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Förord

Det har varit en underbar dag idag, 29 grader varmt och solen har strålat över
Stockholm, det har jag i alla fall sett från mitt fönster här på nionde våningen
på Universitetet. Folk har badat, ätit glass och försökt svalka sig i värmen.
Själv har jag suttit här i nästa tolv timmar, mitt emellan två fläktar, vridit och
vänt på ord och tankar som jag brottats med i åratal. Det är snart dags att
sätta punkt, disputera och gå vidare. Jag kan inte låta blir att fundera över
hur mycket tid jag har lagt ned på dessa ca 70 000 ord och samtidigt försiktigt undra hur mycket tid som kommer att läggas ned på läsning av samma
ord. Att skriva denna avhandling har varit ett mödosamt privilegium. Privilegiet har bestått av att jag under flera års tid fått möjligheten till att fördjupa
mig i två av mina stora intressen, musik och sociologi. Den mödosamma
delen har utgjorts av det omfattande arbete det innebär att skriva en avhandling, något som inte alltid kunnat ske då inspirationen flödat, utan även soliga och varma dagar som denna då man helst skulle vilja ligga på en strand
med en glass i handen.
I avhandlingen argumenterar jag för att en artists framgång måste förstås
som en kollektiv process. Den färdiga skivan är inte enbart ett uttryck för en
enskild artists talang och förmåga. Istället utgör vägen, från idé i kompositörens huvud till den färdiga skivan, en process i vilken en mängd olika aktörer
bidrar och adderar värden till den ursprungliga idén. I den bemärkelsen är
skivbolag delaktiga i den kreativa processen vilket i sin tur även innebär
medansvar för både framgång och misslyckanden. Det är dock artisten som
är den centrala gestalten, som vid framgång får ta emot berömmelsen och
som vid misslyckanden ofta förpassas till glömska. Jag betraktar på samma
sätt denna avhandling som ett resultat av en kollektiv process där jag förvisso är den centrala gestalten men där en mängd andra personer bidragit till
dess tillkomst.
Jag vill framför allt tacka mina två handledare, Göran Ahrne och Patrik
Aspers som har uppmuntrat, kritiserat, kommit med idéer och förslag i avhandlingsprojektets alla faser. Deras olika sätt att läsa mina texter och ge
kommentarer har kompletterat varandra och lett till en känsla av frihet under
ansvar. Jag vill även tacka Ann Sofie Köping som var opponent vid mitt
slutseminarium. Hon bidrog med flera viktiga synpunkter, inte enbart på
avhandlingen utan även på frågor rörande förhållandet mellan kultur och
ekonomi. Under min tid som doktorand har jag haft min arbetsplats på Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Jag vill rikta ett varmt tack

till Karin Bergmark som under avhandlingsprojektet vid flera tillfällen
kommit till undsättning när det varit svajigt. Jag vill tacka Fredrik Movitz
som i ett relativt tidigt skede fick mig att röja upp bland mina vildvuxna och
yviga tankar. Det gäller även Per-Anders Lindén som upprört satt och skakade på huvudet då jag första gången vid ett seminarium presenterade ett
utkast på avhandlingens kunskapssociologiska kapitel. Han gav mig en brutal men mycket konstruktiv kritik som jag hoppas har lämnat spår i avhandlingen (även om vi fortfarande säkert inte är helt överens?). Jag vill även
tacka Jenny Kallstenius som vid det här laget känner mina tankar utan och
innan. Jag vill även rikta ett tack till administrativ personal på institutionen
och framför allt Thomas Nordgren, Maria Lind och Saemundur Grettisson
som spontant kommit på mina seminarier och engagerat sig i min avhandling. Även ett tack till Marcus Carson som likt en räddare i nöden hjälpte till
med översättning i elfte timmen.
Jag vill tacka och samtidigt slå ett slag för konferensen Rock och Samhälle i Hultsfred vilken erbjudit mig unika möjligheter att under hela doktorandperioden presentera texter och få feedback från forskare över hela landet
som intresserar sig för musikindustrin. Ett speciellt tack till Kjell Arvidsson
och Daniel Johansson. Jag vill även tacka Ingela Josefson, Lotta Alsterdal,
Fredrik Svenaeus och alla andra på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola. De har både genom att ge mig tillfälle att presentera mitt
arbete men även genom sin seminarieserie om praktisk kunskap gett mig en
fördjupad förståelse för synen på kunskap.
Jag vill även tacka min bror, Johan Florén för intellektuell skärpa och kritiska kommentarer och min mamma, Christina Florén för en outtröttlig energi och noggrannhet nedlagd på korrekturläsning.
Ett sista tack vill jag rikta till alla er på skivbolagen som tagit er tid och
ställt upp för intervjuerna. Att musikbranschen och skivindustrin drivs av ett
genuint musikintresse och entusiasm har framgått med all tydlighet vid varenda enskilt intervjutillfälle.

1. Är det här en hit?

På sent 50-tal började Brian Epstein efter en lång rad personliga motgångar
jobba på familjens möbelföretag. I och med att familjen utökade sin verksamhet öppnade man även en skivbutik. Brian gick med liv och lust in i
verksamheten och lärde sig på kort tid väldigt mycket om rock- och popmusik. Han satte en personlig stolthet i att kunna svara på frågor och känna till
allt som var aktuellt. Vid några tillfällen frågade kunder efter en grupp som
medverkat på Tony Sheridans senaste skiva men som han inte kände till. Av
den anledningen bestämde han sig den 9 november 1961 att gå till The Cavern Club för att se gruppen uppträda. Bandet gjorde ett starkt intryck på
Brian som började fundera på om han kunde bli manager för gruppen. Gruppens dåvarande manager skänkte närmast bort gruppen till Brian. Från och
med 1961 började han målmedvetet jobba för att gruppen skulle få ett skivkontrakt men alla skivbolag visade totalt ointresse. Ett av de mest kända
misslyckanden blev när Decca den 7 februari 1962 tackade nej till gruppen
med motiveringen att gitarrgrupper är helt ute och att de har fel sound. Denna chef har av historien blivit ihågkommen som den person som nobbade ett
av 1900-talets mest framgångsrika band, The Beatles. När Brian under våren
1962 gjorde ett förnyat försök hos Parlophon accepterade skivproducenten
George Martin slutligen att spela en singel varpå en musikhistorisk epok tog
sin början. Liknande historier finns om Elvis Presley och en lång rad andra
artister. Personer som Brian Epstein förefaller ha haft en nästan magisk förmåga att identifiera och förstå storheten och potentialen hos artister samtidigt som etablerade skivbolag med både ekonomiska resurser, kontakter och
kunskap har misslyckats.
Vad var det för förmåga som exempelvis Brian Epstein hade som den övriga branschen saknade? Är det frågan om en kunskap, intuition eller en
medfödd begåvning? Detta utgör ett av de centrala problem jag intresserar
mig för i föreliggande avhandling. Jag ställer mig frågan om denna förmåga
kan förstås och beskrivas i termer av kunskap, kreativitet och kompetens.
Ett annat centralt problem rör frågan om varför inte skivbolagen lyckades
förstå potentialen i vad som har beskrivits som historiens mest framgångsrika band. Borde inte denna kvalitet ha varit uppenbar för alla? Det jag försöker förstå och analysera är om det råder någon form av spänning eller konflikt mellan förmågan att identifiera det nya, den potentiella artisten och
skivbolaget som organisation och affärsmässigt företag.
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Syfte och disposition
Syftet med avhandlingen är att beskriva, förklara och förstå hur skivbolag
identifierar och utvecklar ny musik och nya talanger. Detta görs utifrån en
analys på tre nivåer: individ-, organisations- och branschnivå. På individnivå
beskriver jag en A&R:s yrkespraktik och analyserar i vilken utsträckning
denna kan förstås i termer av kunskap, kreativitet och kompetens. A&R står
för Artist och Repertoar 1 och är de personer på skivbolag som har den formella uppgiften att identifiera nya lovande artister. Även om det i praktiken
ingår en mängd olika aktörer i denna process används A&R i avhandlingen
som en idealtypisk representant för denna förmåga. Fokus i studien ligger på
organisationsnivå där jag utifrån ansatsen om kunskapsföretag analyserar hur
förmågan att identifiera ny musik och ny talang påverkas av faktorer i den
organisatoriska kontexten. På branschnivå analyseras hur strukturer i branschen påverkar förutsättningar för att identifiera och lansera ny musik och
nya artister.
Den organisationssociologiska utgångspunkten tas i ansatsen om kunskapsföretag (Alvesson 2002, 2004, Gummesson 1990, Sveiby & Risling
1986, Lindmark 1990 et al). Valet av denna utgångspunkt motiveras i metodavsnittet. En grundläggande tanke är att det uppstått en ny typ av företag
som skiljer sig från tidigare typer av organisationer och företag. Kunskapsföretagen säljer vare sig fysiska varor, service eller tjänster utan sin kunskap.
Ett centralt tema är den spänning som beskrivs råda mellan administration
och de kreativa delarna i organisationen. Spänningen kommer bland annat
till uttryck i ett antal vanligt förekommande problem men som skiljer sig åt
mellan stora och små kunskapsföretag. Denna har spänning har inom ramen
för avhandlingen framstått som speciellt intressant då små och stora skivbolag uppvisar flera av de i ansatsen beskrivna problemen. Men tankarna kan
inte okritiskt överföras på musikbranschen. Ett grundläggande problem rör
den kunskapssyn som kommer till uttryck i ansatsen. Kunskapen beskrivs
som avancerad vilken ha uppkommit till följd av lång formell utbildning
vilken används för att på ett kreativt sätt lösa komplexa problem. I musikbranschen är den formella utbildningsnivån låg och det framstår inte som
givet att man med hjälp av avancerad kunskap löser komplexa problem. Avgörande för i vilken utsträckning ansatsen är relevant för förståelsen för skivindustrin menar jag beror på vilken kunskapssyn som avses. Även om kunskap är det grundläggande begreppet i ansatsen så analyseras och diskuteras
det förvånansvärt kortfattat vilket även gäller begreppen kreativitet och
kompetens. Alvesson (2002) skriver angående den kunskapssyn som kommer till uttryck i ansatsen att:

1

Kommer från engelskan och uttalas ofta engelskt, A’n’R.
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Åtskilliga hantverkare torde kunna ses som mera kunskapsmässigt kvalificerade än vad många akademiker är, givet en något annan kunskapssyn än den
som dominerar. Här är emellertid inte platsen att utreda i vad mån verksamheter som inte bygger på högre formell utbildning kan belysas i termer av
kunskapsföretag. En annan öppen fråga är i vad mån talangbaserad verksamhet – konstnärlig dylik, reklamarbetare - överensstämmer med vad begreppet
kunskapsföretag söker peka på.
(s.14-15)

Om Alvessons bok inte var ”platsen” för att försöka reda ut detta så är dock
denna avhandling det. Jag kommer att presentera en alternativ kunskapssyn
som är praktikgrundad. Jag argumenterar för att denna utgör en teoretisk
grund för att både beskriva och förstå en A&R:s yrkeskunskaper, men även
visa på hur ansatsen om kunskapsföretag är relevant för förståelse av enskilda skivbolag och strukturen i branschen. Det övergripande syftet har brutits
ned i fyra delsyften, två teoretiska och två empiriska. Dessa syften behandlas
i avhandlingens kapitel.
Kapitel två syftar till att presentera och analysera begreppen kunskap,
kreativitet och kompetens som sammantaget utgör vad jag kallar för avhandlingens kunskapssyn. I dessa beskrivningar skiftas fokus från vad som brukar
kallas för teoretisk kunskap eller påståendekunskap mot en praktikgrundad
och i flera avseende tyst kunskap. I kapitlet redogör jag både för tidigare
teoribildning på området men framför även kritik mot vissa begrepp och
resonemang.
Kapitel tre syftar dels till att redogöra för de övergripande tankarna i ansatsen om kunskapsföretag. Dels framför jag de implikationer jag menar att
avhandlingens kunskapssyn har för ansatsen. Utifrån den i kapitel två presenterade kunskapssynen gör jag en distinktion mellan kreativitetsintensiv
och kunskapsintensiv verksamhet. I den andra hälften av kapitlet fokuseras
förutsättningarna för att organisera och kontrollera kreativitet.
Kapitel fyra syftar till att beskriva och analysera skivbolag utifrån ansatsen om kunskapsföretag med den nyansering som presenterats i kapitel tre.
Fokus riktas mot skillnader i förutsättningar för kreativitet inom det stora
respektive det lilla skivbolaget. Jag beskriver och analyserar hur spänningen
mellan organisationens krav på styrning och kreativitet kan förstås som
dubbla drivkrafter eller motiv till företagande. Det centrala temat utgörs av
problematiken med att organisera kreativitet inom ramen för företagande.
Utifrån ansatsen om kunskapsföretag som grund presenteras avslutningsvis
en analys på branschnivå.
Kapitel fem syftar till att beskriva och analysera A&R:s förmåga och yrkespraktik utifrån avhandlingens kunskapssyn. I fokus står frågor om vad
man konkret gör, vilka olika bedömningar som görs, vad kan uttalas, vad är
tyst. Avslutningsvis analyseras förutsättningarna för inlärning, utbildning
och kompetens. Jag beskriver i detta kapitel hur en A&R:s yrkespraktik kan
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förstås som olika faser i vilka kunskap, kreativitet och kompetens är olika
framträdande. Jag gör en distinktion mellan en intuitiv- och en analytisk
bedömningsfas.
Kapitel sex syftar till att sammanfatta avhandlingens resultat och slutsatser. Avslutningsvis framförs mer allmänna slutsatser om hur skivbolagens
roll och situation ser ut idag.
Jag kommer i nästa avsnitt att göra några nedslag i tidigare forskning om
musik- och skivindustrins i syfte att tydliggöra mina egna utgångspunkter.

Forskning om musik- och skivindustrin
De första som talade om kulturell verksamhet i termer av industri var Adorno och Horkheimer vars verk publicerades redan på 40-talet. Adorno och
Horkheimer (1981) använda ordet industri då de menade att kultur hade börjat produceras på ett sätt som blev alltmer likt andra varuproducerande industrier. De argumenterade för att det råder en konflikt mellan konst och kommersialism i vilken de kulturella produkterna till form och innehåll blir alltmer likartade på bekostnad av originalitet och konstnärligt värde. Hirsch
(1969) var en av de första att beskriva skivindustrin. Detta gjorde han utifrån
en modell med olika aktörer och flöden som rör sig genom en värdeförädlingskedja. Han inkluderade även aktörer vilka tidigare inte uppfattats tillhöra skivindustrin som exempelvis radio, sponsorer och publik. I modellen
beskrev han hur artister och deras musik, via bland annat gatekeepers och
distributörer, filtreras fram genom industrin och slutligen når skivköparna.
Hirsch fokus låg främst på den etablerade industrin vilken har en tydlig ekonomisk logik. Negus (1999) är kritisk till synsättet om musikbranschen som
en industri. Han hävdar att föreställningen om skivindustrin i termer av rationell industrilogik bygger på två missvisande och implicita antaganden.
Det första är att kulturell verksamhet är skild från kommersiella intressen
och det andra att alla kulturella produkter, till form och innehåll blir allt med
likartade till följd av påverkan från en otydligt definierade industri.
Min egen ståndpunkt ligger närmare Negus än Hirsch då jag uppfattar
skivindustrin som ett system bestående av både kultur och ekonomi inom
vilket det förkommer olika drivkrafter, motiv och påverkan. I tidigare forskning har skivindustrin återkommande beskrivits i termer av tröghet vilken
antagits likrikta de kulturella produkterna och deras framställningsmetoder
(Adorno & Horkheimer 1981, Hirsch, 1969, Tschmuck 2006). Återkommande har de små aktörerna, enskilda personer och outsiders beskrivits vara
de som har störst förmåga att identifiera genuint ny musik men som samtidigt motarbetats av den etablerade industrin. Min utgångspunkt är att beskrivningarna förvisso inte är missvisande men att de lägger en alltför stor
tyngdpunkt på ekonomisk logik och förklaringar av den etablerade industrins
tröghet istället för de processer i vilka förändring de facto ändå sker. En del
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av dessa skillnader uppfattar jag i sin tur vara ett resultat av den komplexitet
som utmärker musik- och skivindustrin vilken givit upphov till olika definitioner och gränsdragningar (Arvidsson 2007, Hallencreutz & Engström
2003, Hirsch 1969, Forss 1999, Negus 1999 et al).
På en grundläggande nivå handlar det om huruvida det föreligger någon
skillnad i innebörd mellan orden bransch och industri. Arvidsson (2007)
menar att även om det inte går att göra någon klar distinktion så ger ordet
industrin dock uttryck för en tydligare ekonomisk logik än vad ordet bransch
gör. Detta är i sin tur relaterat till frågor om hur branschen eller industrin
skall avgränsas, vilka aktörer och aktiviteter som inbegrips. Skall exempelvis
tillverkare av teknisk utrustning och instrument räknas till industrin? Skall
studiecirklar och utbildningsverksamhet räknas till branschen?
Vidare finns det en mängd aktörer som endast tillfälligt agerar i branschen. Det kan exempelvis handla om företag, vilka är verksamma i en helt
annan bransch, men som i reklamsyfte ger ut en skiva, eller reklambyråer
som vid enstaka tillfällen är involverade i projekt. Beroende på hur man
definierar och avgränsar orden bransch och industri så kommer olika aktörer
att inkluderas och exkluderas. Jag återkommer till denna diskussion i kapitel
fyra men konstaterar här att orden och dess innebörd aktualiserar frågor om
gränser och förhållande mellan kultur och ekonomi, musikliv och musikindustri, amatörer och professionella och som har betydelse för formuleringen
av forskningsfrågor och deras resultat. Enligt min ståndpunkt medför industrins komplexitet att generella modeller får ett begränsat förklaringsvärde.
Generella modeller måste därför förstås i relation till specifika syften och
frågeställningar samt klargörande över vilka aktörer eller aktiviteter som
inkluderas.
Jag kommer med dessa reservationer presentera två modeller i syfte att
skapa en förförståelse för musik- respektive skivindustrin. Den ena modellen
syftar till att ge en översiktlig beskrivning av musikindustrin och den andra
av skivindustrin. Min utgångspunkt är att skivindustrin utgör ett segment av
en mer omfattande musikindustri.
I syfte att ge en översiktlig beskrivning av musikindustrin utgår jag från
Hallencreutz och Engströms (2003) rapport Från A-dur till bokslut i vilken
de presenterar musikindustrin utifrån fem centrala aktiviteter. För beskrivning av skivindustrin utgår jag från Tschmucks (2006) beskrivning av industrin i termer av en värdeförädlingskedja bestående av fyra processer 2. Den
grundläggande skillnaden mellan dessa modeller uppfattar jag vara att den
ena belyser vilka det är som gör något och den andra vad som görs. I frågan
om musikbranschen och skivindustrin sammanfaller dessa två angreppssätt
inte på ett distinkt sätt.

