

fenomen och kopplingar som gjort innan och under samtalet som utvecklar samtalet till vad 

det är och som det blir. Karen Barad (2003) komplicerar människans identitet genom att 

hävda att vi inte är högre upp än det naturliga eller som någonting i naturen som om naturen 

vore en behållare. Precis som Deleuze & Guattari (1980/2010) där tanken med rhizom är att 

platta till hierarkin mellan subjekt och objekt. Precis som samtal fungerar rhizomen enligt Ian 

Buchanan (2007) genom variation, expansion, erövring och utgrening. 
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I design vill du traditionellt sett strömlinjeforma vad något används till, att designens syfte är 

smalt, det kallas segmenteringslinjer där facebookflödet är ett bra exempel då det är 

väldefinierat vad som kommer upp på ditt flöde. Skulle vi sätta oss vid ett piano med ett 

nothäfte att spela efter klassificeras det som definierat och därmed följa segmenteringslinjer, 

skulle vi variera stycket i tempo och intensitet följer vi dock molekylära linjer som rör sig i 

gränslandet mellan det definierade och flyktlinjer. En flyktlinje vore att ta bort nothäftet och 

spela vad och hur du vill, kanske plockar du isär pianots beståndsdelar och bygger något nytt 

att spela på. Dessa flyktlinjer bryter mot det definierade och är alternativ av vad det kan bli. 

Rhizomen är därför alltid öppen och ständigt förmögen att motta modifikationer. Inom 

musikindustrin har drastiska förändringar skett som i rhizomen kallas för 

avterritorialiseringar där vi kan ta internet som ett tydligt exempel. Vi tar en språklig 

representation av multipliciteten med hjälp av biologi med en geting och en orkidé där 

getingen avterritorialiserar sig själv genom att bli en del av orkidéns reproduktionsapparat, 

som följd av detta återterritorialiseras orkidén genom getingens arbete med att transportera 

dess pollen. 

 

Precis som makt som enligt Liu’s (2014) “three laws of power” alltid är är i rörelse kan vi 

med ett rhizomatiskt förhållningssätt inte heller tala om makt och dess strukturer och 

egenskaper i förhållande till världen och musikindustrin utan att se det som ett nätverk som är 

i ständig tillblivelse. Peterson och Krohn (2005) skriver att “Världen är i ständig tillblivelse, 

materiell-diskursiva fenomen och apparater bildar ett trassel där gränser omförhandlas, 

upprättas och rivs. Denna ständiga tillblivelse är inte beroende av någon mänsklig inverkan, 

men det är bara när vi ingriper i den pågående tillblivelsen som fenomen, apparater och 

intra-aktioner gör sig begripbara för oss. Designprocessen är ett sådant ingripande.”  

Alexander Bard (2013) beskriver världen som oberoende och förklarar att det är människan 

som stoppar sina koncept i den. Han frågar vad om det som existerar är samhället, att det inte 

är du utan nätverket som existerar, vad om du får din substans ifrån allt du kommer i kontakt 

med. 

 

“The rhizome is the subterranean pathway connecting all our actions, invisibly determining 

our decision to do this rather than that.” (Buchanan, 2007) 
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2.3 Experiment 

Under denna punkt redogör jag tillvägagångssättet och konceptet med experimentet.  

 

Produktionen av detta experiment hade redan börjat innan jag började studera Digital 

Ljudproduktion på Blekinge Tekniska Högskola tack vare de kopplingar som väntade på att 

bli gjorda. Att påbörja denna utbildning och vad det innebar för mig var helt enkelt ett 

utforskande eller skapandet av en annan dimension av rhizomen vi kallar världen. 

Noam Chomsky (2013) är en pensionerad professor vid Massachusetts Institute of 

Technology och nämner i en intervju med WISE att när studenter frågar honom vad han tänkt 

lära ut, svarar han att det viktiga är inte vad han lär ut, det viktiga är vad studenterna 

upptäcker, med skolans resurser som verktyg. Jag ser det som att studenter växer rhizomatiskt 

beroende på vilka kopplingar som görs.  

Under min tid på BTH har jag har upptäckt människor och knutit band med många.  

Tack vare min relation till andra personer på skolan skapades en möjlighet att jobba på ett 

projekt då jag blev tillfrågad att hjälpa till med en inspelning av ett okänt band från 

Stockholm. Vi var en grupp på fyra individer från BTH plus två stycken från bandet som var 

intresserade att över en helg göra både film och ljudproduktioner. Vi var två ljudstudenter, en 

bild och en webbstudent som studerar på BTH. I och med det har vi tillgång till en 

inspelningsstudio med hög standard och skolans policy säger att möjligheten finns att boka 

studion en hel helg 24 timmar om dygnet bokade vi in en helg från fredag till och med 

söndag. 

