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AABBSSTTRRAAKKTT  

Denna uppsats syftar till att redogöra för hur blivande musikproducenter 

betraktar och hanterar det utbud av musikproduktionsrelaterad programvara 

som finns tillgängligt idag, samt att öka kunskapen om hur detta utbud kan 

inverka på musikalisk produktivitet. Föremål för den undersökning jag gjort 

är fem studenter på Medieproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

Undersökningen har genomförts i form av strukturerade kvalitativa 

intervjuer och med utgång från denna empiri har en verbal analys gjorts. 

Från resultatet kan utläsas att mängden tillgänglig programvara, och dess 

inneboende möjligheter, har gjort ramarna för vad man kan och inte kan 

göra i sitt musikproducerande diffusa. Tidigare har tekniska begränsningar 

utgjort ramar för vad som är genomförbart, idag är det i högre grad upp till 

människan själv att sätta begränsningar. En slutsats jag drar utifrån 

undersökningen är att de intervjuade kan uppleva detta ansvar för sina egna 

förutsättningar som hämmande för den musikaliska produktiviteten. 
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IINNLLEEDDNNIINNGG  

Aldrig förr har valfriheten i våra liv varit så stor. Inom i stort sett alla områden finns idag en 

uppsjö av alternativ för oss att värdera och ta ställning till. Detta kan gälla allt från vilka kläder vi 

köper och vilken mat vi äter, till vilket pensionssparande vi vill ha, vilket elbolag vi vill köpa vår 

ström från och mycket annat. Denna utveckling är enligt min uppfattning inte speciellt märklig, 

utan snarare logisk, då ett demokratiskt samhälle i hög grad bygger på valfrihet. Jag vill mena att 

det i vår kultur har blivit ett naturligt tillstånd att sträva efter en allt högre grad av 

självbestämmande, nästan oavsett vilket sammanhang man åsyftar. 

 

Utvecklingen inom området musikproduktion utgör inget undantag. Trenden mot ökade 

möjligheter och självbestämmande har snarast accelererat ännu intensivare inom detta område, 

mycket tack vare de tekniska framsteg som gjorts. Digital inspelningsteknik har på bara några år 

skapat fantastiska möjligheter för vem som helst att skapa, spela in och redigera musik. Datorn 

har blivit det verktyg som i mesta mån används för att på ett enkelt sätt förmedla sina musikaliska 

idéer hela vägen från idé till färdig produkt. Äger man en dator, ett ljudkort samt programvara för 

musikproduktion, så sätter i princip fantasin gränsen för vad man kan åstadkomma. 

 

Det som tidigare inneburit tekniska begränsningar för oss har till stor del suddats ut genom 

utvecklingen. Exempelvis har man idag tillgång till ett obegränsat antal spår vid 

musikinspelningar. Man kan redigera och manipulera ljud och musik på sätt som förut varit 

ogenomförbara. Inte heller är man på samma sätt som förut beroende av fysiska musikinstrument. 

Många musikinstrument som används i musikinspelningar kan idag existera i form av 

datorprogramvara som, ofta med hög autenticitet, kan återskapa det fysiska instrumentets 

ljudande kvaliteter. Sammantaget har denna utveckling lett till att möjligheterna till kreativ 

musikproduktion stegrats på ett formidabelt sätt. 

 

Internets utbredning i samhället har medfört banbrytande förändringar i vårt sätt att arbeta och 

kommunicera, det världsomspännande nätet kan jämställas vid ett ofantligt arkiv där man kan 

hitta massor av värdefull information om man är beredd att leta tillräckligt länge. Vi kan idag 

flytta bild, text och ljud mellan olika kontinenter på bara ett par sekunder, vilket har 
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revolutionerat arbetet med grafik och ljud på olika sätt. Som musikproducent är man inte längre 

begränsad till vad som finns i ens egen dator utan har tack vare Internetanslutningen tillgång till 

en ”värld av ljud”. Tillgången till detta näst intill oändliga arkiv medför dock ökade krav på vår 

förmåga att sålla i material och informationsflöden. Journalisten Carl Löfgren på tidningen Studio 

resonerar kring de problem som denna mångfald kan ge upphov till:  

 

Var och varannan dag släpps nya versioner och instrument. Konsekvensen av detta är att 

utvecklingen drivs på med en rasande fart, men också att många, inklusive jag själv, har fått 

vissa svårigheter att göra ny musik. Att skapa något mer substantiellt än fyra eller åtta 

takter ter sig allt knepigare. Jakten på de senaste pluggarna lämnar allt mindre tid åt själva 

musikskapandet. 1 

 

Löfgrens artikel vittnar om att de senaste årens musikteknologiska framsteg inte enbart är av 

positiv karaktär, och jag har själv i egenskap av musikskapare intresserat mig för vad 

konsekvenserna blir av ett drastiskt ökat utbud av verktyg och instrument i mjukvara, avsett för 

datorbaserat musikskapande. I takt med att mina egna tekniska möjligheter att skapa och 

producera musik genom åren ökat markant, så har min musikaliska produktivitet på samma gång 

minskat. Jag gör, kort sagt, inte lika mycket musik längre. Detta faktum har frustrerat, men även 

fascinerat mig, och när möjligheten nu finns att fördjupa sig i ämnet genom en uppsats har jag 

tagit tillfället i akt. Detta arbete är således ämnat att ge en uppfattning om vilka effekter som de 

senaste årens ökade utbud av programvara för musikproduktion 2 har på musikproducenter och 

deras produktivitet. 

 

                                                 
1 Löfgren, Carl  ”Tekniken tar död på musikskapandet” Tidningen Studio nr 2 2003 s 75  
2 Min definition av programvara för musikproduktion beskrivs i avsnittet ”Begreppsdefinitioner och terminologi”. 
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BBeeggrreeppppssddeeffiinniittiioonneerr  oocchh  tteerrmmiinnoollooggii  
Det ständiga problemet med att vetenskapligt skriva om ljud- och musikproduktion har till följd 

att området präglas till stor del av subjektiva fackuttryck och värderingar. För att kunna precisera 

mitt skrivande i största mån så krävs därför definitioner av vad jag åsyftar med olika begrepp. Jag 

har funderat mycket på vilka begrepp som passat bäst att använda sig av i uppsatsen, i synnerhet 

gällande den musikaliska skapandeprocessen. 

 

Begreppet hemstudio är inte exakt utan kan rymma många tolkningar. I uppsatsen används ordet 

som beskrivning på utrustning och programvara för ljud- och musikproduktion i hemmiljö. 

Sovrumsstudio, projektstudio och datorstudio är andra namn som ofta brukar användas i 

sammanhanget. Med begreppet musikdator menar jag den dator man i huvudsak använder som 

hjälpmedel och verktyg för sitt musikproducerande.  

 

Med termerna skapande och musikproducerande/produktion avser jag arbetsprocessen med en 

musikalisk produktion, såväl konstnärligt som tekniskt: komposition och framställande av 

musikaliskt material, inspelning samt mixning och ev. mastring. 

 

Micael Timonen beskriver på detta sätt termen produktivitet i sin uppsats:  

 

Produktivitet förstår jag som att en viss producent under en viss tid producerar ett visst 

antal exemplar av en produkt. Högre eller lägre produktivitet innebär att producenten 

producerar fler eller färre antal produkter under en viss tidsperiod i förhållande till en lika 

lång referensperiod. 3 

 

Jag upplever att Timonens beskrivning är adekvat för min egen undersökning, och när begreppet 

musikalisk produktivitet förekommer syftar jag på en individs färdigställande av 

musikproduktioner. Att avgöra när en produktion kan betraktas som färdig är även det en 

subjektiv bedömning. I undersökningen låter jag dock intervjuobjekten själva göra den 

bedömningen i sina svar, och fastslår inga kriterier för vad som definierar en färdig 

musikproduktion. 

                                                 
3 Timonen, Micael  Om sambandet mellan ekonomisk trygghet, kreativitet och produktivitet 2002 s 11 
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Med programvara för musikproduktion syftar jag på all programvara som används för 

musikskapande och musikproduktion. Detta kan vara sequencerprogram som t.ex. Pro Tools, 

Reason och Cubase, samt virtuella mjukvaruinstrument och plug-ins som VSTi etc. Jag syftar 

alltså inte på rena uppspelningsprogram för ljud och musik.  

 

Internet är ett omfattande begrepp som är subjektivt och kan kopplas till en stor mängd 

applikationer, tjänster och användningsområden. Nationalencyklopedins definition av begreppet 

är ”Världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla 

anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom 

TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)”. Denna definition är enligt 

min uppfattning lämplig, och när jag använder begreppet i uppsatsen så syftar jag på alla de 

möjligheter som finns att genom Internet kommunicera och utbyta information, filer och 

programvara.  
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SSYYFFTTEE  OOCCHH  FFRRÅÅGGEESSTTÄÄLLLLNNIINNGGAARR  

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur det ökade utbudet och tillgången på 

programvara för musikproduktion inverkar på musikproducerande, och på den musikaliska 

produktiviteten.  

 

Min huvudsakliga frågeställning är:  

Hur hanterar blivande musikproducenter kvantiteten i dagens utbud av programvara för 

musikproduktion? För att svara på huvudfrågeställningen har jag undersökt följande aspekter: 

 

• Hur de intervjuade ser på mängden tillgänglig programvara för musikproduktion  

• Val och åtkomst av de programvaror som de intervjuade vill använda 

• I vilken grad de intervjuade upplever att de behärskar programvarorna de använder 

• Hur ofta de intervjuade installerar och prövar ny programvara för musikproduktion 

• Hur de intervjuade upplever att utbudet av programvara inverkar på den musikaliska 

produktiviteten 

 

 

MMEETTOODD  OOCCHH  KKÄÄLLLLMMAATTEERRIIAALL  

Under uppsatsprocessen har jag funderat mycket kring vilken metod och vilket källmaterial som 

lämpar sig bäst för genomförandet av min undersökning. Efter att ha övervägt såväl enkäter som 

observation, har jag valt att basera undersökningen på personliga intervjuer. Funderingarna slutar 

emellertid inte där, ett viktigt val inför genomförandet av forskningsintervjuer är hur dessa ska 

struktureras. Skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ undersökning kan ligga i hur hårt 

styrda intervjuerna är. En hårt strukturerad intervju lämpar sig ofta bättre för statistiska 

sammanställningar, medan en öppnare intervju ofta lämpar sig bättre för att få ett 

helhetsperspektiv relaterat till ämnet och den intervjuade, vilket är mitt huvudsakliga mål. 
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Samtliga intervjuer har genomförts i Falun under veckorna 15 till 17 år 2005. Då en kvalitativ 

intervju är relativt fri till sin karaktär så baseras intervjuerna till betydande del på öppna samtal 

mellan intervjuobjekten och mig själv i egenskap av intervjuare. Detta gjorde att jag var mån om 

att intervjuobjekten skulle känna sig lugna och förtrogna med situationen, i enlighet med de 

riktlinjer som står att läsa i forskningslitteraturen. 4 För att i största mån underlätta fria 

diskussioner har jag valt att hålla alla intervjuobjekt anonyma. Jag har också strävat efter att 

genomföra alla intervjuer med en person i taget, i respektive intervjuobjekts hem. Jag anser det 

vara den miljö som ger bäst förutsättningar för en öppen och givande intervju, i synnerhet då 

intervjun delvis innehåller frågor kring den intervjuades hemstudio. Då ett av intervjuobjekten är 

bosatt i Stockholm har intervjun med denne genomförts i Högskolan Dalarnas Mediehus, jag 

upplever dock inte att detta påverkat intervjun på något sätt. 