2

Musikbranschen/industrin har ofta beskrivits i termer av värdeförädlingskedja (Hirsch 1969,
Wallis 2004, Wikström 2006 et al).
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Musikindustrin
Hallencreutz och Engström (2003) väljer att hantera avgränsningsproblematik genom att identifiera fem kärnaktiviteter vilka de i sin tur relaterar till
vanligt förekommande aktörer 3. Förhållningssättet implicerar att även andra
aktörer kan utföra dessa aktiviteter. De fem kärnaktiviteterna och dess aktörer beskrivs som:
1.
2.
3.
4.
5.

Artister/artistbolag
Produktionsbolag
Skivbolag/distributörer
Musikförlag
Turnéproduktionsbolag

Artist och artistbolag
Band och artister kan antingen agera inom ramen för ett bolag, s.k. artistbolag eller i rollen som anställda av exempelvis ett skivbolag. Det har blivit allt
vanligare att artisten själv spelar in och framställer skivan för att sedan söka
sig till skivbolag för samarbete. Skivbolagets uppgift blir då primärt att
trycka, distribuera och marknadsföra skivan.
Produktionsbolag
Produktionsbolaget består oftast och förenklat uttryckt av en eller flera producenter som äger en eller flera studios. Ett exempel på ett sådant bolag är
den numera legendariska Cheironstudion i Stockholm 4. Ett produktionsbolags verksamhet påminner om ett artistbolag med den skillnaden att producenten eller producenterna ofta arbetar med flera olika artister. Produktionsbolagets uppdraget kan ges av skivbolag, förlag eller vara initierat på eget
initiativ. Det har blivit allt vanligare att produktionsbolagen själva identifierar och spelar in nya artister vilka de i nästa steg erbjuder skivbolagen.
Skivbolag/distributörer
Skivbolagen verksamhet består av fyra centrala processer vilka är att identifiera ny talang, spela in musiken, marknadsföra och promota artisten samt
distribuera skivan. Det är framför allt de större bolagen som har de kanaler
och resurser som krävs för att distribuera skivor. Detta innebär att många
mindre bolag är beroende av att få till stånd avtal med ett större bolag för
3

Hallencreutz och Engström poängterar dock att de olika aktiviteterna i praktiken kan utföras
av en mängd olika aktörer.
4
Cheironstudion, med bland annat Max Martin och den nu bortgångne Dennis Pop i spetsen
har på ett betydande sätt bidragit till de senaste årens internationella svenska musikframgångar. De har arbetat med artister som Britney Spears, Backstreet Boys, Ace of Base och N’
Sync.
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distributionen av sina skivor, s.k. distributionsavtal. Skivbolagen, speciellt
de större arbetar i högre utsträckning än små med att vidareutveckla redan
kontrakterade artisters repertoar.
Musikförlag
Den grundläggande delen av förlagets verksamhet är att förvalta den ekonomiska ersättningen som är förbunden med upphovsrätten. I ett förlagsavtal
överlåter upphovsmannen mot en viss andel av intäkterna åt förlaget att bevaka och administrera intäkterna från sina verk. Förlagen hjälper ofta även
kompositörer att hitta artister som kan vara intresserade av deras låtar. Detta
gäller även i motsatt riktning, det vill säga att förlaget hjälper artisten att
hitta lämpliga kompositörer i de fall då de inte själva skriver sin musik. Förlagen hjälper ofta kompositörer ekonomiskt i form av förskott på royalties.
Turnéproduktionsbolag 5
I avtal mellan artist och turnéproduktionsbolag överlåter artisten till bolaget
att i olika utsträckning planera, organisera och koordinera artistens liveframträdande. Det kan röra sig om enstaka spelningar men även månadslånga
turnéer. Förutom att ta kontakt med arrangörer och boka spelningar tillkommer även bokning och samordning av resor, boende, ljud och ljus, tekniker
och annan personal som krävs för turnén. Under de senaste två årtiondena
har det tillkommit nya inslag i verksamheten. Det är exempelvis vanligt att
turnéproduktionsbolag även arbetar med events, teateruppsättningar, sponsring av turnéer eller enskilda arrangemang.

5
I musikbranschen används produktionsbolag med olika innebörd. Dels används det som
benämning för de aktörer som producerar turnéer, dels för de som spelar in musik. För en
översikt av olika betydelser och användningssätt se Florén (2002).
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Skivindustrin
Tschmuck (2006) beskriver skivindustrin i termer av en värdeförädlingskedja i vilken han urskiljer fyra centrala processer 6. Dessa är: (1) processen i
vilken ny talang identifieras, (2) processen i vilken musiken spelas in och
produceras i fysisk form, (3) processen i vilken skivan marknadsförs och till
sist (4) processen i vilken skivan distribueras.

Identifiering av talang

Inspelning & produktion

Marknadsföring

Distribution

I den första processen identifieras ny talang som i ett senare skede knyts till
skivbolaget, ofta i form av ett skivkontrakt. I denna process är A&R mycket
central. Det är A&R som formellt har i uppgift att identifiera ny intressant
talang..
Efter det att talangen har ”upptäckts” följer processen i vilken musiken
spelas in och framställs. Under 60-, 70- och 80-talen var det vanligt att skivbolagen själva ägde studios för inspelning. I allt högre utsträckning sker
inspelning av musiken idag i fristående studios. Vidare har det även blivit
allt vanligare att artisten redan har en färdiginspelad skiva när samarbetat
mellan skivbolaget och artisten etableras. Skivbolagen kommer i dessa fall in
senare i processen från idé i kompositörens huvud till konsumentens köp av
skivan. En förklaring till detta är den tekniska utvecklingen som medfört att
man idag till relativt låga kostnader kan införskaffa en egen inspelningsutrustning och samtidigt nå hög ljudkvalitet. I den här typen av samarbeten och

6

Även om Tschmuck (2006) talar i termer av musikindustri förefaller hans fokus främst ändå
vara riktat mot skivindustrin. Enligt bland annat Cloonan och Williamson (2007) är det vanligt att begreppen musik- och skivindustri används på just det här sättet, som synonymer (se
även Arvidsson 2007). En förklaring till detta är att skivbolagen under lång tid varit de helt
klart dominerande aktörerna i hela branschen vilket lett till att man börjat uppfatta skivindustrin som synonym med musikindustrin.
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avtal, s.k. licensavtal eller masterdeal 7, blir skivbolagens huvudsakliga uppgift att marknadsföra och distribuera skivan.
I den tredje processen marknadsförs skivan. Det är frågan om att maximera uppmärksamheten för skivan och skapa ett intresse kring artisten och den
kommande releasen. Att göra promotion för skivan och artisten i radio och
TV är två mycket centrala metoder för marknadsföring.
I den fjärde processen distribueras skivan till skivaffärer och andra återförsäljare. Det har blivit allt vanligare att skivor säljs och distribueras via
Internet. Trots att försäljning av musik i digitalt format under de senaste åren
ständigt ökat så utgör CD-skivan fortfarande det dominerande formatet av
musikförsäljningen. Även om en grundläggand uppgift för alla skivbolag är
att identifiera ny musik, nya artister eller att ge ut redan inspelad musik på
ett ”nytt sätt” så etableras i olika utsträckning kringaktiviteter som både stabiliserar verksamheten och gör den mindre beroende av att ständigt identifiera ny musik och nya artister. Allteftersom verksamheten bedrivs byggs normalt en backkatalog upp, det vill säga ett antal rättigheter, som med tur ger
mer stadiga intäkter till skivbolaget. För majorbolagen utgör handeln och
exploateringen av rättigheter en betydande del av verksamheten som även
står för en stor del av de ekonomiska intäkterna. Även distribution av skivor
utgör en betydande del av de större skivbolagens intäktskällor.
Till följd av dalande försäljning av CD-skivor och en ökad försäljning av
musik i digitalt format har distribution av fysiska skivor kommit att utgöra
en allt mindre del av skivbolagens verksamhet. Men det förkommer även
skillnader mellan bolag i fråga fokus på dessa fyra processer. En del har en
tydlig inriktning på den första processen i vilken ny talang identifieras. Denna typ av bolag brukar kallas för A&R-drivna. Andra bolag har utvecklat
verksamheten kring utgivningar av utländska artister i Sverige vilket gör att
det framför allt arbetar med marknadsföring och distribution av musik. Det
förekommer således skillnader inte enbart mellan stora och små bolag, bolag
inriktat på olika nischer utan även mellan bolag med olika tyngdpunkt på de
olika processerna.

Den svenska skivindustrin i samtiden
Både den globala och svenska skivindustrin är kraftigt polariserad och domineras av de fyra multinationella majorbolagen, Universal Music, Sony
Music, Warner Music och EMI. I Sverige har de fyra majorbolagen ca 85 %
av marknadsandelarna (IFPI 2010). Det finns idag ingen säker uppgift om
hur många skivbolag det totalt finns i Sverige. IFPI (International Federation
7
Vid ett licensavtal har artisten själv ansvaret för allt från produktion till pressning. Vid en
masterdeal har artisten ansvar för att själv spela in musiken och en s.k. master. Skivbolaget
har sedan ansvaret för pressning, marknadsföring och distribution.
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of the Phonographic Industry) som är en branschorganisation har i Sverige
ca 60 medlemmar. SOM (Svenska oberoende skivproducenter) som är en
branschorganisation för oberoende och mindre bolag har ca 300 medlemmar
(SOM 2010). Sammantaget innebär detta att det idag dokumenterat finns 360
skivbolag i Sverige. I uppskattningar från SOM menar man dock att det troligtvis finns ytterligare 150 till 200 skivbolag. Sammantaget innebär detta att
det idag kan finns så många som mellan 500 och 600 skivbolag i Sverige.
Men en majoritet av de små bolagen dras med lönsamhetsproblem och drivs
på närmast ideell basis. Branschföreträdare har talat om hobbyfiering av
branschen (Regeringskansliet 2007). Enligt SOM drivs två tredjedelar av
verksamheten av ensamföretagare och 80 % av dessa kan inte försörja sig på
skivbolagsverksamheten utan bedriver annan verksamhet vid sidan om 8. I ett
betänkande inför kulturutredningen (Regeringskansliet 2007) så hävdas det
att den bristande lönsamheten hos små bolag utgör ett hot mot hela branschen då det finns en påtaglig risk att de som driver dessa bolag slutligen
tröttnar och ger upp då det inte går att nå acceptabel lönsamhet. Situationen
indikeras även av det idag finns en stor mängd små bolag med mycket låg
aktivitetsnivå (a.a.).
Sedan början av 2000-talet har skivindustrin genomgått den värsta krisen
i dess historia. Skivförsäljningen har rasat, omsättningen mer en halverats
och mer än hälften av all personal har sagts upp. Uppfattningarna om vad
som orsakat krisen går isär. Från skivbolagen har man hävdat att raset beror
på en kraftigt ökad piratkopiering av musik. Andra hävdar att det beror på att
skivorna under 80- och 90-talen blev alltför dyra i kombination med en allt
lägre kvalitet. Försäljningsstatistik för 2009 och 2010 visar dock på ett
trendbrott för den svenska skivförsäljningen. För 2009 ökade försäljningen
med 1,7 procent och statistik för första halvåret 2010 tyder på tillväxten fortsätter (IFPI 2010). Denna utveckling sker parallellt med att försäljningen på
världens största marknad, USA fortsätter att sjunka9. Sverige är därmed ett
av få länder i världen som visar på försäljningsökning.
Det förekommer olika förklaringar till varför skivförsäljningen återigen
börjat öka. I den offentliga debatten har det talats om en ”IPRED-effekt” i
vilken försäljningsökningen antas vara ett resultat av lagstiftningen mot illegal nedladdning. Andra förklarar ökningen med att det kommit in nya aktörer och försäljningsställen som Statoil och Media Markt. Ytterligare en förklaring är att skivpriserna nu legat på samma nivå sedan början av krisen och
att priserna nu har börjat komma ikapp eller relativt sett hamnat på en realistisk och konkurrenskraftig nivå. I rapporten IFPI Digital Music Report 2010
(IFPI 2010) argumenteras det för att det är lagstiftningen mot illegal ned8

Uppgifterna är från 2007 vilket kan innebära vissa justeringar. Men det finns idag inget som
tyder på att läget drastiskt skulle ha förändrats sedan dess (SOM 2010).
9
I USA sjönk försäljningen 2009 med 10,7 procent och i maj 2010 redovisades de sämsta
försäljningssiffrorna sedan mätningarna började 1994 (Olson 2010)
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laddning som är den främsta orsaken till ökningen. Denna bild förstärks även
i jämförelse med andra länder. Det är i de länder som lyckats få till stånd en
kraftfull och tydlig lagstiftning som man nu kan se en ökning i skivförsäljningen. Samtidigt kan man konstatera att minskningen i försäljningen planade ut under 2008 vilket kan indikera att förändringen inte enbart beror på
IPRED-lagstiftningen då den infördes först 2009.

Varför studera skivbolag?
I den debatt som följt krisen och fildelningsdebatten har det återkommande
hävdats att både CD-skivan och den traditionella skivbolagsbranschen är
dödsdömd. Varför är det då intressant att forska om skivbolagsbranschen,
detta sjunkande skepp? Jag vill lyfta fram framför allt ett, som jag betraktar,
tungt vägande skäl. Jag hävdar att oavsett hur branschen kommer att utvecklas kommer den förmåga som beskrivits som grundläggande för all skivbolagsverksamhet fortsätta att vara central. Förmågan handlar om att kunna
göra urval, filtrera och kommunicera musik till lyssnare. Samtidigt som den
totala skivförsäljningen under en tioårsperiod halverats och mer än hälften
av all personal har sagts upp så har den totala musikkonsumtionen ökat. Detta gäller både live- och inspelad musik. Jag menar att den ökande konsumtionen och utbudet av musik indikerar att behovet av personer som har förmågan att göra urval, filtrera och kommunicera musik inte minskar utan
istället ökar. I framtiden kanske denna förmåga inte kommer att återfinnas
inom skivbolagsbranschen utan hos teknikföretag, dataspelstillverkare, nätoperatörer eller andra aktörer. Därför hävdar jag att förmågan att identifiera
och kommunicera musik även i framtiden kommer att vara grundläggande
för branschen och därför intressant att beskriva, förklara och förstå.