 

Konceptet med detta experiment är ett möte mellan rhizomatiska individer som tillsammans 

utforskar och utvecklar rhizomen. Rhizomen här kan ses som individuell utveckling och 

utveckling av musikindustrin där vi tillsammans som musiker, producenter och 

medproducenter genomför en musikproduktion inom både ljud och film. Där vi alla letar efter 

alternativa vägar bortom det definierade för att ta oss fram med hjälp av kunskapen att känna 

igen och därför nyttja och motarbeta det som utgör maktstrukturerna i alla dess former. 
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3.0 Resultat 

I detta kapitel följer en beskrivning av låtens rhizomatiska tillväxt där den konstant gör nya 

kopplingar i en ständig tillblivelse som påverkar inte bara produktionsprocessen som styr de 

inblandade individer emellan som i sin tur påverkar hur våra produktioner kommer bli när de 

blir “klara”, utan också kopplingar som kommer leva kvar i evig framtid genom andra 

människor som tar del av denna produktion på något vis. 

 

3.1 Group assemble 

När helgen väl kom började vi med att träffas kvällen innan i en annan miljö än det som 

skulle bli vår arbetsmiljö de närmsta dagarna. Sex nyfikna individer med olika bakgrunder, 

förhoppningar och förväntningar på vad vi skulle kunna åstadkomma. Vi delade våra 

bakgrunder i relation till musik i syftet att utveckla kopplingar mellan varandra som skulle 

föda förståelse, respekt och förtroende för varandra på det musikaliska planet, det som skulle 

vara en av våra gemensamma nämnare den helgen. Därför var det naturligt att vi delade med 

oss av låtar vi tyckte om till resten av gruppen, dels också låtar, band och artister som 

bandmedlemmarna inspirerats av. Vi hade inte hört bandets musik innan på riggat upp både 

bas och gitarr och skulle ställa in tempot på metronomen som ligger som grund i låten. Vilket 

gjorde att våra sinnen var öppna för vad vi skulle jobba med för sorts materia med allt vad det 

innebär. 

 

Det påverkade allt ifrån förproduktion där vi på förhand letar fram och lånar vissa typer av 

mikrofoner, musikutrustning såsom förstärkare, pedaler, gitarrer, basgitarrer och trummor 

som passar till bandets normativa genre. För inom olika genres av musik finns det normer för 

vad för sorts utrustning som lämpar sig bäst ljudmässigt, men också märkesmässigt. Det var 

ett utforskande och experimenterande i sig med molekylära och flyktlinjer i designprocessen. 

På kort förhand meddelade bandet att deras trummis inte kunde resa tillsammans med bandet 

för den här helgen och de undrade om någon av oss producenter kunde spela trummor. Med 

min bakgrund som musiker där trummor var det första av många instrument jag behärskar, 

jag har spelat trummor i olika band och projekt i varierande musikgenres då jag också spelat 

trummor på en folkhögskola i ett år i det förflutna så bestämde vi att jag spelar in trummor åt 

dem. Min roll som producent blev mer flyktig på det sätt att jag rörde mig mer mellan 
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gränserna som musiker och producent som också blev mer och mer utsuddade. Min roll var 

inte längre definitiv, jag var musiker, medmusiker, producent och medproducent. 

 

3.2 Förberedelse av Inspelning 

Skolan hade tillgång till en högkvalitativ inspelningsstudio tack vare sitt samarbete med 

Netport därav studions namn, Studio Netport. Vi hade fått höra att musiken de spelade 

placerades under indie-genren, tack vare våra kopplingar till indiemusik antog vi att de skulle 

ha med sig akustisk gitarr. Vi ljudproducenter hade därför dagen innan förberett och riggat 

upp ett trumset som skolan äger, gjort i ordning en uppmickning för akustisk gitarr och fått 

tag i genom en lärare mikrofoner som lämpar sig till inspelning av akustiska trummor. 

De två studenter från skolans bild och webbprogram som ansvarade för filminspelningen 

denna helgen hade tack vare skolans resurser fått låna kameror, stativ och ljuskit med olika 

färgfilter. Hur formen mellan ljud och filminspelning skulle se ut var inte bestämt. 

Autenciteten i både ljud och filminspelning var något vi alla lade stor tyngd på. För oss 

ljudproducenter är det viktigt att inspelningarna blir rena från andra oönskade ljud såsom 

fotsteg, ljud från de apparater med kraftig belysning osv. Särskilt när vi ska spela in sång för 

då använder man oftast en annan typ av mikrofon som är mycket känsligare då dom bland 

annat plockar upp rörelser på golvet genom mikrofonstativet. Detta var traditionella riktlinjer 

vi stred emot på vissa sätt. Det materiella vi använder oss av för våra produktioner har därför 

en makt över oss som nyttjar det, särskilt över hur låten kommer höras ut i slutändan där 

mikrofonerna är unika och fungerar som en översättningsapparat som omvandlar det analoga 

lufttrycket tillsammans med signalkedjan från mikrofonen genom förstärkaren till digitala 

ettorna och nollorna i datorn som därmed skapar en ljudfil och blir definitiv. 