 

Före och under intervjun fick intervjuobjekten studera ett papper bestående av definitioner på de 

begrepp och termer som används i intervjufrågorna, detta gjordes i syfte att undvika missförstånd 

gällande frågornas innebörd. För att möjliggöra en korrektare analys av materialet spelades 

intervjuerna in på Minidisc. Intervjuernas innehåll överfördes sedan från Minidisc till min egen 

dator genom ljudredigeringsprogrammet Goldwave, detta för att underlätta den efterföljande 

transkriptionen. Alla intervjuer transkriberades sedan i sin helhet till text av mig, 

tillvägagångssätt för transkriptionen har hämtats i den studerade forskningslitteraturen. 5  

 

Dessa transkriberade texter utgör empiri för min efterföljande analys/diskussion. Eftersom jag 

vill skapa autenticitet genom att presentera intervjuobjektens egna uttryck så har jag valt att ofta 

använda citat från dessa. I vissa fall har jag varit tvungen att redigera dem språkligt och på några 

ställen har en parentes förtydligat eventuella oklarheter i citatet.  ”[…]” Betyder att någon del av 

citatet tagits bort som jag inte funnit relevant för den aktuella frågan.  ”…” Betyder att personen i 

fråga blivit sittande tyst en stund och sedan fortsatt tala.  

                                                 
4 Dessa finns närmare beskrivna i följande avsnitt, “Intervju som forskningsmetod”. 
5 I Magne Holme, B Krohn Solvang  Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder 1991 s 118 
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IInntteerrvvjjuu  ssoomm  ffoorrsskknniinnggssmmeettoodd  
Att genomföra en intervju är krävande för både intervjuare och intervjuobjekt. Intervjuaren måste 

kunna sätta sig in i hur den intervjuade upplever sin situation, utan att pracka sina egna 

uppfattningar på den intervjuade. 6  I boken Forskningsmetodik (Holme, Solvang 1991) nämns 

fyra huvudelement vilka är avgörande för hur resultatet blir; undersökningens teman, roller, 

samspel och miljö. Att temat för intervjun inte känns svårt och konstlat att prata om för den 

intervjuade är givetvis viktigt för resultatet, annars bör man överväga andra sätt för den aktuella 

undersökningen. Med roll menas de underliggande förväntningar på varandras beteenden som 

intervjuare/intervjuad har på varandra, exempelvis statusskillnad eller andra personliga relationer.  

Vidare är samspelet mellan intervjuare/intervjuad viktigt i en kvalitativ intervju. Man ska som 

intervjuare fånga upp de kanske subtila signaler som ges, inte gå för fort fram eller pressa 

intervjupersonen på mer information än denne vill ge. Till sist är miljön för intervjun viktig, plats 

och förutsättningar för intervjun kan påverka resultatet. Det kan exempelvis gälla plats och 

tidpunkt, hur förberedd man är, om bandspelare/Minidisc används m.m. 7 Riktlinjen för alla 

ovanstående punkter och intervjun som helhet är att den intervjuade alltid ska känna sig naturlig 

och opåverkad, och att denne har tillit till intervjuaren. 

 

The danger of too much flexibility are just as obvious as the truth in the argument that to 

give everybody shoes of size 8 is to give the same thing to everybody, yet with different 

effect 8 

 

Ovanstående citat är ett uttryck för de svårigheter som finns med intervjuförfarandet. Den 

kvantitativa intervjun innebär att man ger samma instruktioner till alla. Det är dock inte säkert att 

instruktionerna uppfattas på samma sätt av alla deltagande, vilket i så fall sänker 

undersökningens trovärdighet. På samma sätt finns även nackdelar med en alltför stor flexibilitet 

vilket kan finnas i kvalitativa, fria intervjuer. Då mitt primära mål med undersökningen är att ge 

en övergripande bild av de intervjuades egna tankar kring ämnet har jag som sagt valt att göra 

huvudsakligen kvalitativa intervjuer, men med vissa fasta punkter och frågor för att intervjuernas 

struktur och fokus inte ska skilja sig åt för mycket. 

                                                 
6 Holme, Solvang 1991 s 115 
7 Ibid  s 116-117 
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AAvvggrräännssnniinnggaarr  
Då ämnet är tämligen brett har jag genomfört ett antal avgränsningar för att förbättra överblicken. 

För utförligare definitioner av de begrepp som myntas i detta avsnitt hänvisas till avsnittet 

”Begreppsdefinitioner och terminologi” som behandlats tidigare i uppsatsen. 

 

Undersökningen är en fallstudie som baseras på iakttagelser hos en liten grupp människor vilket 

innebär att resultaten endast bör ses som en fingervisning om hur det förhåller sig i ett större 

sammanhang. I detta fall har jag valt att begränsa undersökningen till intervjuer med blivande 

musikproducenter, i form av studenter på programmet Medieproduktion vid Högskolan Dalarna.  

Samtliga intervjuobjekt producerar i dagsläget musik i någon form, varför uttrycket ”blivande 

musikproducenter” kan te sig märkligt. Med detta uttryck menar jag främst att de intervjuade 

genom utbildningen förbereds för en blivande yrkesverksamhet som medie/musikproducenter. 

Intervjuerna är fem till antalet, och jag anser att detta är tillräckligt för att ge en bild av det jag 

vill belysa med uppsatsen. 

 

Då samtliga intervjuobjekt är studenter vill jag poängtera att undersökningen gäller 

musikskapande i hemstudiomiljö. Skolstudios eller kommersiella studios är således inte 

inkluderade i undersökningen. Då mitt mål med uppsatsen heller inte är att göra en tidsmässig 

jämförelse, utan snarare att göra en iakttagelse av ett nutida fenomen, så har jag inte tagit hänsyn 

till de intervjuades ålder eller hur lång erfarenhet de har av datorbaserad musikproduktion. 

Snittåldern hos de intervjuade är 26 år, där den äldsta är 31 år och den yngsta 22 år. 

Åldersrepresentationen kan i detta fall ses som ytterligare en avgränsande faktor. 

 

Eftersom jag skriver om effekterna av ett ökat utbud av mjukvara för musikproduktion så 

fokuserar jag enbart på datorbaserat musikproducerande. Gemensamt för intervjuobjekten är 

alltså att de på något sätt använder datorn som hjälpmedel för sitt musikproducerande. Jag har 

valt att koncentrera undersökningen till frågeställningar rörande den programvara som används 

för produktion och framställande av musikproduktioner, och har därmed valt att inte inkludera 

frågor kring programvara som endast är avsett för uppspelning av musik och ljud.  

                                                                                                                                                              
8 Galtung, J  Theory and Methods of Social Research  1969 s 116 
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KKäällllmmaatteerriiaall  
Det källmaterial man använder sig av i ett vetenskapligt arbete kan delas upp i primär- och 

sekundärkällor. Med primärkälla menar man i regel information som kommer till stånd eller som 

man får tag på under arbetets gång. Sekundärkällor är information som redan framkommit inom 

ämnet, t.ex. genom tidigare forskning och publikationer. 9 Då jag själv är studerande på en 

utbildning där många musikskapare går och vistas, har jag valt att använda mig av primärkällor i 

min uppsats. Den tidigare forskningen inom ämnet är mycket begränsad, vilket är ytterligare en 

anledning till mitt val av primärkällor i form av intervjuer med studenter vid min egen utbildning. 

Alla medverkande studenter är verksamma som musikproducenter på egen hand, och genomför 

produktioner där de själv står för alla konstnärliga och tekniska beslut i produktionsprocessen. 

 

Vid struktureringen av resultatet har jag övervägt att använda tekniker som helhetsanalys och 

delanalys. 10 Då antalet intervjuer är så litet har jag dock valt att inte använda mig av delanalys.  

För att göra sammanställningen och bearbetningen av resultatet/källmaterialet så åskådlig som 

möjligt har jag istället valt att avhandla en intervjupunkt i taget, då detta är en redan färdig 

struktur. Jag upplever att detta skapar en bra överblick och gör det lättare och effektivare att 

tolka, reflektera över och kommentera resultaten. Frågorna presenteras i samma ordning som de 

ställts i intervjuerna, och i samband med varje fråga ges en beskrivning av frågans motivation. 

 

PPrreesseennttaattiioonn  aavv  IInntteerrvvjjuuoobbjjeekktt  
Nedan följer en kortfattad presentation av de intervjuobjekt som deltagit i min undersökning, 

samt av vilken utrustning och programvara deras hemstudio består av. Jag vill påpeka att namnen 

på intervjuobjekten är fingerade. 

 

Intervjuobjekt ett: Janne, 28 år 

Skapar/Producerar: Beats, hiphoprelaterade beats, elektroniska beats 

Hårdvara: PC-dator 3,4 GHz, Digidesign Digi001 ljudkort, Behringer 16 kanals mixerbord, 

ESI32 hårdvarusampler, TB303 bassynth, kompressor, effekt, MIDI-klaviatur m.m. 

Mjukvara: Cubase, Reason, ProTools, Soundforge, Adobe Auditorium, CoolEdit, ReCycle m.m. 