Tillvägagångssätt och utgångspunkter
Grunden för avhandlingen är socialkonstruktivistisk vilket kortfattat innebär
att verklighetsuppfattning och kunskap betraktas som sociala konstruktioner
(Berger & Luckman 2003). Den socialkonstruktivistiska synen på kunskap
öppnar dock upp dörrar för en relativistisk kritik som i sig själv utgör en
paradox. Att hävda att all kunskap är relativ innebär samtidigt att själva påståendet inte kan vila på något annat en än relativistisk grund, det finns ingen
arkidemisk punkt utifrån vilken påståendet kan legitimeras. Även kunskapssociologin implicerar en paradox. Om allt tänkande och kunskap är en social
konstruktion så är samtidigt kunskapssociologin det. Enligt Mannheim
(1960) så utgör relativismen kunskapssociologins mest centrala problem och
föreslår en lösning som han kallar för relationism. Han menar att ett påstående kan vara sant inom och i relation till ett givet sammanhang, vilket inte
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behöver innebära att det är giltigt i ett annat. Detta är även min uppfattning
och utgångspunkt för de kommande beskrivningarna av kunskap, kreativitet
och kompetens i kapitel två och mer övergripande även avhandlingens resultat. Ett enskilt kunskapsanspråk står utifrån detta synsätt i relation till ett
omgivande system eller ramverk av kunskap. Den kontext i vilken ett kunskapsanspråk formuleras utgör både dess förutsättningar och begränsningar
(Wittgenstein 1981). Neurath (1944) har beskrivit relationen mellan enskilda
kunskapsanspråk, förändring och den helhet vi måste ta förgiven på ett sätt
som tydliggör mitt förhållningssätt:
Tänk på några sjömän som ute på öppna havet bygger om sitt skepp… De
använder sig av plankor som driver omkring och bord från gamla konstruktioner för att ändra skeppets form och täta hålen. Men de kan inte ta in skeppet i docka för att börja från ”scratch”. Under arbetets gång befinner de sig i
den gamla konstruktionen och tvingas kämpa med våldsamma stormar och
höga vågor… Ett nytt skepp växer fram ur det gamla, steg för steg – och medan de håller på med ombyggnaden kanske några sjömän redan börjar tänka
på en ny konstruktion och de är inte alltid överens om hur den ska se ut.
(s.47)

Språket kan tas som ett mer konkret exempel för att belysa delarnas relation
till helheten. För att kunna förändra, kritisera eller påverka det språk vi föds
in i måste vi först tillägna oss det. Vi kan inte börja med att ifrågasätta språket innan vi tillägnat oss det. Min uppfattning är att det socialkonstruktivistiska synsättet ställer krav på beskrivningar av den kontext i vilken kunskapsanspråken formuleras. Det initiala intresset och upprinnelsen till avhandlingen blir enligt min uppfattning därför betydelsefull i syfte att ge läsaren en grund för att bedöm de val som gjorts och de resultat som presenteras.
Jag vill därför kortfattat redogöra för bakgrunden till avhandlingen och min
egen förförståelse.

Bakgrund och förförståelse
Bakgrunden till avhandlingen utgörs dels av mitt intresse för sociologi, dels
av ett livslångt intresse för musik. Under slutet av 90-talet livnärde jag mig i
sju år som musiker och turnerade i Sverige, Asien och Europa och spelade in
skivor. Jag kom då i kontakt med framför allt produktionsbolag, men även
en mängd andra aktörer inom branschen. Efter att jag avslutat min professionella musikutövning återupptog jag mina akademiska studier. I min magisteruppsats kombinerade jag mina två intressen genom att studera svenska
turnéproduktionsbolag ur ett organisationssociologiskt perspektiv (Florén
2002). Utifrån ansatsen om kunskapsföretag analyserade och beskrev jag
dessa företag. Ansatsen erbjöd en teoretisk grund för att förstå flera av de
processer och problem som jag identifierade hos produktionsbolagen. Men
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samtidigt kunde ansatsen inte okritiskt överföras på musikbranschen. I framställningarna av kunskapsföretagets utmärkande drag är det vanligt att produktionen beskrivs som komplex, kreativ och att den kunskaps som krävs är
avancerad och uppkommit till följd av lång formell utbildning. Vidare beskrivs små konsultfirmor, advokatbyråer och läkarmottagningar som exempel på typiska kunskapsföretag. I mina studier av produktionsbolag framkom
att den formella utbildningsnivån, inte bara inom produktionsbolagen, utan
hela branschen, är låg. Vidare framstod det som oklart huruvida produktionen kunde uppfattas som komplex och kräver avancerad kunskap. Om ansatsen om kunskapsföretag skulle kunna användas för att förklara och förstå
skivbolag framstod en alternativ kunskapssyn som nödvändig. I mitt avhandlingsprojekt stod därför initialt kunskapsbegreppet i fokus. Avhandlingen
initierades dock inte utifrån en klar frågeställning utan på en allmän nyfikenhet över hur man teoretiskt skulle kunna beskriva och förstå den svenska
skivindustrin.

Metod
Avhandlingen är kvalitativ och datainsamlingen har främst skett genom intervjuer, vilka även kompletterats med artiklar, rapporter och statistik. Intervjuguiden har utvecklats successivt i och med att intervjuerna genomförts.
Från att i början ha varit semistrukturerad och omfattande i fråga om teman
blev den alltmer avgränsad och fokuserad. Varje intervju bidrog till att jag i
allt högre utsträckning kunde identifiera mönster och teman kring vilka jag
utvecklade intervjuguiden ytterligare.
Den initialt ostrukturerade, omfattande och öppna utformningen av intervjuguiden syftade till att ”känna” av området, att fånga upp tankar och resonemang som kunde vara relevanta men som låg bortom mina egna förkunskaper. Avhandlingen inhyser i den bemärkelsen en explorativ dimension
(Babbie 1992, Björkman & Stütz 1994). Den explorativa ansatsen syftar till:
... att ge ökad kännedom och nya insikter i något fenomen, oftast för att ge
underlag för att formulera en mer preciserad problemställning och eller för att
utveckla hypoteser.
(Björkman & Stütz, 1994 s.9)

Metoden är flexibel och tillåter forskaren att söka kunskap på olika sätt
(Babbie 1992). Resultaten i avhandlingen skall även bedömas utifrån denna
explorativa dimension, det vill säga att de syftar till att ge ökad kännedom
om skivindustrin vilket i sin tur kan ligga till grund för fortsatt forskning på
området. Den explorativa dimensionen har även förstärkts av det faktum att
det inte finns någon tidigare forskning med samma teoretiska infallsvinkel.
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Teori
Hur är det teoretiska urvalet gjort och hur används den? Metodlitteratur är
relativt sparsam med råd och instruktioner ifråga om urval av teorier och
förhållningssätt till tidigare forskning. Grundläggande är dock att forskaren
är klar över syftet med forskningsöversikten. Merriam och Simpson (ur Anttila 1998) menar att en forskningsöversikt kan fylla tre funktioner:
(1) den bidrar med en grund att bygga kunskapen på och visar hur den egna
studien utvecklar det man redan vet, (2) den ökar begripligheten vad gäller
förtjänster och brister rörande tidigare begrepp, hypoteser, antaganden, angreppssätt och undersökningsdesign samt (3) erbjuder en referenspunkt från
vilken de egna resultaten kan tolkas.
(s.36)

Avhandlingens teoretiska kapitel utgör den grund utifrån vilken analysen
görs. De teoretiska kapitlen utgör således; ”en referenspunkt från vilken de
egna resultaten kan tolkas” (a.a.). De teoretiska avsnitten skall därför inte
uppfattas i egenskap av uttömmande översikt av forskningsområdet eller
som uttryck för en kanon. Urvalet av teorier har skett utifrån vad som skulle
kunna kallas för en snöbollsstrategi. En referens har lett till en annan som i
sin tur lett till ytterligare en osv. I den bemärkelsen finns det en systematik i
urvalet vilken är en följd av det explorativa inslaget i avhandlingen.
När avhandlingsprojektet initierades var den teoretiska utgångspunkten
ansatsen om kunskapsföretag. I mina tidigare studier av produktionsbolag
framstod behovet av en alternativ och mer preciserad kunskapssyn som stort
(Florén 2002). Litteraturstudier om kunskapsbegreppet ledde mig successivt
även in på frågor om hur begrepp som kreativitet och kompetens kan förstås
och hur de är relaterade till varandra. Till följd av snöbollsstrategin ledde
referenserna mig inte enbart utanför organisationssociologins gränser utan
även bortom sociologins gränser. Avhandlingen spänner därför över två sociologiska fält, kunskaps- och organisationssociologi, men vars teoretiska
ramverka även inkluderar teoretiska fragment från andra discipliner som
exempelvis filosofi, pedagogik, psykologi och företagsekonomi. Därför
kommer läsare som är förtrogna med de olika disciplinerna och forskningsfälten sannolikt uppleva att vissa referenser saknas som ”borde varit med”.

Urval och kategorier
I ansatsen om kunskapsföretag beskrivs storleken på organisationen som en
viktig variabel i förståelsen för denna typ av företag. Initialt utgick jag från
den i branschen vedertagna distinktionen mellan oberoende bolag och majorbolag vilken vid närmare analys framstod som allt för vag som grund för
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analys 10. Även om distinktionen mellan oberoende skivbolag och majorbolag
i viss utsträckning är relaterad till organisationens storlek så är den inte alltid
det. Det finns exempelvis relativt stora bolag som samtidigt beskrivs som
oberoende samtidigt som det finns små bolag som är knutna till majorbolagen. Jag valde därför att skapa tre kategorier som syftade till att ge direkt
uttryck för organisationens storlek. De tre kategorierna är majorbolag, mellanstora och små skivbolag. Majorbolagen är multinationella aktörer som har
tiotusentals anställda och som dominerar den globala industrin. Det finns
idag fyra majorbolag i världen som på svenska avdelningar har mellan 30-40
anställda. Till kategorin mellanstora räknas de skivbolag som har fler än fem
anställda och till kategorin små bolag räknas de som har färre än fem anställda eller verksamma ägare 11. I syfte att identifiera små och mellanstora
bolag har jag utgått från den sammanställning över musikbranschens aktörer
som presenteras i Music Guide Sweden 04 (2004).
Urvalet av informanter har skett utifrån kriteriet att de skall har varit verksamma som eller ha arbetat nära A&R-funktionen. Annorlunda uttryckt skall
de ha erfarenhet av den uppgift som beskrivits som grundläggande för skivbolagsverksamhet, det vill säga att identifiera nya artister, ny musik eller att
presentera något redan existerande på ett nytt sätt som över tid är kommersiellt gångbart.
Hur representativt är urvalet? Jag har gjort 15 intervjuer med representanter för olika skivbolag. Enligt IFPI (IFPI 2010) står åtta skivbolag för nästan
ca 90 % av den totala skivförsäljningen. Ifråga om den etablerade industrin
uppfattar jag därför att urvalet har god täckning. Däremot är urvalet i fråga
små skivbolag lågt i förhållande till den stora mängd som idag finns i Sverige. Beroende på vilken betydelse man tillmäter de små bolagen utgör detta
en eventuell svaghet i urvalet vilket jag återkommer till i det avslutande kapitlet.
Alla som tillfrågats har ställt upp för medverkan förutom en person och
ett bolag. I det ena fallet var personen mycket upptagen, vilket resulterade i
att intervjun aldrig kunde genomföras. I det andra fallet var all personal på
bolaget av policybeslut förbjudna att delta i forskning. Jag blev hänvisad till
ägarna för att få detta tillstånd men har trots återkommande försök vare sig
10

Det har i branschen sedan länge funnits en uppdelning av oberoende skivbolag och majorbolag, de förstnämnda kallas även independentbolag. Tidigare gav distinktionen uttryck för
vilken relation ett skivbolag hade till majorbolagen, det vill säga om de för sin verksamhet var
beroende eller oberoende av stöd från majorbolag i form av marknadsföring, distribution eller
ekonomiskt stöd vilket kommit till stånd genom ett majorbolags delägande. Ägarkoncentrationen i branschen har lett till att distinktionen idag är betydligt mer vag. I intervjuerna kommer ett flertal definitioner och innebörder till uttryck. En innebörd ger uttryck för att skivbolag är oberoende då det är fritt från majorbolags ägande, en annan ger uttryck för att oberoende skall förstås som ett bolags frihet att bedriva sin verksamhet utan inblandning och påverkan av majorbolag och en sista handlar om att oberoende skall förstås som en individs
förmåga och position att handla fritt utan att låta sig påverkas av majorbolagen, även då man
de facto kan vara anställd av ett sådant.
11
Flera av de små bolagen har inga anställda utan verksamheten bedrivs av ägarna.
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lyckats få tillstånd till en intervju eller få reda på anledningen till policybeslutet. Jag har hanterat problemet genom att tillfråga personer som tidigare
har varit verksamma i bolaget och på det sättet ändå kunna representera bolaget i urvalet. Detta medför en potentiell risk för negativ snedvridning då
personal som slutat i företaget kan ha en annan bild av verksamheten än de
som är kvar (Alvesson & Deetz 2007). Min bedömning av svaren är dock
inte att detta medfört någon snedvridning.
Den etablerade svenska skivindustrin utgörs av en handfull skivbolag och
det finns stor kännedom om enskilda personer och bolag. Detta inkluderar
även kännedom om vilka som arbetat med vissa artister och enskilda projekt.
Av den anledningen har det varit svårt att anonymisera de intervjuade personerna. Även om jag valt att anonymisera personerna skulle det med relativt
begränsad kännedom om branschen, utifrån ett flertal citat ändå framgå vilka
personer som intervjuats. Detta är den främsta anledningen till att jag valt att
inte anonymisera vare sig skivbolag eller de intervjuade personerna. Alla
intervjupersoner har fått läsa igenom, korrigera och godkänna de citat som
förekommer i avhandlingen. Alla citat har i princip godkänts som de presenterats med undantag för grammatiska och språkliga kommentarer från de
intervjuade. Att informanterna inte ges möjlighet att vara anonyma framförs
i metodlitteraturen som en potentiell risk för att svaren av olika anledningar
blir skeva eller tillrättalagda. Exempelvis kan det handla om att personen
inte vill stöta sig med andra kollegor, skivbolag eller avslöja missförhållanden. Då jag inte kunnat anonymisera intervjuerna har jag lyft fram och betonat deras möjlighet att i efterhand få ta del av och godkänna det som används. Vidare uppfattar jag inte att frågorna har varit av sådan karaktär att de
kunnat medföra negativa konsekvenser för de intervjuade personerna. Min
sammantagna bedömning är därför att svaren endast i marginell omfattning
kan ha påverkats negativt av att personerna inte anonymiserats.

Genomförande
Intervjuerna har kontinuerligt genomförts mellan 2006 och 201012. Intervjuerna har varit semistrukturerade med öppna svarsalternativ vilket har tillåtit
variationer i svar och följdfrågor. Intervjuerna har pågått mellan en till tre
timmar och spelats in på diktafon. Intervjuerna har sedan successivt transkriberats och lagts in i NVivo 13. I transkriberingen har vissa korrigeringar gjorts
vid upprepningar, avbrutna meningar och från talspråk till skriftspråk. Jag
har dock strävat efter att i möjligaste mån bibehålla de intervjuades sätt att
uttrycka sig. Anledningen till detta har varit att ge läsaren en möjlighet att
själva bedöma trovärdigheten och innebörden i vad som sagts och de tolkningar och analyser som sedan presenteras.
12
13

Tidpunkterna för intervjuerna redovisas i avsnittet Biografier och bolag.
NVivo är ett av få analysprogram för kvalitativ data.