 

3.3 Inspelning 

När rätt tempo ställts in med metronomen och fick höra hur gitarren och basen spelar för 

första gången tändes massvis med idéer hos mig, det påminde mig om allt som präglat mig 

som musiker, producent och konsument av musik. Deras musik var rå, den var oberoende, 

låten hade arrangemang och taktartsbyten som strider mot populärmusikens normer. Den 

matchade mina värderingar med att vara independent, alternativ i sitt sätt att vara och det är 

precis denna form av musik jag vill lyfta fram i musikindustrin. Bandmedlemmarna som var 
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bröder, vänner där musiken, glädjen och passionen inte var det enda som kopplade de 

samman. 

 

Traditionellt sett startar man en musikproduktion med att lägga den rytmiska grunden, det vill 

säga trummor men eftersom jag inte kunde deras låt bestämde vi oss för att spela in gitarr och 

bas samtidigt för att ge mig en känsla om uppbyggnad och hur jag vill spela. Det visade sig 

att de inte använder sig av någon akustisk gitarr så vår uppmickning visade sig bara vara 

extraarbete. Men de hade en tanke om hur trummorna bör spela under verserna och det var 

jag helt överens med, de uppmanade mig att ta flyktlinjer med fria tyglar att experimentera 

och spela fritt. På så vis kom jag närmare låten på ett personligt plan, jag skulle få skapa egna 

kopplingar till verket genom att föra in mina egna idéer i det. Vi mickade upp trummorna på 

ett sätt som skulle ge oss mer frihet och kontroll över varje del av setet när vi går in i 

mixningsfasen. Jag satte mig vid trummorna och lyssnade på den råa förinspelningen av låten 

och experimenterade med vad som låter bra och inte samtidigt som jag fick känna ännu mer 

på uppbyggnaden av låten och bilda mig en uppfattning om hur övergångarna mellan olika 

partier i låten bör låta. Tack vare en “talk-back” funktion kunde jag ställa frågor och få 

feedback på det jag testade med bandet och den andra ljudproducenten. Problemet med en 

förinspelning är att som musiker kan du bli lurad av hur tempot egentligen går tack vare 

slarvigheten som uppstår när vi intalar oss att vi ändå ska spela om instrumenten, för i 

grunden bör alla instrument utgå från metronomen. Men genom att sänka volymen på 

instrumenten och höja volymen på metronomen höjs musikerns fokus på det verkliga tempot. 

Det var något som skulle komma att bli ett motstånd i efterarbetet. Det tog som förväntat 

längre tid än önskat att få spela in trummorna tack vare våra perfektionistiska egenskaper i 

den kreativa processen. Det är oerhört viktigt att det första instrumentet man spelar in och 

ännu viktigare med det rytmiska att vara i takt med rätt drivande kontra hängande känsla i sitt 

spelande för att få önskvärt resultat tillsammans med de andra lagren av instrument som 

komma skall. Under inspelning av trummor testade vi att ha en person som filmade medans 

jag la trumspåren med uppriggad belysning med färgfilter. Vilket givetvis tar sin tid och 

sätter inspelningstiden på paus medans ljus, filter osv placeras ut och ställs in. Det satte mig i 

rampljuset men på ett motsägelsefullt sätt eftersom jag kände att belysningen var lugnande, 

vilket jag upplevde som prestationshöjande eftersom det sätter ännu mer press på mig, som 

resulterade i att jag försökte ännu mer att få det till perfektion. Men dock var det också en 

22 



 

distraktion i den mån att jag var medveten om det vilket gjorde det oundvikligt att inte börja 

fundera över hur jag slår och hur jag såg ut. 

 

I inspelningsprogrammet pro tools fick vi problem med värdet på förstärkaren som var 

kopplad till mikrofonen som tar upp ljudet från bastrumman då den vid slumpmässiga 

tillfällen återställdes till 0 db från ungefär +35 db och vi kunde inte förstå varför. 

Bastrumman hördes knappt och någon aktivitet i det definitiva ljudspåret syntes inte. Det 

medförde att min roll som både musiker och producent blev ännu mer flytande när jag som 

producent försökte hjälpa till med att felsöka genom den andras beskrivning av ett absurt 

fenomen. Tagningar var tvungna att göras om tack vare dessa fenomen tills vi upptäckte att 

det var ett återkommande fenomen och vi avbröt inspelningen för felsökning av signalkedjan 

och det störde arbetsprocessen för alla involverade. Vi bytte ut kablar samt in och utgångar 

för att kunna avfärda möjligheten med glapp i någon kabel som kunde stänga av och slå på 

kontakten och därför återställa förstärkaren. Av en ren slump var den andra 

bastrumsmikrofonen skolan har i sin ägo utlånad för just den helgen så trots all möda 

kvarstod fenomenet vilket vi fick leva med. Ett annat fenomen som uppstod var att 

metronomen saktade ned vid något ställe i låten, vilket vi inte heller kunde förstå oss på, 

metronomen styrs av inställda parametrar i programmet vi använder oss utav. Vi kom till 

slutsatsen att jag spelade i rätt tempo trots att det lät fel med metronomen och startade om 

programmet så projektet återställdes och då kunde vi höra att trummorna var i rätt tempo. 