                                                 
9 Bell J Introduktion till Forskningsmetodik Lund: Studentlitteratur 2000 s 94 
10 Holme, Solvang 1991, s 119-122 
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Intervjuobjekt två: Stig, 22 år 

Skapar/Producerar: Rock, pop, elektroniskt 

Hårdvara: PC-dator, ESI ESP1010 Ljudkort, Tapco Studiomonitorer, POD förstärkarsimulator, 

ALTO mik-preamp, Tandberg rullbandspelare, Behringer patchbay, mikrofoner (tre 

kondensatormikrofoner och ett par dynamiska), några gitarrer och basar, maracas, bongos. 

Mjukvara: Cubase SX, Reason, LM4 trummaskin, Waves plug-ins, m.m. 

 

 

Intervjuobjekt tre: Sven, 27 år 

Skapar/Producerar: Mest gitarrbaserad pop 

Hårdvara: PC-dator, E-MU ljudkort, Behringer B2030A studiomonitorer, MIDI-klaviatur, två 

nylonsträngade gitarrer, en stålsträngad gitarr, två elgitarrer och en elbas. 

Mjukvara: Logic 5.5 och Reason 2.5, Soundforge 7.0, ”en del mjukvarusynthar”. 

 

 

Intervjuobjekt fyra: Ola, 22 år 

Skapar/Producerar: Mörk hiphop/samplingsbaserad elektronisk musik 

Hårdvara: PC-dator, M-Audio Audiophile 2496 ljudkort, Digidesign Digi001 ljudkort, Yamaha 

MSP5 Studiomonitorer, Behringer Ultragain PRO mikpreamp, DBX 266XL kompressor, 

Sennheiser HD240 hörlurar, två stycken Technics 1200 skivspelare, vinylskivor.  

Mjukvara: Cubase SX2, Cubase SX1, Cubase VST 5, Pro Tools, Reason, Soundforge, Adobe 

Audition, Kontakt mjukvarusampler, effekter m.m. 

 

 

Intervjuobjekt fem: Per, 31 år 

Skapar/Producerar: Elektronisk musik, allt från lugn ambient chillout till dansmusik. 

Hårdvara: PC-dator, ljudkort, Mackie 14 kanals mixer, två kompressorer, DP2 och Rev500 

effektprocessorer, Yamaha reverb, AKG hörlurar. 

Mjukvara: Logic, Fruity Loops, Soundforge m.m. 
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KKrriittiikk  mmoott  kkäällllmmaatteerriiaall  
Jag är bekant med samtliga intervjuobjekt sedan tidigare och vi är, eller har varit, kurskamrater på 

utbildningen Medieproduktion vid Högskolan Dalarna. Detta kan enligt min mening både vara på 

gott och ont. Till den positiva sidan hör att det kan möjliggöra en öppnare diskussion så till vida 

att intervjuobjekten känner sig väl förtrogna med mig som intervjuare. Negativa faktorer skulle 

kunna vara att intervjuobjektens svar på något sätt färgas av att vi är bekanta sedan tidigare. Jag 

anstränger mig i intervjuerna för att undvika detta och att inte påverka intervjuobjekten på något 

sätt genom betoningar, ledande frågor eller andra tänkbart påverkande faktorer. 

 

Samtliga intervjuobjekt har svensk bakgrund, vilket ger undersökningen en geografisk 

begränsning. Internet är visserligen ett globalt nätverk, men de förhållanden som är aktuella för 

mitt arbete kan ändå variera rejält olika länder emellan, exempelvis gällande utbyggnad av 

bredbandsnät, priser och tillgänglighet av musikutrustning m.m. En annan tänkbart relevant 

faktor är intervjuobjektens sociala status, vilket jag dock inte tar hänsyn till i uppsatsen. 

 

Samtliga intervjuobjekt är av manligt kön, vilket utesluter en analys utifrån genusperspektiv av 

de aktuella frågeställningarna. Detta kan givetvis tyckas vara beklagligt, anledningen till att jag 

valt att intervjua enbart män är dock att en minoritet av studenterna på 

Medieproduktionsprogrammet är kvinnor, i synnerhet på programmets ljudinriktning. Eftersom 

utbildningen har grundläggande behörighet 11 anser jag att detta är en förhållandevis objektiv 

spegling av verkligheten. Medieproduktionsprogrammets ljudinriktning är visserligen inte 

specifikt inriktad mot datorbaserad musikproduktion (även om datorer används genomgående 

under produktionsprocessen), dock har jag inte sett eller hört något som antytt att 

könsfördelningen skulle vara annorlunda bland datorbaserade musikskapare i övrigt. 

 

                                                 
11 Verket för Högskoleservice - Antagning http://www.vhs.se/templates/Page.aspx?id=480   2005-05-23 
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FFOORRSSKKNNIINNGGSSLLÄÄGGEE  

Vad gäller akademisk litteratur så har jag inte hittat särskilt något som direkt anknyter till mitt 

valda ämne. En anledning till detta tror jag är att den teknologiska utvecklingen går så pass fort. 

Man har helt enkelt inte hunnit forska i hur utbudet av programvara inverkar på datorbaserad 

musikproduktion. I den akademiska litteratur jag tagit del av under min nuvarande utbildning går 

man överlag inte in på dessa frågeställningar, utan stannar vid konstaterandet att datorn är ett 

fantastiskt verktyg som gör det lättare än någonsin för musikskapare att vara kreativa och att 

förverkliga sina musikaliska visioner. En stor del av den litteratur jag använt mig av för detta 

arbete angränsar därför i högre grad till psykologiområdet än till musikforskning. 

 

Frågor kring valfrihet och självbestämmande är centrala för mitt arbete. Det mest relevanta verk 

jag funnit inom detta område är Valfrihetens tyranni (2004) av Barry Schwartz. Boken behandlar 

den ökande valfrihet som vi idag möter inom i princip alla livets områden samt hur denna 

valfrihet inverkar på våra liv och vårt beteende. Vedertagna sanningar ifrågasätts, som t.ex. att ju 

större valfrihet människor har i sina liv, desto bättre har de det. Schwartz delar in människor i två 

olika kategorier – maximerare och bra nog-människor. Detta baseras på hur man förhåller sig till 

utbud och val. Maximeraren vill utvärdera alla tänkbara möjligheter för att kunna göra det bästa 

valet i varje situation. Bra nog- personer, däremot, tenderar att inte ta lika stor hänsyn till olika 

valmöjligheter utan nöja sig när de finner något som passar deras syften. I boken läggs hypotesen 

fram att oändliga valmöjligheter leder till att vi får bättre resultat av våra beslut än vi skulle ha 

fått med ett mer begränsat utbud, men de får oss att må sämre. 12 Anledningen är enligt Schwartz 

att en högre grad av valfrihet i olika situationer leder till att vi ställer högre förväntningar på oss 

själva, vilka blir svårare att infria ju större utbudet är. Svårighet att infria förväntningar leder i sin 

tur till ångest. 

 

Jag kommer främst att relatera till Schwartz forskning i min uppsats för att se om resultaten även 

kan sägas gälla för min egen frågeställning. Sett ur ett musikproduktionsperspektiv har 

utvecklingen varit minst lika extrem och omvälvande som inom andra områden. Som jag tidigare 

nämnt finns idag ett veritabelt hav av möjligheter för den som vill skapa och producera musik 

                                                 
12 Schwartz 2004  s 197 
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med datorn som hjälpmedel, vilket i hög grad aktualiserar Barry Schwarts forskning.  

 

En stor del av det som är skrivet om mjukvara för musikproduktion finns i facklitteratur. Magasin 

som t.ex. brittiska Sound on Sound och svenska Studio följer utvecklingen inom musikteknologi. 

Tidningen Studio riktar sig specifikt till läsare som använder datorn som musikverktyg och 

fokuserar på den mjukvara som används vid datorstödd musikproduktion. Tidskrifterna behandlar 

och recenserar visserligen den mjukvara jag nämner i uppsatsen, men i förhållande till min 

specifika frågeställning så har jag inte hittat något som är direkt relevant, mer än den artikel som 

jag hänvisar till i uppsatsens inledningsavsnitt. 

 

Annan litteratur behandlar området kreativitet på olika sätt, där empirisk forskning bedrivits 

sedan 50-talet. Det har exempelvis forskats i metoder för att på olika sätt mäta individers 

kreativitet i avsikt att på något sätt kontrollera det kreativa flödet, ofta kallat flow. Uttrycket flow 

myntades ursprungligen av Mihály Csíkszentmihályi, professor i psykologi i Chicago. I boken 

Flow- Den optimala upplevelsens psykologi (1996) försöker han sätta fingret på vad det är som 

framkallar dessa positiva känslor av koncentration, fokus och arbetsglädje. Boken har relevans 

för min egen frågeställning, då det är intressant att fråga sig ifall ett stort utbud av programvara 

för musikproduktion på något sätt inverkar på möjligheten att uppleva flow, ett tillstånd som 

enligt min uppfattning kan vara förknippat med musikalisk produktivitet. 

 

Sambandet mellan ekonomi och produktivitet behandlas i en sociologiuppsats av Micael 

Timonen (2002), som studerar de statliga inkomstgarantierna för konstnärer och deras inverkan 

på innehavarens kreativitet och produktivitet. I ett större perspektiv kan arbetet sägas behandla 

sambandet mellan ekonomisk trygghet och kreativitet/produktivitet. Timonen kommer i 

uppsatsen fram till att inkomstgarantin ökar de tillfrågades trygghet, dock är det svårt att se något 

entydigt samband mellan ekonomisk trygghet och kreativitet eller produktivitet. De flesta som 

besvarat Timonens enkät har inte märkt någon skillnad i sin kreativitet/produktivitet. 

Undersökningen är intressant i avseendet att den behandlar ett närbesläktat område och jag har 

använt Timonens definition av termen produktivitet i min egen undersökning. 
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En annan akademisk text jag läst är Litteraturstudie i kreativitet (2001) av Annika Lagergren, 

från Högskolan i Halmstad. Detta är snarast en sammanfattning av den forskning som bedrivits 

under området kreativitet ur olika aspekter, exempelvis har flow ett stort utrymme i texten. Jag 

bedömer inte denna studie som särskilt intressant då min egen text inte fokuserar på kreativiteten 

som fenomen eller hur den kreativa processen ser ut.  

 

Jag har även läst om kompositionsprocessen vid musikskapande med datorer, i avhandlingen 

Strövtåg i komponerandets landskap (2001) av Lena Vesterlund. Avhandlingen baseras på 

undersökningar av musikstudenters komponerande med hjälp av datorer och musikteknologi. 