28

Ehn & Klein (1994) menar att forskaren inte kan studera verkligheten
utan att samtidigt påverka den. Det är därför viktigt att forskaren själv är
medveten om sin egen närvaros betydelse. Även forskningsintervjun utgör
en social situation som har betydelse för de svar som ges och de berättelser
som framkommer. Alvesson och Deetz (2007) menar att:
Man kommer inte ifrån att intervjuuttalanden är kontextberoende — man kan
inte bortse från att de görs i en specifik social situation och att språkspelen är
viktiga. … Man får alltså tänka igenom dessa problem och söka reducera åtminstone de mer uppenbara av dem, inte minst i kritiska forskningsprojekt.
(s.217)

En av dessa uppenbara faktorer är när forskaren ställer ledande frågor. Min
ambition har varit att i möjligaste mån undvika ledande frågor och låta de
intervjuade personerna själva tolka, resonera kring och besvara frågorna.
Men det har i intervjuer med representanter på framför allt mindre bolag
varit svårt att undvika. Detta gäller framför allt frågor som handlat om organisation och administration. Jag har i dessa fall utvecklat och kompletterat
frågorna med förslag till möjliga infallsvinklingar och på det sättet initierat
resonemang. Jag uppfattar två bidragande orsaker till detta. För det första
utgör arbetet med organisatoriska och administrativa frågor en mycket liten
del av det totala arbetet i de små bolagen. För det andra är mitt intryck av
intervjuerna att reflektion och svar i flera fall förfaller ha uppstått under intervjuerna. Det har varit vanligt att de intervjuade personerna antingen direkt
svarat på en fråga men sedan vid närmare reflektion ändrat eller nyanserat
sitt svar. I andra fall har frågorna följts av en tystnad som efter en stunds
reflektion följts av resonemang i vilket den intervjuade har utvecklat sin
ståndpunkt och sitt svar. En eventuell tolkning och förklaring till detta är att
de intervjuade personerna i sitt dagliga arbete sällan diskuterar de frågor som
ställts och att de i den bemärkelsen besvarats för ”första gången”. En annan
tolkning är att de varit formulerade på ett sätt som upplevts som antingen
främmande eller irrelevant. Jag har som följd av detta undvikit att avvända
ett akademiskt språkbruk och successivt använt ord och formuleringar som
använts i de föregående gjorda intervjuerna.
I metodlitteraturen betonas även vikten av yttre faktorer som att det exempelvis finns tillräckligt tilltagen tid för att hinna diskutera igenom frågorna (Kvale 1997). Detta har i vissa fall varit svårt att uppnå då flera av de
intervjuade varit fullt upptagna med den dagliga verksamheten och haft svårt
att avsätta tid för intervjun. Därför har vissa intervjuer delats upp på två tillfällen.
I metodlitteraturen beskrivs återkommande att relationen mellan forskare
och respondent är central för de svar som produceras och som i ett senare
skede påverkar forskningsresultaten. Relationen har i metodlitteraturen be-
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skrivits som asymmetrisk då det är forskaren som kontrollerar och definierar
situationen (Kvale 1997). Samtidigt som jag i rollen som forskare i en bemärkelse har definierat situationen så är min upplevelse att jag bara i viss
utsträckning har kontrollerat den. Även om de flesta av de intervjuade personerna har gett uttryck för behovet av forskning då man upplever att omvärlden har en bristande kunskap och förståelse för hur branschen fungerar
så är mitt intryck samtidigt en viss skepsis mot mig i egenskap av akademiker. Det förefaller historiskt i hela musikbranschen finnas en skepsis mot
värdet av formell utbildning och till möjligheten att analysera och teoretisera
kring verksamheten. Redan vid intervjuerna i min magisteruppsats upplevde
jag att jag blev bemött med en liknande skepsis. Jag har medvetet därför
försökt att tona ned den akademiska prägeln i intervjuerna. Konkret innebar
detta att jag som förut nämnts försökte anpassa mitt språkbruk till de intervjuade men även att jag inledningsvis lyft fram min egen musikbakgrund.
Detta har i flera fall resulterat i att intervjuerna inletts med en stunds samtal
om vilka jag spelat med och om musik i allmänhet.

Analys
Avhandlingen syftar som förut nämnts till att beskriva, förklara och förstå.
Således har avhandlingen både en deskriptiv och analytisk ambition. Det har
varit min strävan att låta de intervjuades uppfattningar komma till tals så
som de formulerats under intervjuerna. I den bemärkelsen talar citaten och
data för sig själva med en deskriptiv innebörd. Detta innebär att mitt förhållningssätt till det sagda varit okritiskt och att jag inte strävat efter att söka
någon mening bortom det sagda.
När intervjuerna transkriberades påbörjades samtidigt en selektion av teman och aspekter grundad på i vilken utsträckning jag bedömt att de bidrar
till ökad förståelse för hur individer, inom ramen för enskilda skivbolag och i
relation till branschen, agerar och gör sina bedömningar. Detta har även legat
till grund för urvalet av de citat som används i avhandlingen. De intervjuade
har gett uttryck för en relativt enhetlig skildring av processen men med olika
nyanseringar och utifrån olika perspektiv. Däremot är det några personer
som återkommande citeras medan andra endast förekommer vid enstaka
tillfällen. Citaten har valts ut utan hänsyn till vilka personer som uttalat sig
eller vilka bolag de representerat. Istället har urvalet skett utifrån bedömningen hur väl de fångat upp tankar och resonemang som i andra intervjuer
har formulerats mer fragmentariskt.
Samtidigt som de intervjuades röster har fått komma till tals i en deskriptiv målsättning så har min strävan samtidigt varit att bidra med en bredare
förståelse. Den bredare förståelsen grundas på det ramverk som presenteras i
avhandlingens två teoretiska kapitel och som legat till grund för analysen.
Det teoretiska ramverket utgör dock ingen enhetlig teoribildning. Istället har
teoriutvecklingen skett i en pendling mellan teori och empiri i vilken frag30

ment och begrepp från olika discipliner och forskningsfält kombinerats. Det
har varit en kontinuerlig process i vilken teoriutvecklingen har skett i mötet
med empirin och där teoriutvecklingen har påverkat utformningen och fokus
i intervjuguiden. Detta har resulterat i att vissa begrepp och teman under
arbetets gång kommit att framstå som mer eller mindre betydelsefulla än
andra. Ett konkret exempel rör begreppet tyst kunskap som jag initialt tillmätte en mindre betydelse men som under intervjuerna framstod som allt
mer centralt då de intervjuade personerna inte kunde redogöra för hur och på
vilken grund man gör en viss typ av bedömningar. Detta ledde i sin tur till att
teoribildning om tyst kunskap inkluderades i ramverket som i sin tur påverkade frågorna i nästkommande intervjuer osv. På ett liknande sätt har kategorier och teman utvecklats. Initialt formulerades teman och kategorier utifrån ansatsen om kunskapsföretag som exempelvis produktionsprocess,
kärnkompetens, administrativt och kreativt ledarskap etcetera. I mötet med
empirin tillkom nya teman medan andra har framstått som minde viktiga.
Exempel på teman som tillkom är motiv till företagande, konst och kommersialism, relationer mellan stora och små skivbolag osv.
Denna pendling har även resulterat i en förskjutning av analytisk tyngdpunkt från organisation mot individ och samtidigt gjort kategoriseringen av
organisationer i majorbolag, mellanstora och små skivbolag mer vag. Detta
förklaras dels av att det under arbetets gång framgått att samarbeten och
relationer mellan skivbolag både är komplexa och omfattande. Dels har det
framgått att bolagens verksamhet på ett betydande sätt skiljer sig åt vilket
gör den storleksmässiga kategoriseringen mindre relevant för frågeställningen.
Vidare har det under arbetet med avhandling visat sig att flera av de intervjuade personerna som valts ut i egenskap av representanter för enskilda
skivbolag bytt tjänster. I vissa fall har det rört sig om nya anställningar i
liknande typer och storlekar av bolag och i andra fall har de bytt till helt
andra typer av bolag. I själva verket har mer än hälften av den intervjuade
personerna bytt tjänster under avhandlingsprojektets gång. De enskilda personernas bakgrund, yrkeserfarenhet och position inom branschen har i och
med detta framstått som alltmer betydelsefull vilket lett till att ytterligare
data har samlats in. Jag har av den anledningen även valt att inkludera korta
biografier över de intervjuades bakgrund och ingång i branschen, vilka presenteras i avsnittet Biografier och bolag.
Analysen görs på tre nivåer, individ, organisations och branschnivå. På
individnivå syftar analysen till att skapa en teoretisk förståelse av A&R:s
yrkespraktik vilken framför allt görs utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv. På organisationssociologisk nivå syftar analysen till att förklara
skillnader i förutsättningar och förmåga att identifiera och producera ny musik och nya talanger. På branschnivån syftar analysen till att skapa en förståelse för skivindustrins struktur bestående av relationer mellan främst skivbolag men även andra aktörer. De intervjuade personerna rör sig i sina beskriv31

ningar av sin egen förmåga mellan de olika analysnivåerna vilket även återspeglas i de empiriska kapitlen även om de olika kapitlen dock har skilda
fokus. I kapitel fyra ligger den analytiska tyngdpunkten på individnivå och i
kapitel fem på organisations- och branschnivå. Analysen görs i stor utsträckning utifrån teoretiska motpoler som exempelvis kunskap och kreativitet,
den stora och lilla organisationen, konst och kommersialism, kontroll och
autonomi, intuition och analys osv. Framställningen av det empiriska materialet i kapitel fyra och fem sker parallellt med analytiska kommentarer och
klargöranden. I vissa fall är de analytiska kommentarerna av mer syntetiserande karaktär och i andra fall sker de i direkt anslutning till enskilda citat.
Min ambition har varit att låta läsaren själv komma i kontakt med det empiriska datamaterialet i vilket analysen har sin grund. När de intervjuade personerna introduceras i texten ger jag i fotnoter en mycket kortfattad och allmän beskrivning av deras bakgrund. En något mer utförlig beskrivning redovisas som förut nämnts i avsnittet Biografier och bolag. I vissa fall har jag
valt att i texten lyfta fram vissa aspekter av de intervjuade personernas erfarenheter och bakgrund då jag bedömt att det har direkt relevans för sammanhanget eller den analys som görs.

Avgränsningar
Avgränsningarna i denna avhandling är i princip av två typer, objektavgränsningar och problemavgränsningar. Objektavgränsningarna utgörs dels
av att det är skivbolag på den svenska marknaden som studeras samt en fokus på genren pop- och rockmusik snarare än dansband, klassiskt etcetera.
Det bör poängteras att det inte är svenskägda skivbolag som studeras. De
fyra multinationella skivbolagen som dominerar den svenska skivindustrin är
utländskt ägda vilket innebär att endast en liten del av den svenska skivindustrin är svensk i bemärkelsen svenskägd.
Anledningen till avgränsningen pop och rockmusik motiveras av att det är
den genren som legat till grund för uttalanden om ”det svenska musikundret”
och som av flera har beskrivits i termer av industri (Arvidsson 2007, Forss
1999, Hallencreutz 2002, Hallencreutz & Engström 2003 et al). Även om
avgränsningen pop- och rockmusik inte är kategorisk så riktar den ändå fokus mot den del av branschen som vanligtvis även uppfattas som mest kommersiell.
Det finns två typer av problemavgränsningar i avhandlingen. Den första
utgörs av att det primärt inte är musiken som konstform som studeras. Således studeras exempelvis inte frågor om vilka artister och stilar man väljer att
satsa på utan istället hur man väljer ut dessa. Den andra avgränsningen utgörs av att det är skivbolagens och de intervjuades upplevelser som står i
fokus. Avhandlingen behandlar således inte faktorer som t ex hur skivbolagens verksamhet påverkar artistvärlden, kulturen eller musiken som konstform annat än som en historisk bakgrund till problemområdet (för översikt se
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Larsson & Svenson 1992, Guillet de Monthoux 1998, Tschmuck 2006,
Trondman 1999, Cowen 2000).
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2. Kunskap, kreativitet och kompetens

Vad kan dom?
I detta kapitel presenterar jag det kunskapssociologiska ramverket som dels
används för att beskriva, förklara och förstå A&R:s förmåga, dels för att i
nästa kapitel analysera och nyansera ansatsen om kunskapsföretag. Ramverket bygger på de tre begreppen kunskap, kreativitet och kompetens. Tillsammans utgör det vad jag kallar för avhandlingens kunskapssyn. Ramverket består inte av en enhetlig teoribildning utan av ett antal fragment från
olika teorier som spänner över flera discipliner. Beskrivningarna av de tre
begreppen görs inom ramen för avhandlingen och skall således inte uppfattas
som allmänna definitioner. För att betona denna skillnad har jag valt att tala i
termer av beskrivningar istället för definitioner.
Kapitlet är relativt allmänt hållet, det vill säga skilt från studieobjektet
den svenska skivindustrin. Anledningen är att även om kunskapssynen är
formulerad inom ramen för avhandlingen anser jag att den har en bredare
relevans för liknande verksamheter som har konst, kreativitet eller talang
som grund för sitt företagande. Framställningen kommer att utgå från kunskapsbegreppet för att sedan successivt ledas in på begreppen kreativitet och
kompetens. Utgångspunkten tas i vad som kallats för ”den klassiska definitionen” av kunskap (Platon 1996) vilken har funktionen av motpol eller referenspunkt mot den praktikgrundade kunskapssynen.
Vilken förmåga är det jag vill förklara? Som utgångspunkt för det teoretiska ramverket står A&R:s förmåga att dels identifiera ny musik och ny
talang men även lyckas nå framgång. Mitt intresse handlar således inte enbart om att kunna identifiera utan även realisera, att vinna gehör för- och
driva projekt. I intervjuerna har det framgått att förmågan svårligen låter sig
beskrivas verbalt. I skildringar har ord som magkänlsa, feeling, fingertoppskänsla och talang används för att beskriva förmågan. Syftet med det kommande kapitlet är att skapa en teoretisk grund för att förstå denna förmåga.
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Begreppet kunskap
En av dem som tidigast formulerade tankar om kunskap vilka fortfarande är
aktuella i samtida diskussioner är Platon (1996). Han framförde tanken om
episteme (förnuftskunskapen) som den evigt och helt sanna kunskapen till
skillnad från doxa vilken snarare representerar tro eller antaganden. Platons
syn på kunskap ligger till grund för det logiskt positivistiska kunskapsparadigmet. Detta paradigm är orienterat mot teoretiska och generella förklaringsmodeller som nås genom kalkylerande, rationalitet och strävan efter
objektivitet. Paradigments kärna utgörs av den teoretiska kunskap som är
explicit, även kallad för påståendekunskap. Teoretisk kunskap har sedan
länge intagit en hegemonisk ställning i förhållande till den praktiska kunskapen (Locke 1967, Keynes 1921, Popper 1972) 14. Den vetenskapliga kunskapen har under en lång tid präglats av Platons tankar om episteme som den
högsta formen av möjlig kunskap.
Även om den västerländska kulturen har präglats av Platons kunskapssyn
formulerade redan Aristoteles (1988) i den Nikoamachiska etiken en kunskapssyn som lyfter fram kunskapens praktiska dimensioner. Den Nikoamachiska etiken har i forskning om praktisk kunskap beskrivits som ”urtext för
den praktiska kunskapen” (Bornemark & Svenaeus 2009). Aristoteles framför tanken om att kunskap förekommer i olika former 15. Aristoteles skiljer
sig från Platon då han betonar att den teoretiska kunskapen (episteme) endast
är en av flera. Praktisk och filosofisk kunskap kan inte enbart betraktas som
bleka skuggor av den teoretiska. Olika typer av kunskap kräver olika former
av teoretiska undersökningar.
Inom sociologin kom begreppet doxa att återföras som kunskapsbegrepp
av Bourdieu (1990). Han ville med begreppet beskriva en vardaglig form av
kunskap som måste vara verklig och sann i bemärkelsen att den tas för given
av individerna. En aspekt av doxa menar Bourdieu är att denna kunskap i
viss bemärkelse är tyst. Att den är tyst menar han nödvändigtvis inte innebär
att den för alltid är dömd till tystnad men att den för kunskapsbäraren inte
går att verbalt beskriva. Bourdieu menar att det är något av forskarens och
sociologins roll, att göra det tysta och omedvetna synligt och att därigenom
rikta uppmärksamheten mot ojämlikheter och maktutövning. Även Schütz
(1999) beskrev kunskap i termer av ”stock of knowledge” vilken bär på flera
likheter med Bourdieus tankar om doxa. Både Bourdieu och Schütz betonar
betydelsen av denna vardagliga form av kunskap i förhållande till vetenskaplig kunskap. Bourdieu lyfter fram att vetenskapsmannens beskrivningar av
verkligheten alltid skiljer sig från verkligheten som den upplevs av individen, att den vetenskapliga rekonstruktionen av verkligheten alltid bara utgör
14

Att kunskapsteori har kommit att kallas för just epistemologi kan ses som illustrativt för det
värde episteme, den sant objektiva kunskapen tillmäts.
15
Aristoteles (1988) talade om kunskapens fem former vilka är, episteme, techne, fronesis,
sofia och nous.
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en beskrivning av densamma. Schütz talar om den vardagliga kunskapen
som förvetenskaplig, att den vetenskapliga kunskapen bygger på den vardagliga kunskapen. Inom kunskapssociologin har Berger och Luckman (2003)
talat om commonsense-kunskap och betonat de sociala dimensionerna hos
kunskap.