 

När trummorna var inspelade och vi kände oss nöjda med dom gick vi vidare till att spela in 

bas, vilket vi bestämde oss för att göra vid kontrollbordet genom att placera mikrofon och 

förstärkare i det ljudisolerade rummet bredvid. När vi ställde in ljudet på basen utgick vi ifrån 

vår vision att ha den lite smutsig, just eftersom det strider mot normer i hur musik bör låta, vi 

var därför öppna med hur låten skulle kunna låta när den blir “klar”. Lite distortion men ändå 

med ett djup i basen med en lite rundad ton föreställde vi oss skulle bli en bra grund att utgå 

ifrån i mixningsfasen. Samspelet mellan att göra i ordning för ljud och filminspelning var inte 

särskilt synkroniserat och hade ibland en tendens att distrahera. ljusriggar med filter 

placerades ut i kontrollrummet för att spela in både ljud och film samtidigt. Kontrollrummet 

som vanligtvis är ett ställe för tystnad där ljudproducenter lättare kan fastställa att det är en 

ren och bra tagning och instrumenten spelar i samma tempo. Vi ljudproducenter lyssnar också 
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efter oönskade artefakter i tagningarna som kan resultera i att vi måste göra om det samtidigt 

som vi lyssnar på renhet i toner och om det spelas rytmiskt och dynamiskt rätt. Denna dubbla 

produktion som pågick i kontrollrummet på samma gång summerar därför vår process på det 

vis att vi alla vandrade mellan gränserna som vi traditionellt sett hade gett oss i en enda stor 

produktion. I andra musikproduktioner vill du mixa ljud på instrumenten i efterhand dvs i 

mixningsfasen som kommer efter allt material är inspelat. Vi valde dock att gå en annan väg 

då vi experimenterade mellan tagningar med olika effekter för att tydligare kunna skapa oss 

en bild av vad låten kan bli. För hur du spelar på ett instrument styrs av hur instrumentet låter 

och därför var det för oss alla givande att höra hur det skulle kunna låta med annorlunda 

effekter. 

 

Nästa fas var att spela in gitarr, vanligtvis i en professionell produktion används en 

uppsättning effektpedaler och gitarrförstärkare som lämpar sig till den sortens ljud man är ute 

efter. Som tillsammans med mjukvaror, sk. plugins och ditt inspelnings och 

redigeringsprogram används som effekter. Vi valde att skippa användandet av effektpedaler, 

gitarrförstärkare och en mikrofon som plockar upp gitarrförstärkare ljud och kopplade därför 

gitarren direkt in kontrollbordet genom en förstärkare som endast förstärker signalen från 

gitarren utan att modifiera ljudet och därför gjorde vi oss beroende av digitala effekter och 

oberoende från effektpedalernas, gitarrförstärkarens och mikrofonens unika präglingar på 

ljudet. Fördelen med att ha digitala effekter är att du kan ta bort dem och ändra de hur du vill 

oavsett vilken fas av produktionen du befinner dig i. Har du alla effekter innan det blir ett 

definitivt ljudspår kan du endast finjustera det i efterhand. Nackdelen med att endast använda 

sig av digitala effekter är att ju “bättre” plugins du vill ha, ju mer kostar det och plugins som 

ämnar sig till musikproduktion är inte något som skolan har kostat på sig så vårt urval vad 

väldigt basalt. Men tack vare den kreativa friheten det medför snubblade vi över massor av 

häftiga kombinationer av lager med de verktyg och effekter vi hade att tillgå. Likt 

inspelningen av bas spelade vi även in film samtidigt som gitarristen la sina spår i 

kontrollrummet. Fördelen med gitarr jämfört med bas är att människans hörsel är känsligare 

inom gitarrens frekvensområde än basens vilket gjorde det lättare att fokusera sig på att 

lyssna och bedöma om en tagning var bra eller inte. Eftersom bandet själva skrivit låten gick 

deras delar väldigt smidigt under första dagen av inspelning. Sent den första dagen när vi alla 

märkbart blivit ofokuserade och trötta bestämde vi ändå oss för att spela in sångspåret. 
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Musiken till låten som vi hört förmodligen hundratals gånger under dagen hade försatt oss i 

någon sorts trans, så när vi fick höra hur sången går i låten för första gången blev det ett 

wow-moment, låten kom till liv och energin sprudlade och det gick upp för oss producenter 

att det vi varit med att skapa var något riktigt. Det var som en helt ny dimension av 

möjligheter i efterarbetet öppnades sig. Om det var något med låten som var alternativ så var 

det sättet sångaren sjöng på. 