Syftet med dessa är att ge insikt i hur kompositionsprocessen, med hjälp av datorer och 

musikteknologi, ser ut från idé till färdigt musikstycke. Avhandlingen är i mina ögon mycket 

gedigen och välgjord, men ligger som helhet lite vid sidan av min egen frågeställning då fokusen 

i första hand ligger på kompositionsprocessen och inte på programvarorna. 
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IINNSSPPEELLNNIINNGGSSSSTTUUDDIIOONN  ––  EENN  KKRROONNOOLLOOGGII  

För att sätta mitt specifika ämne i relation till ljudproduktionsområdet i stort följer här en 

kortfattad genomgång av hur inspelningsstudion som företeelse historiskt har utvecklats till sin 

nuvarande form. I kapitlet behandlas även hur en hemstudio av idag kan se ut. Avsikten med 

dessa avsnitt är inte att göra en fullständig redogörelse utan främst att ge oinitierade läsare en 

inblick i ämnet. 

 

DDee  fföörrssttaa  110000  åårreenn  
Att praktiskt göra en ljudinspelning blev för första gången möjligt år 1877, då fonografen såg 

dagens ljus tack vare upphovsmannen Thomas Alva Edison. 13 Då inget system fanns för att 

duplicera inspelningarna dröjde det ett antal år innan det kommersiella intresset för inspelningar 

följde i uppfinningens fotspår. Först kring sekelskiftet 1900 började de rullar som utgjort 

inspelningsmediet fram till dess, att på allvar ersättas av 78-varvs shellac-skivor, vilket satte fart 

på det vi kallar inspelningsindustrin. 14 Skivbolag som distribuerade dessa skivor började således 

dyka upp, men vid det här stadiet fanns ännu inga utarbetade musikstudios. Då 

inspelningsapparaturen var någorlunda portabel, kunde inspelningar äga rum på många olika 

platser. Skivbolagsagenter reste ofta land och rike runt, i syfte att få erkända artister att sjunga 

eller spela in någonting, ofta på hotellrum eller i liknande miljöer. 15 Efterhand som tekniken 

finslipades öppnades emellertid särskilda inspelningsstudios vilka skulle fungera som 

störningsfria miljöer för fonografinspelningarna. 

 

Inspelningstekniska framsteg gjordes på löpande band under första halvan av 1900-talet, 16 men 

inspelningsstudions funktion var länge bara att erbjuda en lämplig plats för ljudupptagning i 

mono. På 40-talet började det experimenteras på allvar med magnetisk bandinspelning, vilket 

ditintills befunnit sig i skuggan av andra inspelningstekniker. Företag som t.ex. Ampex 

tillverkade pålitliga bandspelare för ljudinspelning, och utvecklingen av liknande bandspelare 

fick under de följande årtiondena stora effekter för såväl musikinspelningen som själva 

inspelningsstudions roll.  

                                                 
13 Chanan, Michael Repeated Takes 1995 s 1 
14 Ibid s 5 
15 Ibid. s 31 



 20

 

Vid den här tiden var inspelningsstudios dyra och få. Många skivbolag ägde sina egna 

inspelningsstudios för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna göra inspelningar med artister som 

signerats till bolaget. 17  Den elektroniska utrustning som utvecklats var utformad på ett sätt som 

gjorde det svårt för andra än utbildade tekniker att använda den. I bandinspelningens kölvatten 

öppnades nya möjligheter att experimentera med ljudet, ett exempel på ljudmässig effekt var 

bandekot. Detta eko åstadkoms genom det fysiska mellanrummet mellan läs- och 

inspelningshuvudet på bandspelarna och effekten blev snabbt populär, inte minst i den nya 

rock’n’roll-musik som präglade det tidiga 50-talet. 18   

 

Building on earlier work on stereo recorders, manufacturers began to turn out studio 

recorders that were capable of excellent sound quality, and they introduced multitrack 

studio recorders that allowed far greater manipulation of sound in the studio than 

previously. By combining multiple takes of a song to create a more perfect version, or by 

allowing a single musician to play all the instruments in a complex arrangement, multitrack 

recorders gave artists far greater control over the music they produced. 19 

 

Multitrackbandspelarna blev snabbt populära och gjorde musikinspelningar till en mycket mer 

experimentell process än de tidigare varit. Band och artister började gradvis utnyttja de 

konstnärliga möjligheterna med flerkanalsinspelning och på 60-talet skapades flera, idag 

legendariska, skivor som exempelvis Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band med The Beatles. 

Inspelningsstudion hade i detta stadium börjat förvandlas från en ren inspelningslokal till ett 

audiellt laboratorium där musiken i högre grad experimenterades fram med hjälp av de ökade 

redigeringsmöjligheterna.  

 

Tidigare var det inspelningsteknikerna (i regel anställda av skivbolagen) som hade kontroll över 

de tekniska besluten, artisten var ofta helt utlämnad åt vad teknikern hävdade var ”rätt” resp. 

”fel”. Med åren började rollerna (kompositör, producent, tekniker etc.) luckras upp mer och mer, 

musikern började få större inflytande över musikinspelningar. Företag som såg en ny målgrupp 

                                                                                                                                                              
16 Frith, Straw & Street. The Cambridge Companion to Pop and Rock  2001 s xi - xii 
17 Hallencreutz, 2004 s 20 
18 Frith, Straw & Street  2001 s 9 
19 Daniel, Mee, Clark Magnetic Recording – The first 100 years 1999 s 13-14 
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började tillverka musikutrustning avsedd för privatpersoner, och på 70-talet kom vad man skulle 

kunna kalla hemstudions genombrott när tillverkaren Tascam började sälja sin Portastudio. 20 

Detta var både en mixer och en flerkanalsbandspelare, som gjorde det möjligt att för en 

överkomlig summa pengar genomföra musikproduktioner hemma. Portastudion skulle under ett 

antal år vara det självklara valet för små artister som ville spela in sin egen musik, i synnerhet 

akustisk musik. I början av 80-talet hände dock andra saker som skulle komma att spela stor roll 

för hemstudions utveckling. 

 

MMIIDDII  
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) och är i grund och botten ett protokoll för att 

synkronisera olika elektroniska musikinstrument och enheter med varandra. 21 Rent praktiskt 

fungerar det så att MIDI skickar information om vilken not som slås an och slås av, dess 

anslagsstyrka (velocity) samt vilket nummer (program) ljudet har. 22 Med MIDI-protokollet kan 

man alltså spela ljud från flera olika enheter på en och samma masterenhet. Det är viktigt att 

notera att dessa enheter inte nödvändigtvis måste vara fysiska, utan lika gärna kan ha formen av 

ett ljudalstrande datorprogram med en virtuell MIDI-anslutning. 1982 kopplades för första 

gången två instrument (synthesizers) utrustade med MIDI samman, kort därefter började interface 

och mjukvara dyka upp för att koppla samman MIDI-enheter med de nya hemdatorer 23 som vid 

denna tidpunkt kommit ut på marknaden. De stora redigeringsmöjligheterna gjorde snabbt 

datorbaserade sequencerprogram populära och sedan dess har MIDI-protokollet utvecklats till en 

global standard för synkronisering av digitala musikinstrument. Detta har inneburit ytterligare ett 

genombrott för hemstudion, men då MIDI inte hanterar ljud utan bara anslagsinformation 

saknades det länge billiga alternativ till Portastudion om man ville spela in akustiska instrument. 

 

                                                 
20 Daniel, Mee, Clark 1999  s 12 
21 MIDI-protokollet har med åren breddats och kan idag hantera ett stort antal funktioner förutom synkronisering. 
22 Zetterberg, 2002  s 133 
23 IBM PC, Commodore 64 och Ataris ST-serie var tidiga datormodeller som blev populära hos en bred allmänhet. 
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Äldre version av sequencerprogrammet Cubase Score, för Atari 24 

 

  

DDaaggeennss  hheemmssttuuddiioo  
Fram till för några år sedan använde man endast datorn för att styra just MIDI-enheter, men i och 

med att datorernas kapacitet har utvecklats har begreppet ”hårddiskinspelning” blivit en realitet 

även för hemmabruk. Hårddiskinspelning innebär i princip att man kan använda datorn som en 

vanlig bandspelare, ljudet digitaliseras i datorns ljudkort och sparas sedan som en fil på 

hårddisken. Datorn kan med hjälp av ett sequencerprogram dels styra anslutna MIDI-enheter och 

samtidigt fungera som en bandspelare, datorer som på detta sätt är utrustade för musikproduktion 

kallas på engelska DAW (Digital Audio Workstation) 25 Idag kan de flesta sequencerprogram 

hantera både audio och MIDI, såväl som mixning av det inspelade materialet med hjälp av 

interna effekter och redigeringsverktyg, ofta i form av s.k. plug-ins i olika former.  

 

                                                 
24 Bilden kommer från http://tamw.atari-users.net/cubase.htm 
25 Huber, David M  Modern Recording Techniques 2001 s 227-229 
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En svensk benämning på plug-in-applikationerna är insticksprogram, namnet syftar till att de ofta 

används som fristående moduler i ett större värdprogram, vanligtvis ett sequencerprogram. Dessa 

plug-ins innehåller olika funktioner för att ljudmässigt bearbeta musikaliskt material. Termen 

virtuellt instrument gäller för alla mjukvaror som på något sätt agerar som ett musikaliskt 

instrument. 26 Synthesizers, samplers och trummaskiner i mjukvara ses som virtuella instrument, 

såväl som mjukvarusimulationer av analoga och akustiska instrument, bl.a. Hammondorgel, 

piano m.m. Den idag mest utbredda standarden för både plug-ins och virtuella instrument är 

VST-standarden (Virtual Studio Technology) av företaget Steinberg. 27 

 

Inspelningsstudion har genomgått stora förändringar under de senaste tio åren. Möjligheten för 

vem som helst att skapa och sprida musik har formligen exploderat och Internet har spelat en 

avgörande roll för tillgängligheten. Andra konsekvenser av den ökade tillgängligheten har blivit 

att etablerade inspelningsstudios förlorat stora delar av kundkretsen och de flesta är idag 

nedlagda. En stor mängd aspirerande musiker har idag möjlighet att producera musik i den egna 

bostaden. Hur en hemstudio ser ut kan givetvis variera, men min uppfattning utifrån litteratur 28   

och bilddokumentation i samband med gjorda intervjuer, (kan beskådas i bilaga 2) är att de flesta 

har ett i viss mån snarlikt utseende och består av liknande komponenter. 