Kunskap som regelföljande
Enligt Platons (1996) definition så är kunskap sann, rättfärdigad tro. I definitionen utgör tro ett tillstånd vilket ibland benämnas som det psykologiska
villkoret för kunskap. Villkoren sann och rättfärdigad utgör giltighetsvillkoren för kunskap. Samtliga tre villkor måste dock vara uppfyllda för att ett
anspråk, någons uppfattning eller trosföreställning skall kunna betraktas som
sann kunskap. Återkommande har dock definitionen och dess villkor problematiserats. Ett problem rör huruvida man kan veta att någon har en rättfärdigad tro och vem det är som skall rättfärdiga tron. Normalt anser man att
det är subjektet som skall rättfärdiga sin tro genom argument och goda skäl
vilket dock inte utgör en garanti mot att personen kan ha fel, det vill säga att
någon tror sig ha en sann rättfärdigad tro (Hartman 1998 s.43).
Wittgenstein (1981) ställer en liknande fråga om vad det är för skillnad
mellan att följa en regel och blott tro sig följa en regel och vem som kan
bedöma detta? Till skillnad från Platon är för Wittgenstein kunskapens kriterium inte den evigt sanna kunskapen utan praxis (a.a.). Språket intar en central roll både inom den wittgensteinska traditionen men även för logiska
positivister. Men för positivisterna blev kunskap som inte gick att formulera
språkligt en självmotsägelse. För den senare Wittgenstein16 och dennes efterföljare bär orden och språket inte på någon given och inneboende mening.
Istället framkommer en individs förmåga att använda språket korrekt, det vill
säga sin kunskap i situationen då den används. Kunskap blir i och med detta
oupplösligt förbunden till praxis. Molander (2000) konstaterar på liknande
grund att handlingen är kunskapens uttryck. På frågan om hur man kan skilja
på att någon följer en regel eller blott tror sig följa en regel så menar Wittgenstein och dennes efterföljare att skillnaden inte kan avgöras av den handlande personen själv utan måste bedömas av en observatör vilket ger uttryck
för en social gemenskap (Rolf 1995 s.108). Detta innebär samtidigt att kunskap inte kan vara rent personlig utan alltid är relaterad till en social kontext,
eller som Polanyi (1973) formulerar det, en tradition.

16

Man kan urskilja en tidig och sen Wittgenstein i fråga om dennes förhållande till regelföljande. Den tidiga Wittgenstein gav i Tractatus logiken en mycket central roll. Han ansåg att
det är genom logiken vi uppfattar världen vilken återspeglas i vårt språk. Under 30-talet ändrar Wittgenstein uppfattningen om logiken och språket som spegel av verkligheten. Den
centrala roll som logiken gavs i Tractatus ersätts i Wittgenstein senfilosofi av praxis. Det är
praxis som förbinder verkligheten med språket.
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Även om regelbegreppet är centralt för denna syn på kunskap så varierar
både innebörderna och precisionen. Jag urskiljer en primär skillnad mellan
vad jag uppfattar som en snäv och en vid innebörd. Med en snävare innebörd
kan regler förstås som lagar, instruktioner vilka är mer eller mindre tvingande (jfr Molander 2000, Rolf 1995). Men det är inte den typen av regler som
avses i den praktikgrundade kunskapssynen.
I avhandlingen kommer regler att användas med en vidare innebörd, vilket innebär att de primärt inte bör förstås som explicita eller tvingande. Istället avses beteendemönster och föreställningar som snarare vägleder än tvingar individen och som i stor utsträckning är tysta. Med denna innebörd kan
regler även förstås som institutioner, konventioner, recept, etik, rutiner, moral, standarder och handlingsmönster (Molander 2000, Schütz 1999, Ödman
1994). Exempel på sådana regler utgörs av de många sociala konventioner
som vi agerar utifrån. Till denna typ av regler hävdar jag även att vår smak
hör. Vår uppväxt i en kulturell och socioekonomisk kontext gör att vi tillägnar oss ett omfattande referenssystem som kommer till uttryck i våra val av,
och förmåga att uppskatta konst (Bourdieu 1990). Jag låter denna korta tentativa beskrivning fungera som en positionering och utgångspunkt för den
kommande framställningen i vilken jag successivt kompletterar, nyanserar
och utvecklar innebörden av kunskap, kreativitet och kompetens.

System av regler - kunskapsfält
Regelbegreppet implicerar en viss generallitet och allmängiltighet. När kunskap beskrivs i termer av regelföljande implicerar det ett system av regler.
En regel kan i den bemärkelsen inte existera enskilt eller i ett regelmässigt,
vakuum, tvärtom existerar en regel alltid i förhållande till ett omgivande
system av regler (Sahlin 2001). Wittgenstein (1981) anser att:
Vår kunskap bildar ett stort system. Och bara i detta har de enskilda delarna
det värde vi tillmäter det.
(1 § 410)

Det finns sett ur detta perspektiv inte enskilda regler skilda från systemet
som bär på någon mening (Rolf 1995, Polanyi 1983, Wittgenstein 1981 et
al) 17. Det vore som att ha ett privat språk som ingen annan delade. Ett språk
kräver att flera individer delar det för att bli meningsfullt och användbart.
Det system av regler som omger oss utgör den grund från vilken vi kan uppfatta, tolka, bedöma nya situationer och eventuellt justera vår egen kunskap
(Schütz 1999, Wittgenstein 1992a, Ödman 1994).
17

Både Polanyi (1973) och Rolf (1995) talar om en annan typ av regler som inte är socialt
konstituerade men denna diskussion framstår inte som relevant inom ramen för avhandlingen.
För en översikt se Rolf (1995 s.107-112).
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Schütz (1999) talar om att vi lever i multipla verkligheter. Utöver den
vardagliga verkligheten ger han exempel på en rad olika ändliga verkligheter
som exempelvis fantasi- och drömvärld, religiös och vetenskaplig värld.
Många av oss agerar inom olika verkligheter som alla är modifikationer av
den gemensamma vardagliga verkligheten. Den vardagliga verkligheten
utgör den grund på vilken all annan kunskap bygger. Ett av de utmärkande
dragen för de olika världarna är enligt Schütz att de är ändliga. Med det menar Schütz att det finns gränser till de omgivande verkligheterna. En specifik
verklighet existerar då det finns en uppsättning specifika erfarenheter som
har en specifik kognitiv stil och som inte enbart är konsistenta i sig själva
utan även förenliga med varandra (s.103). Det innebär att det inom den avgränsade verkligheten både finns kunskap som är specifik för kunskapsfältet
men som samtidigt har sin grund i en gemensam och vardaglig verklighet.
Med denna innebörd kommer jag i den fortsatta framställningen att tala
om kunskapsfält. Ett kunskapsfält existerar då det råder en uppsättning specifika handlings- och tolkningsmönster vilket gör det möjligt att skilja på
olika system av regler. Denna beskrivning bär på flera likheter med Bourdieus fältbegrepp (2000) men skiljer sig dock på en central punkt 18. Jag menar att reglerna inte behöver vara strukturerade och institutionaliserade på
det sätt som impliceras av Bourdieu. De kan, men behöver inte vara det. Det
finns en fas innan reglerna blir institutionaliserade då de ändå kan beskrivas
som kunskap eftersom de vägleder aktörerna i deras handlingar. Det är först
när den unika och specifika handlingen förlorar sin unika och specifika prägel och antar en mer generell och allmängiltig prägel man kan tala om regel,
det vill säga kunskap (Berger & Luckman 2003, Ödman 1994). Denna process initieras av att handlingen upprepas och successivt antar funktionen av
ett handlingsmönster. Törnqvist (2009) formulerar processen som att ”där
erfarenheterna samlas byggs kunskapsbaser upp” (s.104). På det sättet skapas föreställningar som antar en alltmer allmängiltig, objektiv och reglerande
karaktär vilka vid ett visst stadium kan beskrivas som institutionaliserade. I
den eller de situationer där rutiner och standarder uppstår är de till att börja
med osäkra och icke vedertagna men kan ändå ha en vägledande funktion.
Exempelvis så kan två personer som startar ett företag snabbt etablera kännedom om varandras metoder, skapa vissa rutiner och idéer om hur de ska
bedriva verksamheten. Men dessa vaga idéer och rutiner kan inte uppfattas
som institutionaliserade. I och med att handlingsmönster i social interaktion
18
Under arbetet med avhandlingen har vid återkommande tillfällen likheterna med Bourdieus
teoribildning påpekats. Jag har dock medvetet valt att inte använda mig av Bourdieu. Den
främsta anledningen är att Bourdieu enligt min tolkning framför allt ger uttryck för reproduktion av strukturer (Bourdieu 1993, 2000, 2005). Även om han tillmäter individen utrymme att
agera och skapa förändring så framstår det som begränsat. Ett exempel utgörs av habitusbegreppet som framför allt ger uttryck för reproduktion av rådande maktstrukturer snarare än
förändring och motmakt. Eftersom avhandlingen på flera sätt just betonar förändring och i
viss mån brott mot strukturen menar jag att Bourdieus teoribildning leder tanken fel.
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upprepas och bekräftas kan kunskapen utkristalliseras till oberoende institutionaliserade system av regler (Simmel 1981). Regler skall således inte enbart uppfattas som institutioner.
Även om regler reproduceras och legitimeras i och med att de följs så är
de samtidigt ständigt utsatta för en kontinuerlig förhandling om deras giltighet och betydelse. I de fall där handlingar bedöms som framgångsrika kan
man förvänta sig att reglerna konsolideras och reproduceras i ökad utsträckning. Samtidigt förlorar annan kunskap sin dominans då den exempelvis
uppfattas som obsolet eller av andra anledningar förlorar sin legitimitet. I
interaktion bekräftas och modifieras reglerna, det vill säga kunskapen. Grensjö (2003) formulerar denna ständigt pågående process som att:
Kunskapsbildning är utan början och utan slut… Kunskapen är alltid i vardande. Det är kärnan i ett utvecklingsperspektiv.
(Grensjö, s.11, se även Molander 2000, Polanyi 1983 och Rolf 1995).

Det är således ett dynamiskt kunskapsbegrepp som framträder vilket står
långt ifrån den evigt sanna kunskapen, episteme.

Kunskapens artefakter
Den vidare innebörden av regler som används här skiftar fokus från de explicita och i många fall tvingande reglerna till tysta och underförstådda regler som snarare vägleder än tvingar individer i dess handlingar. Även om
dessa regler inte är tvingande menar jag att de kan vara så vedertagna och
uppfattas som så givna att de i någon bemärkelse blir tvingande. Reglerna
uppfattas som så givna att den agerande individen inte ens kommer på tanken att det går att göra på något annat sätt. Jag hävdar att kunskap som ständigt reproduceras, oavsett om den är tyst eller explicit, i olika utsträckning
lämnar institutionaliserade och materialiserade spår efter sig. Becker (1995)
ställer sig frågan hur det kommer sig att musikutövning uppvisar så många
traditionella drag när det finns så många obeprövade möjligheter. Becker
menar att det inte finns någon logisk förklaring till varför man exempelvis
måste stämma ett instrument i A (440 hertz), eller att noter skrivs i system
om fem notlinjer eller den konventionella form som olika musikformer
skrivs inom 19. Dessa konventioner är inte bindande men tenderar ändå att
leda till att praktiker upprepas. Ett annat exempel Becker tar upp är den fysiska utrustningen som musiker använder och som producerar en form av
universell kunskap (a.a.). Den kunskap som genom generationer har utvecklats utifrån problem, misstag och önskemål tar sig på detta sätt materiella
19

Exempel på en sådan form är poplåtars uppbyggnad som ofta utgörs av intro, två verser,
refräng, en vers, refräng, stick, dubbel refräng och outro.
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former, som en kunskapens artefakter. Samtidigt som musikinstrumenten
och dess kringutrustning utgör ett verktyg för de kreativa så utgör de samtidigt ett ramverk som tenderar att leda nya generationer av musiker i kunskapens fotspår. Även om det hela tiden sker teknisk utveckling på dessa områden så utgör denna utrustning för de allra flesta de verktyg eller de resurser
som står till buds och uppfattas som mer eller mindre givna för musikutövaren. I de kommande avsnitten avser jag att redogöra för- och diskutera några
av de mest vanligt förekommande distinktionerna som görs av kunskap.

Teoretisk och praktisk kunskap - teori och praktik
En av de vanligaste distinktionerna som görs av begreppet kunskap är den
mellan praktisk och teoretisk kunskap. Ofta avser man med teoretisk kunskap en explicit och dokumenterad kunskap (Brooking 1997, Lyons 2000,
McInerney 2002), medan praktisk kunskap relateras till någon form av fysisk
eller motorisk färdighet (Molander 2000, Tempte 1982 et al). Man pratar
t.ex. om barn med teoretisk eller praktisk begåvning, yrken som kräver lång
teoretisk utbildning eller praktiska yrken vilka kräver erfarenhet. Det förefaller finnas en vanlig uppfattning om att ”några tänker och andra gör” (Bergendal 1990, Liedman 2001). Enligt samma logik uppfattas exempelvis vetenskapligt arbete som teoretiskt medan fysiskt arbete och hantverk uppfattas
som praktiskt. Detta skulle implicera att handlingen är skild från tanken och
vice versa. Mot denna syn kan man resa flera invändningar. En viktig åtskillnad som inte alltid görs men som enligt min uppfattning är central är den
mellan data, information och kunskap. En skillnad som många förefaller
vara eniga om men som ändå ofta sammanblandas (Davenport och Prusak
1998, Kuhn 1979, Molander 2000, Liedman 2001, Wittgenstein 1981 et al).
Alvesson (2004) menar att:
Data utgör en samling tecken som förutsätts peka på ett stycke verklighet. Informationen är data som satts in i ett sammanhang, som har relevans utifrån
ett givet syfte. ”Kunskap” är detsamma som en ram och en förmåga att resonera och göra informationen begriplig.
(s.46)

Ur detta perspektiv innehåller en bok ingen given kunskap. Kunskap uppstår
först i och med att data och information kan tolkas, då de sätts i ett sammanhang och därigenom blir begriplig för individen. En text kan tolkas och kanske göras begriplig men den bär inte på någon inneboende given mening, vi
kan endast förstå texten som den föreligger framför oss, det vill säga lyft ur
sitt ursprungliga sammanhang och med ofullständig kännedom om författa-
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rens intentioner (Gadamer 1975). Kunskap kan ut detta perspektiv inte existera skilt från den mänskliga förståelsen20.
Vidare har flera hävdat att inlärning av en teori i själva verket sker genom
praktik. Kuhn (1979) påpekar att även kunskap som kan uppfattas som den
mest teoretiska, den vetenskapliga kunskapen, lärs in och fylls med mening
genom tillämpning och praktik. Den process under vilken man lär sig en
teori är beroende av undersökningar av hur man tillämpar teorin och övningar i att lösa problem (a.a.). De exemplariska lösningarna, praktiken, fyller
teorierna med innehåll (jfr Göranzon 1983, 1996, Johannessen 1999, Schön
1987, Wallén 1996). Wittgenstein (1981) hävdar att vi överhuvudtaget inte
kan tala om rättfärdigad kunskap skild från handlingen. Övertygelser eller
anspråk kan inte rättfärdigas genom att referera till grundantaganden och
grundsanningar, någonstans måste argumenten ta slut och där tar handlingen
vid (a.a.). Teoretisk kunskap kan ur det perspektivet inte betraktas vara rent
teoretisk i bemärkelsen icke relaterade till handling utan är alltid förbunden
med praktik (Molander 2000). Liedman (2001) talar i likhet med detta om att
”... inget arbete är i sig teoretiskt; vi arbetar alla med kroppen, hjärnan inbegripen” (s.41).
Veta att och veta hur
Ytterligare en vanlig särskiljning vilken jag uppfattar vara relaterad till distinktionen mellan teoretisk och praktisk kunskap är den mellan att veta att
och veta hur (Ryle 1958) 21. Jag uppfattar distinktionen som synonym med
vad som utbildningsväsendet och pedagogiken avses med ytkunskaper och
djupkunskaper (Biggs 2003). Min ståndpunkt är att den praktikgrundade
kunskapssynen medför en indirekt kritik av distinktionen i de fall man menar
att kunskaper av typen veta att på ett substantiellt sätt skiljer sig från kunskaper av typen veta hur. Ryle (1958) hävdar att kunskap av typen veta att
innebär att kännedom om hur saker och ting förhåller sig medan veta hur
innebär att man behärskar redskapen, att man kan utföra vissa handlingar.
Utifrån Wittgenstein (1981, 1992c) tankar om språkspel och hur kunskapen
visar sig i handling blir distinktionen mellan veta att och veta hur tveksam
(se även Molander 1989, 2000, Liedman 2001, Johannessen 1999 et al).
Även kunskap av typen veta att kommer till uttryck i handling, det vill säga
att man kan använda fakta på rätt sätt i ett givet sammanhang 22. Utifrån den
förut nämnda distinktionen mellan data, information och kunskap där kunskap inbegriper mänsklig förståelse förefaller veta att utgöra ett exempel på
information. Men att visa att man förstår vad man säger, att man kan placera