Under sånginspelningen där vi använde en kondensatormikrofon ville vi inte ha någon som 

gick runt med en kamera och filmade då till och med andningsljud plockas upp på meters 

avstånd och fotsteg tar sig igenom stativet och blir en del av det definitiva ljudspåret. Därför 

sattes det upp en kamera med stativ där sångaren fick lära sig att sköta om kameran och slå 

den av och på mellan tagningar. Inspelningen gick därför smärtfritt med resultat över 

förväntan och vi kunde alla runda av dagen med ett leende och en inre lycka av vad vi lyckats 

åstadkomma på en dag. 

 

Under dag två diskuterade vi om och hur vi skulle lägga upp komplement i låten, såsom extra 

gitarrer och eventuell kör samt intro och outro. Vi bestämde oss för att göra två olika 

versioner av låten där den ena versionen med intro och outro som skrivits för att passa en 

musikvideo som blir till av filmmaterialet och den andra versionen för enbart lyssning. 

Den andra ljudproducenten är själv gitarrist och duktig på musikteori så det var passande att 

han satte sig med gitarristen i bandet och bollade idéer om hur andra gitarren som vi skulle 

spela in i refrängen skulle låta. Vi spelade in de delarna och därefter spelades några partier 

om i låten och gitarrspåren var klara. Hur kören skulle vara var vi osäkra på, men vi lade en 

stämma vissa fraseringar och experimenterade med delay och distortion på rösten för att gå 

ännu mer ifrån den välproducerade populärmusiksnormen. I ett parti av låten bestämde vi oss 

för att spela in ett gitarrsolo, efter mycket konfunderande mellan den andra ljudproducenten, 

gitarristen och många misslyckade tagningar bestämde gitarristen sig för att sätta sig någon 

annanstans för att skriva ett solo. Emellertid städade vi ljudproducenter upp i projektet och 

påbörjade lite klippning av materialet där vi tog bort “tystnad” dvs. bitar av ljudspår där inget 

önskvärt spelas, utan det är “tystnaden” mellan partier där sången eller instrumenten inte 

spelar, där brus, andetag osv hörs. Gitarristen kom tillbaks med en god grundidé för solot och 

vi började spela in igen, efter många tagningar och omskrivande och improviserande sa vi oss 
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nöjda med det. Efter det frågade vi oss om det var något mer vi önskade oss i låten, mer 

detaljer och vi kom fram till att några rytmiska slag innan solot skulle presentera det 

kommande solot på ett smygande sätt. I sista versen spelades det också in några rytmiska 

komplement. Därefter var det filminspelning i fokus i rummet bredvid där trummor och sång 

spelats in. Under tiden som de riggade upp ljus, kameror och experimenterade med färgfilter 

klippte jag och den andra ljudproducenten ihop intro och outro för att ge resten av försmak av 

hur det kommer att låta. Vi bestämde oss för att spela in när bandet och jag spelar våra 

instrument samtidigt framför kameror så vi spelade upp den inspelade låten högt och vi 

mimade med instrument och sång för tanken var att lägga den verkliga ljudfilen över filmen. 

Vi kände oss redo att påbörja efterbearbetningen av det material vi hade och bestämde oss för 

att städa undan, under tiden vi gjorde det åkte ett par stycken till affären och köpte en måltid 

för att avsluta denna helg vi delat tillsammans där vi satt i skogen vid havet, grillade och 

reflekterade över det vi åstadkommit. 

 

3.4 Postproduktion 

Innan helgen led mot sitt slut diskuterade vi i gruppen om visionerna kring hur låten bör låta, 

vi tog fram riktlinjer och bestämde oss för att i framtiden skicka utkast till bandet som får ge 

feedback på det och efter det följer mer mixning ända tills alla parter känner sig nöjda. Denna 

fas inleddes två dagar efter inspelningstillfället där jag och den andra ljudproducenten gavs 

makten att bestämma hur musiken kommer låta. Även om vi inte vill placera låten i någon 

kategori och genre kommer andra människor som lyssnar på låten att göra det, låten kommer 

därför att värderas därefter. Dock går det inte att komma undan att hur vi än mixar låten, så 

kommer den påminna om de normer som finns inom olika genres. Därför är vi tvungna att 

anpassa oss lite därefter, vi gick därför tillbaka till de influenser bandet har i musikindustrin 

och studerade deras sound. Bandets låt är gitarr och sångdriven, vilket betyder att de två 

elementen behöver mest plats i ljudbilden för att framhäva bland annat rytmiska egenheter 

och fraseringar i elementen som gör låten unik. Just de egenskaperna letade vi efter bland 

bandets influenser och bestämde oss för att utgå ifrån det smutsiga gamla londonsoundet likt 

bandet Arctic Monkeys. Vilket representerar oberoende, alternativ och nästan lite anarkistiskt 

för det är rått. Allt har distortion och gitarrerna låter som att de är kopplade till gamla och 

billiga förstärkare. När du hör musiken föreställer du dig en replokal bland slitna 

graffitimålade tegelhus där bandet är består av ett gäng vänner som lever utanför samhällets 
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normer. Därav ges producenterna makten att kunna styra över hur konsumenter uppfattar inte 

bara deras musik, men också hur de är som individer. Efter ett par dagars vilande från 

intensivt lyssnande på samma låt om och om igen hade vi kommit ur den trans vi försatts i. 