 

                                                 
26 Collins, Mike  A professional guide to Audio Plug-ins and Virtual Instruments 2003 s 1 
27 Ibid. s 349 
28 Huber, 2002 s 13-14   
    Strong, Jeff  Digital Ljudinspelning i ett Nötskal 2002 s 3-30 
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Exempel på komponenter i en modern hemstudio 29 (Bilden är retuscherad) 

 

IInntteerrnneett  oocchh  ppiirraattkkooppiieerriinngg  
Internets allt större utbredning i samhället har påverkat musikindustrin på flera sätt. Dels har 

möjligheten att distribuera sin musik ökat, men det har också blivit svårare att kontrollera denna 

distribution. Fenomenet piratkopiering existerade innan Internet började nyttjas av allmänheten, 

dock har möjligheterna att på olaglig väg dela musik och programvara mångfaldigats sedan nätets 

kommersiella genombrott i mitten av 1990-talet. Piratkopiering är ett stort problem för tillverkare 

                                                 
29 Strong, Jeff  Digital Ljudinspelning i ett Nötskal 2002 s 57 
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av all mjukvarubaserad datorprogramvara, eftersom denna lätt kan spridas över Internet. Under 

de senaste årens utbyggnad av bredbandsnätet och höghastighetsanslutningar har debatten kring 

piratkopiering tilltagit i intensitet, då en högre anslutningshastighet möjliggör förflyttning av 

större informationsmängd och, som en konsekvens, ökad piratkopiering. 

 

 

 
Frågeformulär på tidningen Studio’s webplats (http://www.studio.se) 

 

 

Ovanstående fråga som denna vår ställts till besökare på tidningen Studios webplats bidrar till att 

ge en aktuell bild av hur stor andel Internetanvändare som idag har tillgång till Internet genom 

bredband eller andra höghastighetsanslutningar. Då undersökningen inte är vetenskapligt stärkt så 

kan man inte säga hur väl den överensstämmer med verkligheten, dock anser jag att den ger en 

någorlunda sannolik bild av den tillgång man som svensk musikproducent har till Internet. 
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RREESSUULLTTAATT  OOCCHH  AANNAALLYYSS  

I följande avsnitt kommer resultaten av min intervjuundersökning att sammanställas och 

analyseras. Resultaten baseras på de svar jag fått i mina fem intervjuer med musikproducenter på 

programmet Medieproduktion vid Högskolan Dalarna. Jag vill här passa på att återknyta till min 

huvudfrågeställning med uppsatsen: Hur hanterar blivande musikproducenter kvantiteten i dagens 

utbud av programvara för musikproduktion? 

 

HHuurr  ddee  sseerr  ppåå  mmäännggddeenn  ttiillllggäänngglliigg  pprrooggrraammvvaarraa  fföörr  mmuussiikkpprroodduukkttiioonn    
Svaren på denna fråga avser att beskriva hur intervjuobjekten uppfattar det sammanlagda utbud 

av den programvara som används vid datorbaserad musikproduktion. I detta utbud innefattas 

sequencerprogram, audioeditorer, virtuella instrument och plug-ins. Tycker intervjuobjekten att 

utbudet är stort, litet eller tillfredsställande? Går det att se någon form av konsensus i deras svar? 

Janne upplever att mängden programvara för musikproduktion är stor, men att egenskaperna i 

många program är snarlika. Detta tolkar jag som att han tycker den stora mängden programvara i 

viss mån är obefogad, då en stor del av utbudet är likriktat.  

 

Det finns rätt mycket men det är rätt dåligt ändå tycker jag… …Det är så jävla många som 

kommer och säger att ”det här är fett” och ”det här är bra”, men sen så… ja, kan man 

kanske ändå göra det enklare på annan väg. Alla program går mer eller mindre i varandra, 

så det blir liksom hysteri.  

 

Stig gör skillnad på utbudet av de olika typerna av programvaror som innefattas i mitt begrepp 

programvara för musikproduktion, i synnerhet mellan stora sequencerprogram som används för 

att strukturera och arrangera musik, och plug-ins som används för ljudmanipulation och effekter. 

Han tycker att utbudet av sequencerprogram är stort men överskådligt, medan det finns ”fler 

plug-ins än vad som är bra”. Sven och Ola anser båda att utbudet är enormt och i princip 

obegränsat. Ola upplever att mängden gör att man förlorar uppsikt över mjukvara som är bra: 
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Det finns ju helt sjuka mängder känns det som. Det är helt oöverskådligt… Man känner ju 

till de största liksom, men det känns som att det finns jättemycket mer som man inte vet 

om, som är billigt eller bra. Framför allt känns det som att det finns jättemycket gratisgrejer 

som man borde känna till fast inte gör. 

 

Per upplever inte utbudet som oöverskådligt, utan snarare begränsat, men också tillfredsställande: 

 

Jag är ganska nöjd med det utbudet, men nu när du ställer frågan så känner jag nog mer att 

det kanske är lite begränsat, det finns ju inte så himla många att välja på. […] Vi har 

Cubase, vi har Logic som är de ledande då (vi har Quake också som är stort i USA), Det är 

väl egentligen tre-fyra stycken som används för MIDI och audio liksom. Sen har vi ju 

audioeditorerna, där finns det ju en del att välja på också… Jag är nöjd med dem som finns 

men egentligen är inte utbudet så stort tycker jag. 

  

Av de tillfrågade så är det fyra stycken som finner utbudet av programvara för musikproduktion 

stort. Beskrivningarna av utbudet varierar, från ”rätt mycket” till ”i princip hur mycket som 

helst”. Endast Per hävdar att han inte tycker utbudet är så stort. 

 

HHuurr  ddee  vväälljjeerr  vviillkkaa  pprrooggrraammvvaarroorr  ddee  vviillll  aannvväännddaa  
Under denna rubrik behandlas den process där intervjuobjekten avgör vilka mjukvaror man vill 

pröva eller använda i sitt musikproducerande. Hur förhåller sig intervjuobjekten till val av 

programvara? Föredrar de att utvärdera så många programvaror som möjligt för att själv avgöra 

vad man vill använda, eller använder de första bästa programvara som passar deras syften?  

 

Janne: 

…Nä, man provar väl liksom. Man har väl provat alla dem där, Cakewalk och alla dem där. 

Cubase började jag med på 90-talet och då var ju Cubase tyngst. Nu vet jag inte om Cubase 

är bäst, men det har en bra MIDI-del..  och Pro Tools har en bra audiodel. Cubase var det 

första jag använde, på ATARI-tiden. Det fanns inte så många alternativ, Cakewalk fanns 

väl också kanske… men det var inte så mycket att snacka om. ”Här har du, liksom.” 
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Janne förlitar sig på egen utvärdering för att hitta de programvaror han söker. Även Stig prövar 

sig i hög grad fram genom mjukvarudjungeln, och nämner även tips från kompisar som en 

förekommande anledning till att man skaffar sig en programvara. Detsamma gäller Sven, som 

oftast går efter tips från antingen vänner eller recensioner i tidningar. Om dessa rekommenderar 

eller hyllar en viss mjukvara, blir man nyfiken och testar denna. Tycker han själv att mjukvaran 

är så bra som det sagts så fortsätter han använda den.  

 

Ola har använt olika versioner av sequencerprogrammet Cubase under lång tid och anser att det 

passar vad han vill göra musikaliskt. Det är viktigt för Ola att kunna skapa det musikaliska 

materialet i datorn i stället för att bara redigera färdiginspelade spår: 

 

Ja, man är ju liksom inkörd i det liksom. Plus att jag inte skulle kunna göra min musik med 

Pro Tools till exempel. Eller det går väl i någon mån att komponera musik med Pro Tools, 

men det är jävla onödigt jobbigt liksom. […] Cubase är mycket mer till för att göra musik 

med, Pro Tools är mycket mer till för att spela in musik. Cubase har ju mycket MIDI-

funktioner, det är väl typ den bästa MIDI-sequencern egentligen, de var ju typ först 

liksom… nästan. De har ju typ mest erfarenhet. 

 

Även Per har prövat ett stort antal olika programvaror för att på så vis kunna välja vad som passar 

bäst för just honom. Han nämner att Internet är en anledning till att detta varit, och är, möjligt i så 

hög utsträckning. Sammantaget så föredrar de intervjuade att själv prova sig fram till vilka 

mjukvaror man vill använda. Tips från vänner och bekanta, alternativt tidningsrecensioner, är 

också vanligt förekommande sätt för hur man väljer sina programvaror.  

 

Barry Schwartz hävdar att fler valmöjligheter i längden gör oss olyckliga på grund av att vi, 

förutom den påfrestande processen att välja mellan många alternativ, dessutom grämer oss över 

alla de bra alternativ som vi missat i det stora informationsflödet. 30 Detta leder enligt Schwartz 

till att vi känner mindre tillfredsställelse över det alternativ vi i slutändan väljer. Det som gör att 

jag inte ser något klart samband mellan Schwarts teori och hur de intervjuade i min undersökning 

förhåller sig till val av mjukvara är att valen hos de intervjuade inte är slutgiltiga. De laddar ofta 

hem programvara gratis från fildelningsprogram, och kan på samma sätt ladda hem ett nytt 
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program ifall den programvara de först prövade visat sig vara ett dåligt val. Detta gör att ångesten 

över att välja till stor del försvinner, en faktor som Schwartz också nämner. 

 

HHuurr  ddee  ffåårr  ttaagg  ii  pprrooggrraammvvaarraa  
Hur tillgodogör sig intervjuobjekten den programvara de vill ha? Köper de programvaran i en 

affär eller över Internet? Använder de kostnadsfri programvara? Använder de fildelningsprogram 

för att ladda ned piratkopierad programvara? Utbyter de programvara med vänner och bekanta? 

Denna fråga kan ses som en naturlig fortsättning på förra frågan.  

 

Janne har fått de flesta av sina programvaror genom vänner. Dessa är ofta piratkopior, men han 

hävdar att om hans ekonomi varit stabilare så hade han gärna köpt och sponsrat sånt som han 

tycker är bra, så länge produkterna har ett rimligt pris. Stig använder till största delen 

fildelningsprogram för att få tag i programvara: 

 

Mycket hittar jag på Direct Connect. Sequencers har jag hittat där hittills. I sommar 

planerar jag att köpa min första sequencer lagligt faktiskt, det bli Cubase SX3. Sen hoppas 

jag att jag kommer ha råd med Reason 3 också.  Pluggar och sånt hittar jag mycket på KVR 
31 helt lagligt. Jag har tankat hem en del piratkopierade Wavespluggar och sånt bland annat, 

men jag använder dem väldigt lite faktiskt.  