20

Detta till skillnad mot exempelvis Popper (1972) som ansåg att kunskap kan existera skild
från människan, att den är oberoende och autonom.
21
Egen översättning av knowing what respektive knowing how.
22
Det kan även noteras att fakta härstammar från det latinska ordet factum, av facere vilket
betyder att göra.
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informationen i ett meningsfullt sammanhang inbegriper inslag av handling,
det vill säga att man kan använda informationen på ett meningsfullt sätt.
Teori och praktik
Frågan om förhållandet mellan teori och praktik leder in på frågeställningar
rörande förhållandet mellan tanke och handling vilken ligger utanför avhandlingens räckvidd. I de olika uppfattningar som framförts om denna relation
förenas dock den praktikgrundade kunskapssynen av ståndpunkten att teori
och praktik, tanke och handling är intimt och oupplösligt förbundna med
varandra. Min utgångspunkt är att teori utgör abstrakta representationer av
verkligheten vilka ligger till grund för och vägleder individen i handling. Det
är med denna innebörd som begreppet används i den kommande framställningen.
Jag vill dock lyfta fram ett av flera möjliga sätt att förstå förhållandet mellan teori och praktik som jag senare återknyter till i diskussionen om tyst
kunskap. Tempte (1982) har skrivit flera böcker om hantverkets kunskap i
vilka han bland annat ger sin syn på förhållandet mellan teori och praktik 23.
Han beskriver hur tanken eller teorin utgör en integrerad del av den praktiska
kunskapen men som ändå kan särskiljas från praktiken, i genomförandet.
Tempte anser att det finns ett praktiskt intellekt i vilket hela arbetsprocessen
gestaltas som en inre bild från början till slut. Tempte beskriver hur hantverket resulterar i en fysisk gestaltning mot vilken hantverkaren sedan kan
”mäta, bedöma och kontrollera sina tankars riktighet”. Men på samma sätt
som en teori kan bedömas utifrån ett fysiskt resultat menar jag att den lika
gärna kan bedömas utifrån en social verklighet 24. Riktigheten hos teorin eller
tanken om hur något förhåller sig, hur man bör bete sig, eller vad som försiggår i en situation kan kontrolleras i och med att den i handling visar sin
riktighet. Enligt min tolkning av Tempte ligger den centrala skillnaden i att
23

Tempte (1982, 1997) intar dock en något svårtolkad ståndpunkt. Dels så kritiserar han den
vanligt förekommande uppdelningen mellan tänkande och handlande, teori och praktik men
använder ändå distinktionen som grund för flera resonemang. Jag uppfattar Temptes användning av begreppsparen teori/praktik som i grunden synonyma med tanke/handling.
24
En individ kan självklart utveckla förmågor att hantera en fysisk verklighet utan att ingå i
ett socialt sammanhang. Även om det rimligtvis inte finns någon individ som har växt upp
och utvecklats utan påverkan från någon form av socialt sammanhang väcker det ändå frågan
om kunskap kan utvecklas skilt från sociala sammanhang. Frågan rör i någon bemärkelse om
individen själv kan övervaka huruvida denna lyckas följa en regel och om en enskild individ
själv kan utveckla regler. Det finns argument både för och emot. Att någon kan lära sig att
utföra något, att exempelvis hugga ved kan beskrivas som en icke socialt konstituerad kunskap som är möjlig för individen själv att övervaka. En annan ståndpunkt är att individen inte
själv kan avgöra om denne följer en regel korrekt då den blott tror sig följa regeln. Därför
måste handlandet bedömas av en utomstående, det vill säga av en social gemenskap. Utgångspunkten i detta sammanhang är dock att allt det som en människa kan göra per automatik inte kan uppfattas som kunskap. Man talar exempelvis normalt inte om att någon är duktig
på att blinka med ögonen eller att vifta med handen. Vidare är den typ av förmågor som studeras i avhandlingen på ett tydligt sätt socialt konstruerade vilket gör att denna fråga inte
kommer att beröras vidare även om den ”lämnar vissa dörrar öppna”.
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teorin eller tanken äger rum i individen som en inre mental aktivitet medan
gestaltningen och uttrycket sker mot det yttre och kommer till uttryck i handling, det vill säga som kunskap. Förhållandet mellan teori och praktik kan ur
det perspektivet förstås som en pendling mellan två faser, mellan teori och
praktik, mellan tanke och handling men där båda är förbundna med varandra.

Påståendekunskap/explicit kunskap
En vanligt förekommande särskiljning är den mellan kunskap som kan uttryckas verbalt, s.k. explicit kunskap eller påståendekunskap och den som
svårligen låter sig verbaliseras, tyst eller implicit kunskap 25. För att kunskap
skall kunna uppfattas som explicit hävdar jag att ett antal olika förutsättningar behöver vara uppfyllda.
För det första krävs det att individen har tillgång till sin egen kunskap vilket inte är givet. I vår vardag ger vi exempelvis uttryck för en omfattande
kunskap som vi inte alltid är medveten om eller ens verbalt kan redogöra för
(Berger & Luckman 2003, Ödman 1994, Schütz 1999). Då kunskapen är
tillgänglig i bemärkelsen att ”vi vet vad vi kan” krävs det vidare att den är
möjlig att verbalisera vilket inte är givet. Detta utgör i själva verkat en av
utgångspunkterna för intresset kring tyst kunskap, det vill säga att vi kan mer
än vad vi verbalt kan redogöra för (Polanyi 1973).
För det andra krävs det även att mottagaren kan uppfatta det explicit förmedlade på ett meningsfullt sätt (Brooking 1997). Det räcker således inte
enbart med att individen har tillgång och verbalt kan redogöra för sin kunskap. Explicit kunskap kan därför inte enbart förstås utifrån den enskilda
individens förmåga att verbalt ge uttryck för sina kunskaper utan även utifrån omgivningens förutsättningar att uppfatta redogörelsen som meningsfull vilket i sin tur kräver förkunskaper. På en grundläggande nivå handlar
det exempelvis om att dela språkliga och kulturella kunskaper. På avgränsade kunskapsfält krävs det att parterna delar de för området specifika kunskaperna. Dessa förutsättningar medför att det generellt inte går att besvara frågan om vilken kunskap som är explicit eller vilken som är tyst. Molander
(2000) beskriver på ett sammanfattande sätt att vad som är beskrivbart och
obeskrivbart, explicit eller tyst måste relateras till ett sammanhang där frågorna om vad som skall beskrivas, av vem, i vilket syfte och med hjälp av
vad först måste besvaras. I den kommande framställning avses med explicit
kunskap den kunskap som kan verbaliseras eller kodifieras i form av exempelvis en text och som av omgivningen kan uppfattas på ett meningsfullt sätt.
Den praktikgrundade kunskapssynen medför ett skifte i fokus från det teore25

Påståendekunskap brukar även kallas för explicit kunskap. I vissa sammanhang förefaller
även teoretisk kunskap användas med liknande innebörd. I detta sammanhang betraktas explicit kunskap och påståendekunskap som två synonyma begrepp. De två begreppen används
omväxlande beroende av resonemangets kontext.
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tiska och explicita mot det praktiska och implicita eller tysta. Jag har därför
valt att lägga större vikt vid diskussionen av tyst- än explicit kunskap. Jag
hävdar även att förståelsen för tyst kunskap samtidigt bidrar till förståelsen
för vad som kan verbaliseras, hur den explicita kunskapen kan förstås.

Tyst kunskap
I den praktikgrundade kunskapssynen läggs stor vikt vid de tysta eller implicita dimensionerna hos kunskapen. Wittgenstein (1981) menar exempelvis
att handling och tyst kunskap föregår både teori och den explicita kunskapen
(jfr även Berger & Luckman 2003 samt Schütz 1999). Praktiken och den
tysta kunskapen blir för Wittgenstein den som föregår den explicita kunskapen och teoretiserandet. Polanyi är den person som kanske mest frekvent
brukar förknippas med begreppet tyst kunskap. Polanyi (1983) skriver:”…
we can know more than we can tell” (s.4) 26. Polanyi hävdar exempelvis att
vår förmåga att cykla, veta hur en klarinett låter eller att kunna känna igen ett
ansikte bland tusentals andra utgör exempel på tyst kunskap. Wittgenstein
diskuterar kunskap i termer av regelföljande vilka han anser vilar på en tyst
grund. En central fråga rörande den tysta kunskapen är dock huruvida den är
outtalbar eller outtalad (Wittgenstein 1981, Rolf 1995). I det förstnämnda
fallet innebär det en kunskap som för evigt är dömd till tystnad, om vilken vi
måste tiga. I det andra fallet finns det en potentiell möjlighet att reflektera,
analysera och beskriva det tysta. Bland annat Molander (2000) anser att det
finns argument för att både all kunskap ytterst är tyst men även att ingen
kunskap är helt tyst, det går alltid att säga något även om det tysta (Liedman
2001, Molander 2000, Polanyi 1983). Min uppfattning är att det finns flera
olika, inte nödvändigtvis uteslutande utan komplementära sätt att förstå och
fylla begreppet med innebörd. Jag kommer nedan både presentera argument
för att all kunskap i grunden är tyst men samtidigt att det alltid går att säga
någonting om det tysta. Min ambition är att istället för att försöka sätta ord
på det tysta, det som svårligen går att uttala istället beskriva olika orsaker till
att kunskap är tyst. Jag kommer att utgå från tre teman. Det första rör de
tysta dimensionerna hos språket vilket ger uttryck för att all kunskap i grunden är tyst. Det andra temat handlar om kunskap som är outtalbar. Det tredje
temat beskriver hur kunskap kan tystna. Den tystnade kunskapen ger uttryck
för en outtalad kunskap men som det inte finns några principiella hinder mot
att verbalisera, den är annorlunda formulerad inte dömd till evig tystnad.

26

Polanyis begrepp ”tacit knowledge” har på svenska översatts till tyst kunskap. Översättningen är eventuellt inte helt lyckad då innebörden av tacit och tyst inte är densamma. Det
engelska ordet tacit inbegriper snarare det underförstådda, det icke uttalade snarare än det
tysta, vilket på engelska borde motsvaras av ”quiet” eller ”silent” . Det mer rättvisande förefaller vara implicit kunskap men tyst kunskap kommer ändå att användas synonymt i den
kommande framställningen pga. av dess utbredda användning.
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Det tysta språket – allt är i grunden tyst
Flera lyfter fram egenskaper hos språket och dess användning som grund för
förståelse av innebörden hos begreppet (Johannessen 1999, Nordenstam
1983, Polanyi 1983, Göranzon 1983, Wittgenstein 1981 et al). Flera har
påpekat att språket självt bär på inneboende egenskaper som gör att dess
fulla innebörd inte kan verbaliseras (Johannessen 1999, Kuhn 1979, Liedman 2001, Molander 2000, Polanyi 1983, Wittgenstein 1981 et al). Polanyi
(1983) hävdar att det finns ett glapp mellan språk och individ (se även Kuhn
1979). Glappet rör sig i båda riktningarna, från individ till språk samt från
språk till individ. Språket utgör förvisso en resurs för individen men som
denne endast behärskar ofullständigt samtidigt som individen har kunskap
som går utöver vad språket kan uttrycka (jfr även Dreyfus & Dreyfus 1986,
Schütz 1999). Utifrån detta synsätt kan således det tysta förstås som en begränsning i språket som kommunikationsverktyg. Wittgenstein (1992a) hävdar att vårt språk i själva verket vilar på en tyst grund. Han hävdade att frågan om huruvida språkutövaren skall bedömas som kompetent avgörs av hur
och på vilket sätt denne använder språket, i vilket sammanhang och vid vilket tillfälle. På samma sätt som ett dokument inte kan betraktas utgöra någon
kunskap i sig kan inte heller ett isolerat påstående eller en sats påstås innehålla någon given meningsinnebörd. Wittgenstein ansåg att orden får sin
betydelse i en praxis. Påståenden får sin mening genom sin plats i språket, i
det sammanhang de hör hemma och används (se även Johannessen 1999,
Molander 2000, Stenlund 1980, Wallén 1996, et al). Detta kan illustreras
med många ordspråk som exempelvis, ”här ligger det en hund begraven”,
eller ”vi sitter i samma båt” 27. Innebörden av dessa ordspråk är en helt annan
än vad de enskilda orden indikerar.
Enligt Wittgenstein (1981) innebär inlärningen av ett språk att lära in och
tolka en ofantlig repertoar av situationer. Denna inlärning sker enligt Wittgenstein genom en form av lek eller spel, s.k. språkspel28. Att behärska ett
språk är för Wittgenstein en fråga om att följa regler. Men dessa regler är
inte av formallogisk karaktär utan istället implicita, underförstådda och har
formen av etablerade handlingsmönster, regler, vilka går att tolka på olika
sätta beroende på kontext. Wittgenstein uppfattar därför regelföljande som
en praxis. Denna praxis är inte explicit utan ytterst implicit, det vill säga tyst.
Detta står i stark konstrast mot den logiskpositivistiska synen på språkanvändning som förutsätter att det går att formulera logiska regler för vad som
27

Detta utgör även en central ståndpunkt inom fenomenologin och etnometodologin (Se
exempelvis Schütz (1999), Garfinkel (1967) et al.
28
Detta skall inte uppfattas som att språkanvändningen på något sätt är regellös eller godtycklig. Johannessen (1999 s.53-55) anser att Rolf (1995) gör just denna tolkning. Rolf uppfattar
Wittgenstein och dennes uttolkares tankar om ”språkspel” som ett uttryck för att språkanvändning skulle ske utan bindande regler (Rolf 1995 s.38). Johannessen anser att Rolf misstolkat Wittgenstein eftersom Wittgenstein ansåg att det finns mycket påtagliga regler som styr
språkanvändningen men att dessa inte är av formallogisk karaktär.
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är korrekt språkbruk. Wittgenstein hävdar att dessa regler i sin tur måste
rättfärdigas av ytterligare en regel som i sin tur måste rättfärdigas av ytterligare en regel osv. 29 Någonstans tar reglerna och argumenten slut och där
måste någonting ogrundat ta vid, det givna. Wittgenstein (1981) skriver:
”Men slutet är inte den ogrundade förutsättningen, utan den ogrundade handlingen” (§ 110). I ett annat avsnitt talar Wittgenstein om att: ”… Våra regler
lämnar bakdörrar öppna, och praxis måste tala för sig själv” (§ 139). Det
viktigaste argumentet för att acceptera Wittgensteins påståenden är att garantin för att en regel följs från fall till fall inte kan vara en regel själv. Den garantin måste utgöras av handlingar och beteenden (Johannessen 1999 s.28).
Det är i handlingen som vår förståelse uttrycks och det är därför praxis som
ger orden dess betydelse. Detta synsätt ger uttryck för att alla kunskap i
grunden är tyst.
Outtalbar kunskap
För att kunskap skall kunna uppfattas som explicit krävs det att kunskapsbäraren verbalt kan redogöra för sina kunskaper. Förutom att språket i sig självt
kan uppfattas vila på en tyst grund menar jag att en mängd av våra perceptioner och erfarenheter är ickeverbala till sin natur. Att exempelvis veta hur
en jordgubbe smakar, veta hur solen känns en vårdag, att kunna känna igen
ett ansikte eller att veta hur en klarinett låter är upplevelser som till sin natur
är ickeverbala. Individen kan försöka beskriva upplevelsen men inte förmedla eller överföra den till en annan person. Den är i den bemärkelsen outtalbar. Vidare kan verkligheten med dess mångfald och alla nyanser uppfattas
som outtalbar eller obeskrivbar. Berger och Luckman (2003) hävdar att för
att kunskap överhuvudtaget skall vara möjlig att överföra måste den objektiveras vilken innebär en reduktion. Den måste lyftas ur sitt unika och omfattande sammanhang och översättas till ett för deltagarna gemensamt och begripligt objektivt tolkningssystem som exempelvis språket (Jfr Dreyfus &
Dreyfus 1986). Molander (2000) påpekar i enlighet med detta att ”I stället
för att tala om obeskrivbarhet är det ofta bättre att tala om verklighetens
outtömlighet” (s.43). Men samtidigt som verkligheten kan uppfattas som
obeskrivbar och i den bemärkelsen tyst så kan alltid något sägas om den
(Molander 2000). Exempelvis kan alltid något sägas om hur en jordgubbe
smakar eller redogöra för vissa aspekter av en situation vilket dock inte innebär att erfarenheten förmedlas i hela dess mångfald med alla nyanser. Jag
anser att förutsättningarna för att kunna säga något om det outtalbara ökar i
och med att de involverade individerna delar förkunskaper. En person kan
genom liknelser, metaforer eller referenser förmedla en viss del av denna
ickeverbala kunskap. Exempelvis kan personen likna smaken av en jordgubbe med smaken av ett smultron men detta kräver i sin tur att den andra per-