Vi började med grunden, trummor och bas, då upptäckte vi att instrumenten inte var 

tillräckligt i takt, det skiljde några millisekunder på vissa ställen och det går att arbeta runt det 

genom att klippa och förflytta. Till viss del fungerar det, men beroende på hur instrumenten 

spelar och hur ljudklippen ser ut kan det låta artificiellt vilket är oönskat, dock går det att 

maskera det med effekter tillsammans med andra instrument. Vi diskuterade det problemet 

och kom fram till att det finns olika former av välproducerade låtar, den typen av 

välproducerade låt vi vill komma fram till är nödvändigtvis inte den typ av låt vi först tänker 

på vilket är låtar från banden Dire Straits och Eagles som exempel. Poängen med just denna 

låt var att den är rå, den är äkta och vi fick anpassa oss därefter så vi fixade bara till det värsta 

som störde oss rytmiskt sett. Problemet som uppstod med metronomen under inspelningen 

där förstärkarens värde återställdes upptäckte vi hade påverkat bastrumman på sista versen 

och vi stod inför två val. Antingen ökar vi volymen markant så den är lika hög som resten av 

låten, eller så klipper och klistrar vi enskilda bastrumslag så det matchar resten av 

trumkompet. Vi bestämde återigen att köra på det råa, att öka volymen markant och det 

tyckte vi fungerade, det var inte många oönskade artefakter i ljudfilen förutom mikrofonens 

låga egenbrus och ljud från andra slag. Men tack vare att varje del av trumsetet hade en egen 

mikrofon maskerades de artefakterna genom volymskillnad då de separata mikrofonernas 

volym givetvis hördes mycket bättre i mixen. 

Vi experimenterade mycket i mixningsfasen där vi med basen precis i början av låten ökade 

distorsionen som sedan sjönk något när första versen började och sången kom in. Vilket vi 

tyckte gav låten mer attityd i form av råhet. Vi gick sedan vidare till de drivande elementen i 

låten, gitarr och sång. Vi testade med att mixa gitarrerna på olika vis med olika placeringar i 

stereobilden, ännu är vi inte helt nöjda. Det låter bra på så många olika vis men vår 

utgångspunkt är densamma där vi utgår ifrån smutsiga londonsoundet med en hint av våra 

subjektiva tankar om hur en välproducerad gitarr låter. Det vi båda har minst erfarenhet av är 

att mixa sång, det är sången som framför texten och ett högst kodat budskap så hörbarheten är 

väldigt viktig trots det smutsiga soundet. Vi frågade oss hur vi kunde smutsa ner sången men 

ändå behålla tydligheten i vad sångaren sjunger. Efter mycket experimenterande med 

signalkedjor med effekter såsom distortion, chorus, reverb, delay och parallell mixning där du 
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skickar spårets ljud till en ny kanal med andra effekter. På den nya kanalen framhäver vi 

diskanta ljud i rösten som gör att ingen sång drunknar i de smutsiga gitarrerna och basen. 

Problemet med reverb vilket ger sången en rumsklang i en form av delay där ljudet studsar 

fram och tillbaks som gör att sången låter mer naturlig, men problemet är balansen i det, har 

du en viss typ av reverb med för lång efterklang passar inte sången in i helheten. Den typ av 

effekt på sångröst lämpar sig bättre i vår “klassiska” syn på välproducerad musik. Vi 

bestämde oss därför att skapa ett falskt överslag som en typ av distortion, om volymen 

överträder maxvärde uppstår det distortion, det försökte vi simulera genom den separata 

ljudspåret, vilket blev en häftig effekt som vi dock tonade ned tack vare att det påminde oss 

om garagemusik då hörbarhet nästan inte existerar. Eftersom vi nu är i en fas där vi skickar 

utkast för att få feedback är tanken att när låten blir färdigmixad överlåter vi låten till bandet 

där de får göra vad de vill med den. 

 

4.0 Diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras metod, förhållningssätt och resultat av experiment i 

förhållande till makt. 

 

I varje social konstellation, en grupp individer intar vi olika roller, men i vårt fall var alla 

gränsöverskridande tack vare vår kommunikation som till viss del föll oss naturligt. Att fråga 

om feedback och komma med konstruktiv kritik som strider sig över våra traditionella 

discipliner. Där musiker spelar instrument och sjunger, ljudproducenter sköter det 

ljudtekniska och bestämmer när och hur vi spelar in musik och filmproducenter tvungna att 

rätta in sig efter ljudproducenter eftersom det är musiken som var i fokus. Dessa gränser 

överträdde vi från början till slut och därför plattades hierarkin ut till stor del, för 

maktstrukturer utvecklades också genom det förtroende som fötts tack vare den varierande 

kunskapen och färdigheter olika individer besatt. Vilket stämmer helt överens med Foucaults 

komplexa makt-kunskapsrelation.  