 

Sven, Ola och Per använder nästan uteslutande fildelningsprogram för att få tag i den 

programvara de vill ha, i övrigt får de sådant av vänner och bekanta. Sven berättar: 

 

Jag tror allting är nedladdat från fildelningsprogram, eller möjligtvis att man fått det från 

någon kompis som i sin tur laddat ned programmet från fildelningsprogram. Inga 

demoversioner, utan har man sett något tips i en tidning etc., så försöker jag ladda ned 

fullversionen. […] Det där känns mest som en olaglig grej man gör… tills man har råd så 

att säga. 

 

                                                                                                                                                              
30 Schwartz 2004, s 147-148 
31 http://www.kvraudio.com  2005-05-23 
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Av svaren framgår att alla fem tillfrågade till stor del använder sig av piratkopierad programvara i 

sitt musikproducerande. De två dominerande källorna för att tillgodogöra sig programvaran är 

genom Internet och vänner/bekanta. Även de av intervjuobjekten som inte har tillgång till 

Internet i sin nuvarande bostad anger främst Internet som främsta källa till mjukvara. Sven och 

Per avslöjar att i de fall de fått programvara av vänner och bekanta så har vännerna i sin tur laddat 

ned musiken från fildelningsprogram. Ingen av de tillfrågade upplever något problem med att få 

tag på piratkopierad programvara. Två av intervjuobjekten inflikar dock att man mycket väl kan 

tänka sig betala för programvaror istället för att använda piratkopierade program, men att det hela 

på olika sätt är en ekonomisk fråga. 

 

II  vviillkkeenn  uuttssttrrääcckknniinngg  ddee  uupppplleevveerr  aatttt  ddee  bbeehhäärrsskkaarr  pprrooggrraammvvaarroorrnnaa  ddee  aannvväännddeerr  
Csíkszentmihályi (1996) skriver att en förutsättning för upplevelsen av flow är att man känner 

kontroll över en viss situation. Man måste ha tydliga mål med det man gör, samtidigt som man 

ska kunna genomföra en handling utan att behöva tänka på hur man genomför den. 32 Detta kan 

gälla en tennisspelare, vars mål är att slå en boll över ett nät, men det kan lika gärna gälla en 

musikproducent i färd med att skapa ett stycke musik. Många programvaror för musikproduktion 

innehåller avancerade funktioner, och ny programvara introducerar ständigt nya finesser till en 

redan stor arsenal av kreativa möjligheter. Vilken kontroll upplever intervjuobjekten att de har på 

programvaran de använder? Kan man spåra något samband mellan detta och hur ofta de 

installerar och prövar programvara? 

 

Janne upplever sig inte ha särskilt stor kontroll över den mängd funktioner och möjligheter 

mjukvarorna besitter, eftersom det enligt honom är en oändlighet. Han säger sig dock behärska 

grunderna som allt bygger på, i inspelningsväg, hur effekter fungerar etc. Dessa grundkunskaper 

kommer man i hans ögon rätt långt med. Stig nämner att hur bra han behärskar en programvara 

står i relation till hur mycket den används:   

 

Ja… Cubase tycker jag att jag behärskar rätt bra. Jag använder långt ifrån alla funktioner, 

men jag är rätt säker på att jag jobbar effektivt med det jag gör i alla fall. Pluggar och sånt 

har jag väl koll på de flesta som jag verkligen använder, sen har jag ju några mer obskyra 

                                                 
32 Csíkszentmihályi 1996, s 79-86 
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grejer som jag har liggande installerade som kommer fram sällan, och dem kanske jag inte 

har så bra koll på. Men sen Reason som jag använder en hel del, det tycker jag att jag har 

bra koll på i alla fall. Ja... Sen alltså, ju mer koll jag har på en mjukvara, desto mer 

använder jag den.  

 

Sven skriver och producerar mestadels gitarrbaserad popmusik, vilket gör att han anser behovet 

av programvarornas funktioner begränsat för sin del. På grund av detta säger han att det finns 

”massor som jag inte behärskar än”. Ola anser sig inte heller ha någon större nytta av alla 

funktioner som de nya avancerade mjukvarorna har, utan skulle troligen klara sig lika bra med 

billigare versioner av de program han har installerade. 

 

Det finns väl funktioner i en del datorprogram som man inte riktigt har koll på, men det är 

typ för att man inte behöver dem. Det man behöver kunna känns det som man kan. Jag 

tycker att jag har lite bättre förståelse än vad många andra i liknande hemmastudiosits har. 

Att man har koll… ljudmässigt, och man vet varför saker händer. Om man vrider på en ratt 

så vet man vad den ratten gör, inte bara att man vrider på en ratt och ”Åhå, nu hände det 

nåt! Vad var det? Det var tufft!”  

 

Per är inne på samma resonemang: 

 

Jag tycker jag behärskar det i den mån att jag kan göra det jag vill göra, jag jobbar ganska 

lätt i det. Sen finns det en hel drös med funktioner som jag aldrig använder, som jag inte 

behärskar. Men jag skulle säga att på en skala mellan ett och tio, om man ser till vad 

verktygen kan göra i sin helhet och vad jag gör, så är det väl fem bara. 

 

I den här frågan råder förhållandevis likartade uppfattningar; Alla intervjuobjekt säger att de inte 

behärskar sina programvaror helt utan bara utnyttjar dem till en viss grad. Dock hävdar alla fem 

att de behärskar programvarorna tillräckligt bra för att kunna skapa och producera den musik de 

vill. Ingen av de fem intervjuade ger sken av att vara direkt missnöjd med att inte behärska 

programvarorna till fullo. 
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HHuurr  ooffttaa  ddee  iinnssttaalllleerraarr  oocchh  pprröövvaarr  pprrooggrraammvvaarraa  fföörr  mmuussiikkpprroodduukkttiioonn  
Barry Schwartz (2004) skriver om olika attityder till valfrihet: de som vill maximera, d.v.s. 

utvärdera alla möjliga alternativ, och de som nöjer sig med det som är bra nog för deras behov. 33 

Vilket förhållningssätt har intervjuobjekten till att installera och utvärdera programvara för 

musikproduktion? Hur ofta gör de detta, och varför? Gör de det endast vid specifika behov eller 

sker det regelbundet och rutinmässigt?  

 

Janne är förhållandevis försiktig med att installera programvara, och framhåller instabilitet i dator 

och program som en anledning till detta: 

 

Inte så ofta faktiskt. […] Ungefär 2 ggr i halvåret prövar jag nya pluggar/program. Jag kör 

på det jag har liksom. Man kommer hem till folk som sitter med 200 pluggar, de har ju 

ingen aning om vad de håller på med tycker jag. Tillgängligheten försvinner i mängden 

tycker jag […] datorn kan gå sämre, det blir svårare, det blir en massa strul som följer 

med… 

 

Stig försöker rensa på sin dator då han anser sig ha alldeles för mycket mjukvara installerat, i 

första hand plug-ins och virtuella instrument. Varje vecka prövar han någon ny programvara, ofta 

i samband med att han jobbar med ett projekt och känner att han vill testa något särskilt. 

Vanligtvis letar han då på nätet efter gratisvarianter i första hand. 

Att för mycket installerande av programvara kan få datorn att bli instabil är något som både Sven 

och Ola nämner i sina svar. Sven skriver och producerar till stor del gitarrbaserad musik vilket 

kan inverka på hans förhållande till mjukvaruinstallationer: 

 

Det är inte ofta. Det blir i den utsträckningen när man får nåt tips om att ”det här är riktigt 

riktigt bra”, typ att det får 10/10 i någon recension eller dylikt. Då kanske jag installerar 

det, men jag har råkat ut för det förut att jag har laddat ned saker som jag testat, som sedan 

har pajat hela konfigurationen av alla program, typ Wavespluggar som inte har funkat ihop 

med Logic, att allting har blivit raserat. Så jag är lite försiktig med det. 

 

                                                 
33 Schwartz 2004, s 82-84 
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Ola använder nästan uteslutande samplade ljud och mjukvaruverktyg för att skapa och producera 

sin musik, och har ett lite annorlunda synsätt: 

 

Jag försöker låta bli liksom, och det har väl inte varit så jättemycket den senaste tiden. Det 

är väl kanske någon gång i månaden… i snitt kanske 1,5 ggr i månaden typ. Det känns som 

jag aktivt försöker låta bli med det för det känns som det är väldigt lätt hänt att man kastar 

in jättemycket grejer och sen plötsligt är datorn helt dum i huvudet liksom… och så har 

man skitmycket prylar som är utspridda överallt. 

 

Per provar ny programvara ca två gånger i månaden, och då gäller det oftast insticksprogram som 

mjukvarusynthar eller plug-ins. Per nämner, precis som Stig, att han mer sällan prövar större 

program som sequencers och audioeditorer. Han vill dock gärna ha de senaste versionerna av de 

programvaror som är installerade. På följdfrågan om varför, ger han ett tudelat svar. Vissa 

program utvecklas mycket mellan två versioner, och innehåller många nya finesser som tillför 

den musikaliska processen väldigt mycket. Dock gäller det inte alla Pers program, och i dessa fall 

sker uppdaterandet nästan automatiskt, i en anda av att ”man ska ha det senaste”. 

 

Hur ofta de tillfrågade installerar programvara för musikproduktion varierar, från ungefärligen 

var tredje månad till varje vecka. I svaren framgår att flera av intervjuobjekten är restriktiva med 

programvaruinstallationer, främst på grund av två sammanhängande faktorer: Överblick och 

stabilitet. Svaret från Janne tolkar jag som att en för stor mängd installerad mjukvara gör att man 

förlorar överblick av vad som egentligen finns installerat, och hur man bäst utnyttjar alla dessa 

mjukvaror. Även Stig låter påskina att han inte har användning för all sin installerade 

programvara. 