29

Detta argument brukar kallas för regressargumentet eller den oändliga regressen.
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sonen vet hur ett smultron smakar. En situation eller erfarenhet kan delvis
beskrivas och förmedlas genom att referera till gemensamma förkunskaper.
Flera har även hävdat att det nya, det för individen okända är outtalbart.
Individen som skall lära sig något nytt måste förvärva en förståelse för det
som ännu är okänt, den kunskap den ännu inte har. Detta har formulerats i
termer av en paradox. Schön (1987) redogör för denna på följande sätt:
Den paradox som ligger i lärandet av en helt ny kompetens är denna: att en
student inte från början kan förstå vad han behöver lära sig, det kan han förstå
endast genom att lära sig själv, och lära sig själv kan han endast genom att
börja göra det han ännu inte förstår.
(s.23-24)

Schütz hävdar att det okända inte kan verbaliseras då det går utöver dess
egna förutsättningar 30. Han menar att språket alltid hänför sig till verksamheternas intersubjektiva värld, vad jag tidigare kallat för kunskapsfält, vilket
gör att det är omöjligt att beskriva dess mening utanför dess egna förutsättningar (jfr även Kuhn 1979).
Oouttalad kunskap – kunskap som tystnar
Om vi återgår till Polanyis (1973, 1983) många exempel på tyst kunskap
nämner han bland annat förmågan att spela piano. Han talar om pianisten
som med snabbhet och exakthet för händerna över tangenterna utan reflektion och närmare eftertanke. När han en gång lärde sig spela piano krävdes
hela dennes uppmärksamhet, koncentration och energi för att träffa rätt tangenter men i och med ökad färdighet och rutin har det som varit explicit och
närvarande i medvetandet sjunkit ned i automation och tysthet. I den bemärkelsen går det att tala om kunskap som tystnar, eller i Polanyis formulering
som fungerar i tysthet men vilken det inte finns något principiellt hinder mot
att uttala. Den är således outtalad snarare än outtalbar. Exempelvis kan pianisten medvetet rikta sin fokus mot- och verbalt redogöra för hur han en
gång lärt sig att spela. Samma sak gäller koder som vi upprepat så många
gånger att vi måste tänka efter för att kunna redogöra för kombinationen,
eller vår förmåga att vanemässigt och med säkerhet orientera oss i vardagen.
Någon gång i tiden var vi tvungna att försöka förstå och tolka olika fenomen
men i och med att vi typifierat beteenden och handlingar behöver vi inte
längre ägna fenomenet någon närmare uppmärksamhet. Vi kan på ett vanemässigt och säkert sätt orientera oss i vår vardag utan att behöva stanna upp
och fundera kring vad våra medmänniskor gör eller reflektera över handlingarnas innebörd. Denna typ av praktisk kunskap, eller commonsensekunskaper gör att vår gemensamt upplevda tillvaro framstår som ordnad och
30

Schütz (1999) talar primärt i termer av finita kunskapsprovinser, ändliga verkligheter och
fält.
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meningsfull. Det kan vara svårt, kanske omöjligt att redogöra för på vilka
grunder vi agerar eller hur kunskapen en gång uppstod. Kunskapen kan därför vara oåtkomlig för individen trots att det i princip inte finns några hinder
för att verbalisera den.
Tyst kunskap har även beskrivits utifrån den inlärningsprocess i vilken
kunskapen inhämtas och repeteras. Dreyfus och Dreyfus (1986) har i boken
Mind over Machine utvecklat ett resonemang om hur expertkunskap utvecklas genom fem olika nivåer. Beskrivningen ger en grund för att förstå hur
kunskap kan tystna i och med att den blir allt mer avancerad. Författarna
menar att kunskapen utvecklas från att vara medveten, kontextfri och explicit
till att bli allt mer oreflekterad, situationsbunden och tyst (jfr även Berger &
Luckman 2003).
På första nivån tillägnar sig novisen kunskap genom instruktioner och explicita regler. De element som ingår i situationen framstår som så klara och
objektiva att de utan problem kan uppfattas av novisen utan att refereras till
det övergripande sammanhanget i vilka de ingår. Dreyfus och Dreyfus kallar
dessa för kontextfria element 31. Författarna exemplifierar detta med nybörjaren som lär sig att köra bil, hur denne vid en specifik hastighet instrueras att
byta växel och vilket avstånd denne skall hålla till framförvarande bil utan
hänsyn till omständigheterna. Dessa regler beskrivs som allmängiltiga och
kontextfria.
På den andra nivån ökar individens förmåga att följa mer sofistikerade
regler tillsammans med en integrering av element som är situationsberoende.
Författarna talar på den nivån om den avancerade nybörjaren. Författarna
exemplifierar detta med hur växlingsmomentet sker med både kontextfria
regler, att växla vid en viss fart, tillsammans med situationsbundna element
som att lyssna till motorns varvtal. Eleven kan även börja urskilja andra trafikanters olika beteenden.
I den tredje nivån ökar framför allt förmågan att se helheten och göra prioriteringar. Bilföraren kan i denna utvecklingsfas medvetet välja att bryta
mot vissa regler i syfte att nå vissa mål som att exempelvis ta sig fram
snabbt.
På den fjärde nivån menar författarna att användarna har börjat skapa
strukturer i kunskapen. Erfarenhet har i detta stadium färgat personens kunskap vilket leder till att denna antar ett specifikt perspektiv på olika situationer. Individens perspektiv gör att vissa egenskaper i situationen framstår som
centrala medan andra ignoreras. Dreyfus och Dreyfus menar att ”den skicklige” har utvecklat en intuitiv förmåga att se mönster utan att bryta ner helheten i delar eller element 32. Dreyfus och Dreyfus (1986) betraktar i sammanhanget orden intuition och veta hur (know how) som synonyma. De klargör
vad de avser med begreppen på följande sätt:
31
32

Egen översättning av contextfree.
Egen tolkning av formuleringen holistic similarity recognition.
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Intuition or know-how, as we understand it, is neither wild guessing nor supernatural inspiration, but the sort of ability we all use all the time as we go
about our everyday tasks…
(s.29)

Den skicklige upplever en stark känsla av personlig framgång eller misslyckande efter att ha löst eller misslyckats med att lösa ett problem. Detta i
kontrast till novisens upplevelse av en situation där framgång eller eventuellt
misslyckande relateras till de tillämpade reglerna.
På den femte nivån har novisen utvecklats till expert. Expertens färdighet
är så förknippad med honom själv att den ter sig lika självklar som dennes
egen kropp. Experten som kör bil är ett med sitt fordon och upplever bilkörning endast som att han kör, inte att han kör en bil. På samma sätt placerar
den skickliga pianisten vanemässigt och säkert fingrarna på rätt tangent utan
att uppleva att det just är det han gör. Experten som upplever att allt fortskrider som förväntat fäster ingen närmare uppmärksamhet vid skeendet, de gör
helt enkelt det som vanligtvis fungerar utan närmare uppmärksamhet och
reflektion (jfr Berger & Luckman 2003, Ödman 1994). Dreyfus och Dreyfus
menar att vi utan närmare eftertanke lagrar typiska situationer i vårt minne.
Dessa överskrider till antalet de ord som finns i vårt ordförråd. Följaktligen
saknas referenserna till dessa minnen vilket leder till att kunskapen svårligen
låter sig beskrivas.
Jag menar att Dreyfus och Dreyfus resonemang utgör en grund för att förstå hur kunskap kan tystna och hur avancerad kunskap tenderar att vara tyst
till följd av dess komplexitet och omfattande referenser. Författarnas beskrivning ger även en grund för att förstå hur inlärning av kunskap rör sig
från det explicita mot det tysta, från det enkla till det komplexa och från det
kontextfria till det situationsbundna. Förklaringen till varför kunskap är tyst
hävdar jag därför inte enbart kan förstås utifrån kunskapens innehåll, att t.ex.
kunna måla tavlor eller göra matematiska beräkningar utan även orsakas av
själva uppkomsten och utvecklingsprocessen av kunskap. Det vill säga att
kunskap på en ”lägre nivå” tenderar i högre grad att vara explicit och kontextfri och den mer avancerade och komplexa kunskapen tenderar att vara
implicit och kontextbunden.

Den intuitiva och analytiska fasen
Dreyfus och Dreyfus (1986) har blivit utsatta för kritik vilken riktas mot
beskrivningen av experten som vanligtvis inte tänker, resonerar och analyserar utan reagera intuitivt. Detta har uppfattats som att experten handlar bortom eller utan regler 33. Enlig min tolkning ger Dreyfus och Dreyfus skild33

För en kort översikt av denna kritik se Molander (1989) och Rolf (1995).
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ringar av expertens förhållande till regler uttryck för en skillnad mellan att i
handling vara medveten om och att vara omedveten om sitt regelföljande.
Att man i handling inte är medveten om sitt regelföljande innebär enligt min
uppfattning dock inte att man handlar bortom eller utan regler. Ofta när praktisk kunskap diskuteras lyfter man fram att kunskap i stor utsträckning används oreflekterat och omedvetet (Bourdieu 2005, Berger & Luckman 2003,
Schütz 1999 et al). Kunskaper som initialt krävde koncentration och medvetenhet förpassas genom repetition till tysthet. Så länge kunskapen fungerar är
den normalt inte föremål för reflektion och analys utan fungerar i tysthet
(Polanyi 1983).
Jag menar att skillnaden kan förstås som två faser, en intuitiv fas och en
analytisk fas. I den intuitiva fasen fungerar vår inhämtade kunskap i tysthet,
den kan både vara omöjlig eller möjlig att verbalisera. För att återknyta till
Dreyfus och Dreyfus (1986) exempel med den vane bilföraren sker bilkörningen utan medveten hänvisning till regler. Vi kan fokusera vår uppmärksamhet på andra skeenden samtidigt som vi blixtsnabbt kan skifta fokus och
bedöma en oväntat uppkommen situation. I den analytiska fasen kan vi distansera oss från den intuitiva fasen. Vi kan granska, kritisera, och bedöma
en genomförd handling, planera en kommande handling eller tolka en situation. Molander (2000) beskriver med liknande innebörd dessa faser utifrån
skillnaden mellan att läsa en bok, att vara inne i texten och att i nästa fas
lägga ifrån sig boken och tänka på texten, på det man nyligen läst.

Kreativitet
Den praktikgrundade kunskapssynen som den här presenterats beskrivs som
en förmåga att följa regler. Begreppet kunskap kan därmed inte förklara
uppkomsten av ny kunskap eftersom detta går utöver förmågan att enbart
följa regler. All kunskapsproduktion menar jag därför bär på inslag av kreativitet i vilket innebär att nya regler etableras. Syftet med det kommande
avsnittet är att skapa en teoretisk grund för förståelsen av förändring uttryckt
som kreativitet vilken även är förenlig med de hittills gjorda beskrivningarna
av kunskap i termer av regelföljande.
Även om kreativitet idag är ett vedertaget begrepp så är det i jämförelse
med kunskap relativt nytt. Enligt The English Dictionary (Stein 1991) förekom ordet första gången 1857 och började i större omfattning användas efter
första världskriget. Före dess uppfattades det som helt naturligt att tankar
bara ”dök upp ur ingenstans” (Sveiby 1992, Törnqvist 2009). På 50-talet var
kreativitet ett begrepp som framför allt intresserade psykologer. Forskning
om kreativitet fokuserades som följd av detta kring frågor om egenskaper
och motiv hos kreativa individer. Under den senare delen av 50-talet utvecklades parallellt en mer sociologiskt orienterad kreativitetsforskning som syftade till att identifiera olika kreativa situationer. Denna tradition hade sina
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rötter hos sociologer som Durkheim (1995) som talade om institutionella
betingelser för kreativitet och Weber (1989) som betonade stadens betydelse
i termer av en kreativ scen. Under 80- och 90-talen blev forskningen mer
integrerad men även betydligt mer komplex där allt fler aspekter korrelerades till kreativitet som exempelvis ålder, kön religiösa övertygelser, alkohol,
sport, TV osv. 34 Idag råder en relativt enhetlig uppfattning om att kreativitet
handlar om att skapa något nytt, identifiera något nytt eller att sätta samman
befintliga enheter på ett nytt sätt (Carlsson ur Lerner 2007, Ericsson 2001,
MacKinnon 1968, Shumpeter ur Swedberg 2000, Sveiby 1992 et al). Trots
denna relativa enhetlighet finns det fortfarande en mängd aspekter och frågor
som skiljer de olika uppfattningarna åt. Exempel på sådana frågor handlar
om vad som avses med att något är nytt, hur nytt måste det vara för att uppfattas om kreativt och hur kan värdet av kreativitet bedömas.

Vad menas med att något är nytt?
En grundläggande och central fråga rörande kreativitet är vad som avses med
att något är nytt. I relation till vad är något nytt? MacKinnon (1968) hävdar
att det inte räcker med att något är nytt eller originellt för att det skall betraktas som kreativt. Man måste besvara frågor som i relation till vad något är
nytt. Är det nytt för den enskilda individen, en liten grupp eller för hela
mänskligheten? För ett barn är allting nytt, för en person som uppfinner hjulet kan detta upplevas som nytt men som inte är det för mänskligheten. Sahlin (2001) förefaller anse att frågan om vad som är nytt skall bedömas utifrån
vem som först tänkte tanken, kom på lösningen eller presenterade det nya 35.
Ett annat sätt att avgöra vad som är nytt är att utgå från den kontext och
tidpunkt i vilken tanken, idén, lösning eller uppfinningen kommer att uppfattas som ny. En idé kan ur detta perspektiv uppfattas som ny oavsett om den
faktiskt är känd eller har existerat i någon annan eller tidigare kontext. Att
lansera en redan existerande idé kan ur detta perspektiv beskrivas som uttryck för kreativitet under förutsättning av den just uppfattas som ny. Min
utgångspunkt är således i viss mån relativistisk eftersom även något ”gammalt” kan komma att uppfattas och bedömas som ”nytt”, det vill säga kreativt. Det kan exempelvis vara frågan om att återerövra en tradition eller åter-

34
För en översikt över utvecklingen på forskningsområdet se Ericsson (2001) och MacKinnon
(1968).
35
Sahlins (2001) ståndpunkt framstår som något oklar. Han talar dels om att en tanke endast
kan betraktas som ny om den inte formulerats förut. Men han skriver även: ”En idé, handling
eller produkt behöver alltså inte vara ny eller originell i någon absolut mening för att den skall
räknas som kreativ… ”Från den allvetande gudens upphöjda utsiktspunkt är det kanske inte
mycket överraskande som händer. Men barnet eller vetenskapsmannen har all rätt att imponeras av sitt skapande, av sin kreativitet, även om de upprepar historien.” (s.58).

52

använda en gammal idé men vilken uppfattas som ny i kontexten 36. Det centrala i denna distinktion utgörs således av omgivningens uppfattning av idén,
anspråket eller produkten. Ur detta perspektiv blir det mindre intressant att
avgöra vem som ursprungligen var först med idén.