En av de fem punkterna som Liedman (2004) skiljer på som syftar på den makt över tingen 

som kunskapen ger blir intressant ur den aspekt där vi arbetar med och är beroende av 

nyttjandet av teknik där det också är viktigt att erkänna den makten objekten eller verktygen 

du använder dig av har över dig, en cykel rullar inte snabbare än du klarar av att trampa. 

Genom att erkänna din roll som likvärdig öppnar sig nya dimensioner där fler flyktlinjer visar 
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sig, noder för kopplingar som alltid finns. Under inspelnings och postproduktions fasen var 

det ett förhållningssätt som möjliggjorde experimenterande som bryter normer. m 

 

Låten finns till tack vare våra privilegier att bo i Sverige och från barnsben kunna ta del av 

modern teknik och intryck i framkanten av underhållning, musik och media. I en modern 

kultur som säger att det är bra att vara unik. Dessa privilegier medför också att möjligheten 

finns att studera och ta lån för att vara med och utveckla framtiden på en ny nivå. Detta är i 

allra högsta grad en form av makt vi tillåts nyttja i en demokrati där vi matas med Liedmans 

(2004) femte punkt har tillgång till kunskap som avslöjar makten för genom utbildning 

upptäcker du och samlar på dig kunskap om vad som är men också om vad du vill och det ger 

verktygen att kunna skapa din egen språngbräda för att kunna påverka samhället. Vi har 

skapat våra egna förutsättningar. Låten representerar därför mycket mer än vår process. Den 

kommer med ett budskap till alla som verkar i musikindustrin. Vi har brutit mot 

socialkulturella normer, musikaliska normer och processnormer.  

Genom vårt arbetssätt har vi avterritorialiserat de ledande aktörer i produktionssektorn. 

Genom vårt rhizomatiska förhållningsätt där vi letat flyktlinjer har vi visat att musiker inte 

behöver bli signerade hos ett bolag eller synas i tävlingar för att kunna spela in en 

högkvalitativ låt. Producenter behöver därför inte heller leta sig till befintliga studios för att 

jobba med det de vill, utan bara utforska nya sätt att skapa produktioner. Det gäller bara att 

hitta och ta till vara på de rätta kopplingarna för att kunna tjäna sitt syfte. Vi var en grupp 

individer med olika förutsättningar och tillgångar i form av medel och kunskap som vi förde 

samman i ett samarbete.  

Ett samarbete där vi förevigat ett stycke av bandet och oss själva som ger bandet ett effektivt 

verktyg att kunna nyttja som de vill. Låten kan läggas upp på olika streaming och 

försäljningstjänster där det också är bra att kunna skicka en länk till låten till olika fysiska 

platser som är intresserade av liveband. Möjligheten finns för dem att marknadsföra sig själva 

öppet och gratis på internet hos bloggar, recensenter osv. Men det är helt upp till dem. 

En fördel för independent musiker som äger rättigheterna till skrivna låt och inspelade låt är 

att de som vill köpa licenser till din musik behöver bara vända sig till en person som står för 

allt istället för att förhandla licenser med publishing company, record company, låtskrivare 

och recording artist. När det kommer till reklam och trafikintäkter genom plattformar såsom 

spotify är det du som själv äger rättigheterna och därmed erhåller alla inkomster. 
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5.0 Slutsats 

I detta kapitel skriver jag om lärdomar och sammanfattar en del av komplexiteten med vad 

det är som utgör maktstrukturerna vi kan uppleva.  

 

Vi är alla delaktiga i skapandet av musikindustrins utveckling, musiken du lyssnar på idag 

påverkar morgondagens musik och genom att använda olika tjänster för att få ut din musik 

höjer det företagets position. 

Precis som de konsekvenser som kommit från att produktion och publicering av musik är mer 

lättillgängligt än någonsin, som medfört att kunskapen och medvetenheten för att få sin musik 

har sjunkit går det att ta en liknelse med konsekvenserna från när människan uppfann elden. 

Där den kunskapen plötsligt spred sig världen över, jag kan tänka mig att det blev ett par 

skogsbränder tack vare bristande i medvetenhet när det kom till risker och konsekvenser. 

För att skapa medvetenhet och kunskap för att i sin tur kunna skapa förändring är det 

ett talesätt som lyder “förändring börjar inifrån”. Vilket rhizomen stödjer eftersom det alltid 

är subjektivt. Giger (2010) skriver att det som skiljer den den mänskliga relationen och den 

biologiska rhizomen åt är val, där val är baserat på mänskliga egenskaper som rationalitet och 

känsla. 