 

Att datorn kan reagera negativt på för många installerade programvaror är något som nästan alla 

poängterar. Sven berättar om egna erfarenheter av vilka konsekvenser piratkopierade program 

kan ha på datorns funktionalitet, även Janne och Ola är inne på samma spår. Jag får känslan av att 

programvarornas inkompatibilitet och instabilitet utgör en slags begränsning, något som står i 

vägen för ett urskillningslöst nedladdande och installerande av större mängder tillgänglig 

programvara. Jag upplever det svårt att definitivt klassificera de intervjuade som antingen 

maximerare eller bra nog-tänkare enligt Barry Schwartz beskrivning. Ingen av de tillfrågade 
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känner ett behov av att prova allt som finns på marknaden innan man bestämmer sig för vad man 

vill använda, installationer av programvara sker till största delen utifrån vilka behov man för 

tillfället har i sitt producerande. Dock antyder både Stig, Ola och Per att man i relativt ofta provar 

ny mjukvara, även utan att ha på förhand veta vad det är man är ute efter. 

 

HHuurr  ddee  uupppplleevveerr  aatttt  uuttbbuuddeett  aavv  pprrooggrraammvvaarraa  iinnvveerrkkaarr  ppåå  ddeenn  mmuussiikkaalliisskkaa  
pprroodduukkttiivviitteetteenn  
Upplever intervjuobjekten att mängden tillgänglig programvara leder till att man producerar mer 

eller mindre musik? Ser intervjuobjekten några problem med stor tillgång av programvara för 

musikproduktion, och hur hanteras i så fall dessa problem? 

 
Fördelarna är väl att man kan göra precis vad man vill och eftersträva alla ideal, närma sig 

andra genrer… Nackdelen är att det blir för många val, och om man är en tankspridd 

kreatör så kan det skapa oreda… att man aldrig blir färdig helt enkelt. Det blir för många 

val. Det är ju lite det problemet jag har nu liksom, att jag har 100 låtar som ligger 

halvfärdiga, som jag inte känner för att ta tag i för att jag vill så mycket med dem. 

 

Janne påpekar i ovanstående citat att det stora tillgängliga utbudet kan skapa högre målsättningar 

och större förväntningar på sitt producerande, och att skapandet av en produktion på så sätt blir 

mer kravfyllt. Att ha en sådan valfrihet i sitt producerande har för honom klara nackdelar:  

 

Ja, man måste ha mer disciplin liksom. Och blir det för mycket disciplin så tycker jag att...  

det blir lite mer jobbmässigt då, det tar själen av leken. 

 

Ovanstående citat antyder att Janne ser det som en fördel att jobba med mer begränsade verktyg i 

sitt producerande, ur synpunkten att det då finns tydligare ramar för vad man kan göra och inte 

göra. Han nämner att stor valfrihet och brist på klara begränsningar i skapandet ”tar själen av 

leken”, vilket jag direkt relaterar till flowteorin, som säger att viktiga komponenter för att 

uppleva en känsla av flow är att ha tydliga mål och regler för det man gör. 34 När inte verktygen i 

sig själv har inbyggda begränsningar så är det istället upp till oss själv att sätta begränsningar och 

                                                 
34 Csíkszentmihályi 1996, s 79-81 
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regler för att kunna känna flow. Kanske är det detta ansvar som gör att Janne upplever 

musikproducerandet som mer jobbmässigt och mindre lekfullt? 

 

Stig poängterar också att det kan vara svårt att hantera utbudet om man inte vet vad det är man 

vill ha för något, utan bara experimenterar. Att effektivt dra nytta av mjukvaruutbudet bygger 

enligt Stig på att man har fasta mål och ramar för vad man vill göra, vilket är samma område som 

Janne är inne på i sitt svar. 

 

Ja... När man hört talas om en helt ny pryl, av en ny typ alltså… t.ex. någon digital effekt 

som är väldigt ny och som man aldrig sett någon variant på förut, då blir det lätt att man 

försöker göra en låt med den och det går oftast inte så bra, utan då sitter man bara och pillar 

fram ett häftigt ljud... Egentligen håller man ju inte på att göra en låt, utan man håller på att 

skruva på någonting man gillar... bara för att testa vad den kan. DÅ är det ju inte så bra. 

[…] De gånger jag känner att jag skulle behöva en viss plugg på en viss låt, och jag lyckas 

hitta den, och den är lätt att ladda ner och jag kan installera den snabbt och det går fort och 

alltihopa, då tycker jag bara det är bra för då tar jag mig vidare snabbt. 

 

Sven tror inte att utbudet inverkar något på sin musikaliska produktivitet då han skriver all sin 

musik med hjälp av gitarr, och därför inte använder datorn förrän senare i produktionsprocessen. 

Han ser en fara i att tekniken är så tillgänglig att den enligt honom kan överskugga själva låten: 

 

…Det känns som att ibland kan man nog glömma bort skaparglädjen och kreativiteten i en 

produktion, det blir till slut att varje enskilt ljud ska låta bra och allting ska vara kristallklart 

så att intensitet, tighthet och sväng liksom helt kan försvinna, men det låter väldigt ”bra”. 

Alltså, det låter klockrent men tamt, vilket jag tycker många produktioner gör nu för tiden. 

Kompositionen i sig känns som att den glöms bort, och det viktigaste är att bara skapa 

någonting. 

 

Liksom Janne och Stig, så ser Ola både fördelar och nackdelar med hur mjukvaruutbudet kan 

inverka på musikskapandet. Han hävdar att vissa nyskapande funktioner i ett datorprogram 

mycket väl kan stimulera kreativitet och produktivitet, men att de stora möjligheterna också kan 

motverka motivationen att producera musik: 
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…Det finns inget motstånd liksom. Man har tillgång till massor av program och alla 

program kan man göra vad som helst med... Man skulle ha en dålig hårdvarusampler bara 

liksom, då skulle man ta vara på absolut allting man kan göra med den samplern. Men nu 

kan man ju typ göra typ i princip vad som helst liksom, man kan ju balla ur hur mycket som 

helst och göra helt sjukt, det finns liksom inga gränser känns det som. Och det känns som 

att det påverkar ens motivation, att man blir seg och inte gör grejer.  

 

Per är i grunden positivt inställd till programvaruutbudet, och nämner att om han hittar en ny 

mjukvara som han tycker om, så kan det ge upphov till ett kreativt flöde som resulterar i att man 

skapar en hel låt centrerad kring denna. Vid sådana tillfällen känner Per att hans produktivitet 

påverkas positivt, dock medger han att utbudet också kan ha sina negativa konsekvenser: 

 

Jag tror man kan fastna i den här teknikbiten, att det blir en hets att man ska ha de senaste 

pluggarna och de senaste programmen istället för att sätta sig ned och verkligen jobba med 

musiken. Jag tror man kan fastna lite i en sån spiral, att man måste ha den senaste tekniken 

för att kunna göra nåt. […] Jag hade nog lite så i början, när jag började göra musik, men 

jag har försökt inse att om jag lär mig det jag har istället, bra, så kommer det bli bättre 

musik även om jag inte har den senaste tekniken. 

 

Jag upplever att ingen av de intervjuade är helt entydig i sitt svar utan samtliga upplever att 

mjukvaruutbudet kan inverka både positivt och negativt på den musikaliska produktiviteten. 

Argumenteringen hos de fem intervjuobjekten är relativt snarlik, och alla fem antyder att den 

frihet som programvaruutbudet innebär på olika sätt kan vara förrädisk. Att ha tillgång till ett 

stort utbud av avancerade programvaror kan enligt intervjuobjekten lätt stjälpa i högre grad än det 

hjälper det egna musikproducerandet. Både Sven och Per varnar för att man lätt sätter en för stor 

tilltro till tekniken, blir lat och bekväm, och glömmer bort att det i slutändan är människan bakom 

datorn som ska stå för musikskapandet. Ola och Stig betonar på olika sätt i sina svar att 

möjligheterna med utbudet är positiva i sig själv, men att man behöver ta kontroll över dessa 

möjligheter för att kunna utnyttja dem på ett bra sätt. Janne insinuerar att de stora möjligheterna 

gör att ribban höjs för vad han ser som en väl genomförd musikproduktion, något som i sin tur får 

en negativ effekt på hans musikaliska produktivitet. 
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DDIISSKKUUSSSSIIOONN  

I denna fallstudie anser jag mig ha kommit en bit på väg när det gäller att utöka kunskapen och 

förståelsen kring detta praktiskt taget outforskade område. Då en kvalitativ intervju i hög grad är 

en öppen diskussion, är det upp till mig att göra iakttagelser och dra slutsatser utifrån 

intervjumaterialet. Mina intervjuer har täckt flera aspekter av området programvara för 

musikproduktion, vilket i enlighet med min frågeställning har lett till att en översiktlig bild växt 

fram av hur intervjuobjekten betraktar och hanterar ämnet.  

 
Flera av de intervjuade talar om mjukvaruutbudet som oöverskådligt, och i deras svar kan man 

ana en längtan efter det enkla och konkreta. Jag gör iakttagelsen att detta i högst utsträckning 

gäller för dem som skapar det musikaliska materialet i datorn, utan att använda akustiska 

instrument. Den stora frihet och de möjligheter som intervjuobjekten beskriver i sitt skapande 

tolkar jag på ett sätt som ”frihet under ansvar”. Att producera musik med datorn kan ses som en 

djungel av beslut, stora som små, vilket enligt flera av de intervjuade resulterar i ett sämre 

kreativt klimat, och därför även sänkt musikalisk produktivitet. 

 

Ett par av intervjuobjekten nämner att det troligen existerar stora mängder bra programvara som 

de inte känner till, dock går de inte längre än så i sitt resonemang. Jag tolkar det som att de 

intervjuade förmodligen är fullt medvetna om att det skulle vara väldigt tidskrävande att sålla i 

hela det utbud av programvara som finns tillgängligt, och väljer därför programvara utifrån de 

behov de har. När de hittat något som motsvarar behovet nöjer de sig med detta istället för att 

fortsätta letandet. 

 

Varumärkets trovärdighet kan skönjas som en viktig faktor i valet av programvara. Produkter från 

Waves 35 förekommer i flera intervjuobjekts svar, för att man av vänner eller i recensioner ”hört 

att det ska vara bäst”. Ett sätt att kunna sålla i ett urval är att gå efter vad som andra personer 

anser som bäst, i dessa fall plug-ins från företaget Waves. Detta är ett fenomen som diskuteras av 

Barry Schwartz, vars studier i valfrihet och självbestämmande visat att ju fler valmöjligheter man 

har, desto sannolikare är det att man förlitar sig till andra för att själv kunna ta ett beslut. 36 

                                                 
35 http://www.waves.com/ 2005-05-23 
36 Schwartz 2004, s 195-196 
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Alla intervjuobjekt är studenter vilket i viss mån resulterar i att de har en liknande ekonomisk 

situation, med förhållandevis små ekonomiska marginaler. Ifall detta inverkar på mängden 

piratkopierad programvara som används av de intervjuade kan jag bara spekulera i, dock är det 

värt att nämna i sammanhanget. Att fildelningsprogram och piratkopiering inverkar på hur de 

intervjuade väljer sina programvaror är det ingen tvekan om. Piratkopieringen är givetvis mycket 

negativ för programvarutillverkare, men min tolkning utifrån intervjuerna är att den även kan 

vara kontraproduktiv för intervjuobjekten. Flera av de intervjuade säger sig ha upplevt problem 

med det faktum att de haft för mycket programvara installerad, och att de aktivt försöker låta bli 

att installera mjukvara för att undvika oordning och instabilitet i datorn. Dessa problem kan 

visserligen inte skyllas på piratkopieringen i sig själv, utan snarare det faktum att fildelningen gör 

sofistikerade mjukvaror så lättillgängliga att det kan vara mycket frestande för en musikskapare 

att ladda hem och installera dem.  

 

Flera av intervjuobjekten indikerar alltså att det lättillgängliga och ständigt utökade 

mjukvaruutbudet gör det enkelt att hela tiden leta efter något nytt. En av de intervjuade nämner 

att när han installerat en mjukvara så brukar det till en början resultera i ökad kreativitet och 

produktivitet, men att denna känsla snabbt lägger sig, och man ”genomskådar” programmet. 

Schwartz (2004) beskriver detta som en allmänmänsklig psykologisk anpassningsprocess. 37 

Denna anpassning gör att hänfördheten över positiva upplevelser inte blir bestående utan snart 

förvandlas till vanlig bekvämlighet, vilket ofta är samma tillstånd som vi var i redan innan den 

positiva upplevelsen. Schwartz hävdar också att människor i allmänhet inte tycks kunna förutse 

att denna anpassningsprocess kommer att äga rum, vilket i praktiken kan innebära att man som 

musikskapare gång på gång blir besviken på att den där avancerade programvaran man 

installerade inte visade sig vara det ultimata programmet som löste alla musikaliska problem. 

 

Jag kan utifrån intervjusvaren inte se något klart samband mellan hur ofta intervjuobjekten 

installerar ny programvara och hur bra de behärskar utrustning och programvaror. Trots att det 

mellan intervjuobjekten fanns klara skillnader i hur ofta man provade ny programvara, så svarade 

samtliga relativt likartat på hur bra de behärskar denna. Jag vill dock påpeka att någon hänsyn ej 

har tagits till vilken typ eller genre av musik respektive intervjuobjekt främst ägnar sig åt, något 

                                                 
37 Schwartz 2004, s 165-167 
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som jag bedömer skulle kunna vara en påverkande faktor både till hur ofta man installerar 

programvara och i vilken utsträckning man behärskar denna. Mitt antagande är t.ex. att en 

gitarrbaserad vissångare generellt inte behöver behärska mjukvaran i lika hög utsträckning som 

en technomusiker för att kunna producera sin musik. 

 

Vi har, genom att följa inspelningsteknikens utveckling, kunnat se hur nya innovationer 

regelbundet förbättrat densamma och gjort musikinspelning till en möjlighet för snart sagt vem 

som helst. Inspelningsstudion har, från att ursprungligen ha fungerat som en enkel plats för 

ljudupptagning, gradvis förvandlats till ett laboratorium för att sedan flytta in i datorn i takt med 

den digitala inspelningsteknikens utbredning. En stor del av de ramar och begränsningar som 

förut präglat musikproduktion har i och med detta försvunnit, men man kan ana att de i viss mån 

även ersatts av nya. I fildelningens och datorstudions tidevarv kan istället faktorer som stabilitets- 

och kompatibilitetsproblem utgöra begränsningar för vilka programvaror man använder. På 60-

talet hade man exempelvis tillgång till fyra, eller maximalt åtta, separata spår vid 

musikinspelningar. Idag finns inga fasta gränser för hur många separata spår man kan använda, 

begränsningen ligger istället i datorns kapacitet. 

 

En slutsats jag drar utifrån min undersökning är att det som intervjuobjekten i högst grad nämner 

som problematiskt med mjukvaruutbudet är bristen på klara begränsningar och förutsättningar. 

Möjligheterna känns obegränsade, och utan någon form av referensramar hävdar flera av de 

intervjuade att man ”blir seg” och känner förvirring. Dessa utsagor har ett tydligt stöd i 

Csíkszentmihályi’s flowteori, som nämner att kontroll över regler och förutsättningar i den 

specifika utmaning man står inför, är en viktig komponent för att kunna uppleva en känsla av 

flow. 38 Detta går givetvis att sätta in i ett större sammanhang, då den ständigt ökade valfrihet vi 

möter på många av livets plan bidrar till att sudda ut begränsningar och fördunkla förutsättningar.  

 

                                                 
38 Csíkszentmihályi 1996, s 79-81 
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KKrriittiikk  oocchh  fföörrssllaagg  ttiillll  vviiddaarree  ffoorrsskknniinngg  
Jag drar all programvara över en kam i min undersökning vilket kan ses som en brist. Att separat 

studera hur intervjuobjekt hanterar utbudet av en viss typ av programvara, t.ex. plug-ins eller 

virtuella instrument, kunde ha givit en mer nyanserad bild av ämnet. Två andra faktorer som kan 

utgöra frågetecken i undersökningen är att jag inte tar någon hänsyn till vilka typer av musik, 

eller hur mycket musik i genomsnitt, som respektive intervjuobjekt producerar. Att veta ungefär 

hur musikaliskt produktiv varje intervjuobjekt är hade sannolikt ökat förståelsen för hur de svarat. 

 

Att samtliga intervjuobjekt är, eller har varit, kurskamrater på Medieproduktionsprogrammet vid 

Högskolan Dalarna under perioden 2003-2005 kan också ses som en brist i källmaterialet då man 

på grund av deras umgänge inte kan utesluta att de i viss mån har påverkats av varandra och av 

studiemiljön. 

 

Min ursprungliga intention med uppsatsen var att gå in djupare på flera områden än vad som 

sedan blev fallet. Dels ville jag forska i hur Internet, i egenskap av globalt nätverk för utbyte av 

information, kan inverka på musikproducerande. Dessutom ville jag undersöka hur 

musikproducenter praktiskt använder programvara för musikproduktion i sitt eget producerande. 

Att inkludera även dessa faktorer i min undersökning hade dock gjort uppsatsen svår att 

överblicka, varför jag valt att utelämna dem. Jag föreslår istället dessa ämnen som lämpliga 

fortsättningsstudier. 

 

Jag har som bekant valt att centrera min undersökning till hur själva mängden tillgängliga 

programvaror inverkar på musikalisk produktivitet. En intressant fråga för vidare forskning är hur 

användandet av vissa programvaror kan inverka på densamma. I dagens läge har det ”virtuella 

instrumentet” på allvar blivit en konkurrent till vanliga fysiska instrument. Detta gäller 

huvudsakligen synthesizers, men även vissa akustiska instrument. Leder det ökade användandet 

av virtuella instrument till någon skillnad i kreativitet eller produktivitet hos musikskapare idag? 
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KKÄÄLLLL//LLIITTTTEERRAATTUURRFFÖÖRRTTEECCKKNNIINNGG  

IInntteerrvvjjuukkäälllloorr  
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 Genomförd 2005-04-17 

Intervjuobjekt ”Stig”  Student, Medieproduktionsprog., Högskolan Dalarna 

 Genomförd 2005-04-17 

Intervjuobjekt ”Sven” Student, Medieproduktionsprog., Högskolan Dalarna 

 Genomförd 2005-04-17 

Intervjuobjekt ”Ola” Student, Medieproduktionsprog., Högskolan Dalarna 

 Genomförd 2005-04-18 
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BBIILLAAGGOORR  

BBiillaaggaa  11..  IInntteerrvvjjuugguuiiddee  
 
HEMSTUDIO 

Vad består din hemstudio av för hårdvara och datorprogramvara för musikproduktion? 

Hur ser du på det utbud av programvara för musikproduktion som finns idag? 
 Hur resonerar du när du väljer vilken programvara du vill använda i ditt musikproducerande? 

 Hur kommer du fram till vilken programvara som passar bäst för dig? 

 Hur får du tag på programvaran?  

 

I vilken utsträckning upplever du att du behärskar din hemstudios utrustning & programvaror? 

Ungefär hur ofta Installerar och prövar du ny programvara för musikproduktion? 
 Hur upplever du att dessa installationer inverkar på din musikaliska produktivitet? 

  

INTERNET 

Finns det Internetanslutning i ditt hem? 

Är den dator du i huvudsak använder för ditt musikproducerande ansluten till Internet? 

Hur upplever du att Internet som helhet inverkar på ditt musikproducerande? 
 Hur inverkar Internets kommunikationsmöjligheter på ditt musikproducerande? 

 Hur inverkar fildelningen över Internet på ditt musikproducerande? 

 Hur skulle det påverka ditt tillvägagångssätt för musikproducerande om Internet inte fanns? 

  

Hur upplever du att den utbredda piratkopieringen inverkar på ditt musikproducerande?  
 Hur inverkar piratkopieringen på din musikaliska produktivitet? 

 
PRODUKTION 
Hur gick du kortfattat tillväga praktiskt när du senast skapade en musikproduktion? 
 Ungefär hur mycket tid lades på momenten Komposition, Inspelning, Mixning, Mastring? 

 Vad ser du för fördelar och nackdelar med ditt tillvägagångssätt? 

 Tycker du någon/några delar i arbetsprocessen var svårare/lättare, i så fall vilka och varför? 

 

Hur ser du på de möjligheter som idag finns att skapa och producera musik med datorn? 
 Hur inverkar dessa möjligheter på din musikaliska produktivitet?  
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BBiillaaggaa  22..  BBiillddddookkuummeennttaattiioonn  aavv  rreessppeekkttiivvee  iinntteerrvvjjuuoobbjjeekkttss  hheemmssttuuddiioo  
 

Intervjuobjekt Janne 

 
 

Intervjuobjekt Stig 

 
 

Intervjuobjekt Sven 
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Intervjuobjekt Ola 

 
 

Intervjuobjekt Per 
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