 

För att skapa en hållbar utveckling i en demokratisk och rhizomatisk musikindustri behöver 

vi granska oss själva och utforska vår relation till dessa maktstrukturer för att sedan göra en 

värdering. 

Hur vi betraktar och bedömer vad en musiker är och när en musiker har “lyckats” målar vi 

normativt sett väldigt svart och vitt, vi gör skillnad på musiker och musiker där en musiker 

som inte lever på det ekonomiskt sett kallas hobbymusiker och en musiker som lever på det 

kallas för professionell musiker. Dessa socialkulturella normer och moralstrukturer kommer 

till ytan genom att ifrågasätta bland annat när en musiker “lyckats” och vad en musiker är och 

ställa sig frågan varför. På så sätt utforskar vi gråzoner i våra kulturella värdegrunder. 

Barn är på så vis genier som med sin nyfikenhet alltid ställer frågan varför till allting, som 

vuxna ofta avfärdar genom tystnad eller med halvdana svar som inte ger upphov till 

reflektion. För det största hindret från att nyttja de flyktlinjer som alltid existerar i rhizomen 

är ens djupt präglade perspektiv och värderingar. Genom att ifrågasätta blir det också svårt att 
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ta ställning, men vi kanske inte alltid behöver ta ställning om det är bra eller dåligt, lätt eller 

svårt. 

 

De flesta musiker spelar och producerar musik i hemmet, de kan ha tillgång till en lokal där 

de tillsammans med några vänner eller band träffas och spelar musik. Någon enstaka gång 

om året dyker det upp en möjlighet till att få en spelning. Men många som skriver och 

producerar egen musik har aldrig uppträtt live med sitt material. Det behöver nödvändigtvis 

inte betyda att alla som har intresse för musik vill göra det heller. Men det finns drömmar hos 

många där de vill uppträda live, synas och höras runt om i världen. Men saknar kunskap om 

bland annat teknisk utrustning, kanske har de scenskräck eller inte tid och pengar att lägga på 

att resa och turnera eftersom dom är bundna i det ekonomiska systemet att behålla sitt 

heltidsjobb, övergången till att livnära sig på musik upplevs som svår. Verkligheten fungerar 

inte som ett handräcke längs drömmarnas väg. Det behöver inte betyda att det är omöjligt att 

uppnå sina drömmar, det gäller att ständigt ifrågasätta för att bilda sig kunskapen och 

medvetenhet som visar maktstrukturer som i sin tur synliggör vilka flyktlinjer det går att ta 

inom det området. 

 

Denna studie visar på vikten av ansvarsfull design där medvetenhet bör vara i centrum för att 

bevara och utveckla den rättvisa och fria marknaden. Det berör inte bara företagskoncept, 

program och tjänster, utan också konsumenter och icke-konsumenter. Denna studie har ett 

behov att fördjupas och appliceras inom andra medier och industrier än musikindustrin. 
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Teknisk Bilaga 

 

Studio Netport 

En väl utrustad inspelningsstudio med en 32 kanalers Avid Digidesign Icon D-control 

konsol som tack vare sina digitala egenskaper lätt kan skapa sin egen översikt och 

kontroll över valda effekter i det du redigerar. Studion och dess utrustning har nyttjats 

i form av hårdvaror såsom dator, mikrofoner, kablar, hörlurar, förstärkare, instrument 

men också utrymmet då vi spelat in film i alla dess områden. 

 

 Pro Tools 

En mjukvara som går under termen Digital Audio Workstation (DAW) som 

tillsammans med andra program med samma syfte används till inspelning och 

redigering av digitala ljudfiler. Samarbetar med plug-ins som breddar möjligheterna 

att modifiera ljuden. 
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Ordlista 
 
Hegemoni  - Den dominans eller ledande ställning som till exempel en person, en 
organisation eller ett land kan ha. 
 
Status quo - Ledande ställning utan utveckling i relationerna. 
 
Streamingtjänster  -  Internetbaserade plattformar för konsumtion av mediaunderhållning.  
 
Kognitiv dissonans - Obehaglig känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer 
samtidigt. 
 
Uppmickning / Att micka  - Montera och ställa tillrätta stativ med mikrofoner i närhet av 
inspelningskälla. 
 
Mixning - Efter inspelat ljudspår modifiera ljudet med önskade effekter. 
 
Postproduktion - Efterbearbetning av inspelat material.  
 
Spår - Ett instrument får oftast minst ett eget spår för att kunna mixas individuellt utan att 
effekter påverkar andra instrument.  
 
Signalkedja  - Den elektriska signal som går från inspelningskälla till högtalare, innefattar 
mikrofoner, förstärkare, mixerbord, effekter etc.  
 
London sound  - Ett samlingsord för ljudbilden från typiskt 80-90 tals rebellisk punkrock från 
London.  
 
Arctic monkeys, Dire Straits, Eagles - Kända band med unika kännetecken av ljudkvalitet på 
sina låtar.  
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