Hur nytt är det nya?
Ytterligare en aspekt av frågan om vad som skall uppfattas som kreativt är
hur ny en idé, ett förslag eller en upptäckt måste vara. Är en vardaglig ”fiffighet” tillräcklig eller krävs det mer radikala och banbrytande idéer för att
man skall kunna tala om kreativitet. En betydande del av den forskning som
gjorts om kreativitet har fokuserats kring extremt kreativa personer vars idéer på ett genomgripande sätt förändrat förutsättningarna för människors
verksamhet och sätt att tänka (MacKinnon 1968). Exempel på sådana personer och kreativitet är Kopernikus teori om den heliocentriska världsbilden
av, Darwins evolutionsteori, Flemmings upptäckt av penicillin och Freuds
psykoanalys.
Denna fokus har dock bidragit till att begreppet kommit att förknippas
med en kreativ elit av framgångsrika konstnärer, uppfinnare, forskare etcetera Man kan lätt få uppfattningen att mänskligheten kan delas in i de som äroch de som inte är kreativa. Men flera anser att kreativitet inte är förbehållet
vissa individer med speciella egenskapen utan återfinns hos alla människor
och dagligen kommer till uttryck i all form av mänsklig verksamhet. Carlsson (ur Lerner 2007) uppfattar kreativitet som en grundläggande del av den
mänskliga naturen vilken inte är förunnat ett fåtal stora genier utan alla människor. Utifrån Carlssons ståndpunkt är det missvisande att uppfatta människor som antingen kreativa eller icke kreativa. Det är istället en fråga om
mer eller mindre kreativa individer. Törnqvist (2009) hävdar att frågan om
vem som är kreativ har svar som kan ordnas utmed en kontinuerlig skala, det
är inte frågan om antingen eller utan just mer eller mindre.
Ofta görs en tudelning mellan två olika typar av kreativitet vilken relateras till olika sätt att tänka. Exempelvis talar Ekvall (1988) om radikalt och
anpassat tänkande, Sahlin (2001) om regelkreativitet och begreppskreativitet,
Amabile (1996) om algoritmiska och heuristiska uppgifter och de Bono
(1994) om lateralt och vertikalt tänkande. Dessa utgör dock ytterligheter
mellan vilka det förekommer stora variationer. För att fånga denna kontinuerliga skillnad talar Lyttkens (2001) om förnyelsehöjd. Han menar att språket rangordnar handlingar vilket ger uttryck för hur kreativ eller ny en handling är. Han nämner fem olika kategorier med olika förnyelsehöjd. En hand36

Jag menar att denna syn står i större samklang med de beskrivningar av kreativitet i termer
av att sätta samman existerande delar på ett nytt sätt (se exempelvis Schumpeter 1950, Lerner
2007). Ett argument för denna syn är att alla nya idéer i någon bemärkelse utgör kombinationer av existerande kunskap vilket gör att ingenting kan vara helt nytt.
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ling kan vara fiffig, påhittig, uppfinningsrik, banbrytande och genial. Även
om kategorierna har oklar precision så utgör de ändå en rangordning av kreativitet. Att utveckla en radikal idé som bryter mot systemet av regler kan i
den bemärkelsen betraktas ha högre förnyelsehöjd än den som enbart utgör
en variation.
Utan att klargöra den kontinuerliga skillnaden mellan kreativitet med olika förnyelsehöjd gör jag en distinktion mellan systembevarande och systemförändrande kreativitet. Den systembevarande kreativiteten ger uttryck för
låg förnyelsehöjd medan den systemförändrande kreativiteten ger uttryck för
hög förnyelsehöjd. Begreppen är formulerade mot bakgrund av beskrivningen av kunskap i termer av regelföljande och system av regler. Men den systemförändrande kreativiteten ska inte uppfattas som att handlingen sker i ett
vakuum av regler 37. Samtidigt som den systemförändrande kreativiteten innebär att man går på tvärs mot regler så utförs handlingen i relation till systemet av regler. Det är bara i relation till systemet av regler som man kan
vara kreativ.
Exempelvis måste man först lära sig språket för att kunna förändra det,
det går inte att börja med förändringen utan att först inhämtat grunden, det
vill säga språket (jfr Wittgenstein 1981). Samtidigt som den systembevarande kreativiteten äger rum inom systemet så resulterar den ändå i en gradvis
påverkan och förändring av systemet i sin helhet. Återigen kan språket tas
som exempel vilket successivt förändras genom att nya ord skapas, stavningen av ord förändras och vissa ord blir obsoleta. Oavsett om en förändring är
systemförändrande eller systembevarande så innebär all kreativitet att existerande kunskap ersätts eller successivt förlorar sin ställning och värde (Lyttkens 2001). Kreativiteten förstör eller devalverar värdet av det existerande
samtidigt som något nytt skapas (jfr Schumpeter 1950).

Kreativitetens värde
I beskrivningar av vårt moderna samhälle, ”den nya ekonomin”, kunskapssamhället etcetera lyfts ofta behovet av kreativitet fram som en avgörande
faktor för framgång. Ericsson (2001) hävdar att det finns en föreställning om
att kreativitet utgör en nödvändighet för utveckling i en värld av ständig
förändring. Denna föreställning upphöjer kreativitet till det mest önskansvärda vår kultur känner på ett sätt som gör dess negation omöjlig. Värdet av
kreativiteten och dess effekter antas vara mer eller mindre givna. Min uppfattning är att kreativitet inte har något givet värde. Kreativitetens resultat
måste placeras i en kontext i vilken den tillmäts ett positivt eller negativt
värde.

37

Denna syn anser jag impliceras då man i vissa fall talar om sann kreativitet (Wikström
2006), eller absolut kreativitet (Sahlin 2001)
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Sahlin (2001) påpekar i en reflektion om kreativitetens konsekvens att
den inte alltid leder till positiva effekter. Han påpekar att mycket kreativitet
har lagts ned på att framställa snillrika metoder för att ta livet av människor.
Andra exempel i en mer vardaglig kontext utgörs av brottslingar som kan
vara mycket kreativa men vars resultat ur ett samhälleligt eller de drabbades
perspektiv inte kan uppfattas som positivt.
Att något är nytt, kreativt innebär således inte per automatik att det är
värdefullt. Törnqvist (2009) tillägger till detta att kreativitet även kan initiera
processer vars slutgiltiga resultat är okända. Kreativiteten kan sätta igång
processer vilka i slutändan visar sig rasera viktiga strukturer och förstöra
kunskap.
Jag anser att detta även implicerar att kreativitet inte enbart kan uppfattas
generera ett värde utan flera. Exempelvis kan en kreativ handling betraktas
som konstnärligt värdefull utan att den för den skull är ekonomiskt värdefull.
Inom ramen för företagande utgör det ekonomiska värdet av kreativiteten ett
tydligt bedömningskriterium. Men samtidigt som detta kriterium är tydligt så
är det svårt att på förhand bedöma vilka kreativa handlingar som i slutändan
visar sig generera ekonomiska värden (Stacey 2001, Amabile 1998, de Bono
1994 et al).
Törnqvist (2009) konstaterar att ett av problemen med att uppskatta värdet av kreativitet har att göra med att dess effekter ofta är förskjutna i tid (se
även Lyttkens 2001). Historien är full av exempel på hur kreativa och banbrytande idéer först långt efter dess uppkomst ”upptäcks” och tillmäts sitt
värde. Törnqvist (2009) påpekar exempelvis att flertalet av nobelpristagarna
får sitt pris tiotals år efter det att de gjort själva upptäckten. De positiva effekterna av kreativiteten kan således uppstå långt efter det att de ursprungligen uppstod38.
Kreativitetens relativa värde illustreras av det vanligt förekommande uttrycket om att ”någon var före sin tid”. Detta antyder även behovet att kunna
göra sig hörd, att kunna kommunicera och få omgivningen att förstå värdet
av den kreativa handlingen. Det är således inte enbart frågan om att ”komma
på något tillräckligt bra” utan idén måste även kommuniceras på ett sätt som
gör att omgivningen förstår och därigenom kan värdera resultatet.
En förutsättning för detta som sällan lyfts fram är att individen inte enbart
måste ha möjligheter utan även viljan till att kommunicera sina idéer, vilket
historien visar inte är givet. Det finns många exempel på hur konstnärer,
uppfinnare och forskare misslyckats med att övertyga sin samtid om värdet

38

Detta implicerar även problemet med att finna orsaker och förklaringar till kreativitet (För
en översikt se bl.a. Anderson 1985, Ericsson 2001, MacKinnon 1968, Törnqvist 2009). Törnqvist (2009) kritiserar exempelvis försöken att finna förklaringar till kreativitet genom att
studera de miljöer som extremt kreativa har vistats i. Han menar att förklaringarna till kreativiteten är fördröjda i tid och rum på ett sätt som medför att det blir svårt att avgöra när och var
förutsättningarna uppkom.
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av sina idéer. Ericsson (2001) exemplifierar problemet med hjälp av ett protokoll från bedömningen av en ansökan:
Det är mycket svårt att bedöma denna ansökan. Det faktum att ansökan inte
går att förstå motiverar ett avstyrkande.
(s.359) 39

Lyttkens (2001) formulerar problemet som att det på förhand aldrig går att
skilja mellan det omöjliga och det skenbart omöjliga. Det är först i efterhand
som denna bedömning kan göras. Om ingen förstår idén kan heller ingen
värdera den. Vi vet inte hur många banbrytande idéer som finns gömda i
byrålådorna, som aldrig kom fram eller som grusades på grund av att de inte
förstods av omgivningen.

Kreativitetens fängelse
Vilket är förhållandet mellan kunskap och kreativitet? Sahlin (2001) talar om
individen som fängslad inom systemets ramar, som en reglernas fånge. Han
menar att det kreativa momentet i hög grad ligger i att ”krångla sig ur det
begreppsliga nätet, eller, om man så vill, att bryta sig ur sitt begreppsliga
fängelse” (s.44). Men han påpekar att i samma sekund som vi lyckas bryta
oss ur detta fängelse så kommer vi direkt låsas in igen, ... ”något sådant som
absolut kreativitet är sannolikt omöjligt” (s.45) 40.
I beskrivningen av kreativitet som ”något nytt” ligger även implikationen
att det nya endast är helt nytt en gång och att det successivt i och med upprepning blir ”allt mindre nytt”. I och med att den kreativa handlingen upprepas, imiteras, antar den formen av kunskap och tas alltmer för given och som
i slutändan eventuellt tystnar. Till och med själva strävan efter att vara kreativ kan bli till något förväntat. Kimball (2008) exemplifierar denna process i
en artikel där han diskuterar avantgardets effekter på föreställningar om
konst. Han talar om hur avantgardets sökande efter det nya kom att bli en
ständig revolution, något förutsägbart. Kimball (2008) nämner Marcel Duchamp som 1914 presenterade en kommersiell flasktorkare och hävdade att
det var konst.
Allmänheten (åtminstone den estetiskt intresserade delen) svimmade av förtjust upprördhet. År 1917 övertriumferade Duchamp sig själv. Han klottrade
namnet `R.Mutt´ på en urinoar, döpte den till ´Fontän´ och sa (i praktiken)
´Vad säger ni nu?´ Vilken ljuvlig skandal som följde. Så originellt! Så nyskapande! ... `Jag kastade flaskstället och pissoaren i ansiktet på dem som en ut39

Citatet har Ericson hämtar ur ett beslutsprotokoll från, HSFR, Programgruppen för Arbetsmarknadsforskning om projektet Organiserad kreativitet – En socialkonstruktivistisk ansats.
40
Det framstår som oklart vad Sahlin avser med ”absolut kreativitet” då han enligt min tolkning definierar kreativitet som just regelbrott inom eller mot ett system av regler.
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maning´, kommenterade Duchamp föraktfullt några år senare,´och nu beundrar man dem för deras estetiska skönhet´. Käre nån.
(s.29)

Kimball (2008) menar att mycket av samtidskonsten i stor utsträckning utgör
”trötta upprepningar av gester” som Duchamp initierade. Duchamps urinoar
var både nyskapande och originellt vid tidpunkten. Men de upprepningar
som sedan följde utgjorde ingen förändring, inget regelbrott. I och med upprepning och imitation övergick regelbrottet till en konvention, en norm där
den initiala förändringen blev till något förväntat. Scruton (2008) kritiserar i
sin artikel Flykten från skönheten modernisterna för att förstöra traditionen
genom att ensidigt hylla gränsöverskridandet och provokationen framför
skönheten. Han menar att det inom både litteraturen och arkitekturen finns
en historisk konflikt eller spänning där konsten står i konflikt med sitt förflutna. Samtidigt som konsten vilar på en tradition, på kunskap, så har det
funnits en tvingande kraft att utmana klichéer och vara gränsöverskridande.
Utifrån de beskrivningar som hittills gjorts av begreppen kunskap och
kreativitet kan samma tanke formuleras som att det råder en spänning mellan
kunskap och kreativitet. Kunskapen utgör den grund på vilken vi kan vara
kreativa samtidigt som den kreativa handlingen utmanar kunskapen. Scruton
framför en tanke om att konstnärens syfte inte bör vara att bryta med traditionen utan att återerövra den under nya omständigheter som inte går att
förutsäga utifrån det konstnärliga arvet (a.a.). Att återerövra traditionen utgör
ett uttryck för kreativitet då den bryter mot det förväntade och de rådande
uppfattningarna om att konst skall utmana och provocera. Men i samma sekund som denna uppfattning accepteras och vinner erkännande är vi åter fast
i ett nytt system av regler. Törnqvist (2009) menar att:
Kreativitetens landskap är föränderligt. Däremot är de villkor som främjar
förnyelseprocesser beständiga.
(s.70)

Man skulle kunna tala om en kreativitetens strategi om vilken man kan ha
kunskap, det vill säga uppfattningar om hur man skall kunna nå och främja
kreativitet men att denna kunskap i sig inte är detsamma som kreativitet 41.

Slumpens betydelse
Som förut nämnts har kreativitet ofta studerats utifrån unika och banbrytande
upptäckter. Historien är full med skildringar av hur kreativa personer har
41

Schön (1983) för ett liknande resonemang i vilket han talar om ”frame analysis” med vilken
man kan studera de omedvetna ramar som skapas och reproduceras i praktiken.
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kommit fram till sina banbrytande idéer. Men många av dessa skildringar ger
även uttryck för att resultatet eller genombrottet nåtts under något som liknar
slumpmässiga förhållanden. Exempelvis så lämnade Alexander Flemming en
odiskad bakterieodling i laboratoriet när han åkte på semester och förstod när
han kom tillbaka att han observerade något värdefullt som kom att få namnet
Penicillin. John Lennon glömde volymen på sin gitarr när han lutade den
mot sin förstärkare varpå en rundgång uppstod i precis samma tonart som
den låt de arbetade med, rundgången spelades in och blev sedan introt till
låten Ticket to ride.
I flera sammanhang avfärdas slumpens betydelse för nya upptäckter (Sahlin 2001, Törnqvist 2009) 42. Jag menar dock att slumpen kan ha stor betydelse för uppkomsten av nya banbrytande idéer. Med detta avser jag dock inte
att kreativiteten är skild från kunskapen, tvärtom. Kunskap genererar inte
självt kreativitet och nya banbrytande upptäckter. Däremot hävdar jag att det
krävs kunskap för att kunna värdera och förstå värdet av en tillfällighet eller
slump. Utan Alexander Flemmings kunskaper hade aldrig möglet i bakterieodlingen kunna identifieras som något värdefullt, detsamma gäller John
Lennons rundgång i gitarren, den kunde lika gärna ha uppfattats som ett
oönskat tekniskt missöde. Det var många innan Lennon som upplevt rundgång men som inte betraktat det som något annat än ett tekniskt missöde.
Törnqvist (2009) menar att det i alla tider har varit utmärkande för mycket
kreativa personer att ”upptäckten” är kombinerad med en förmåga att ställa
rätt frågor, att ringa in problem och att många av dessa varit specialister som
efter mycket tankeverksamhet och många experiment slutligen nått en ”ahaupplevelse”. Sahlin (2001) sammanfattar betydelsen av slumpen som att:
Slumpen kan hjälpa oss på traven, men om inte avsikten att besvara en fråga
eller lösa ett problem finns där har vi heller inte kreativitet.
(s.56)

En kreativ person kan enligt min ståndpunkt representeras av den som dels
har en förmåga att skapa något nytt och samtidigt förstå värdet hos resultatet,
vilket kan uppenbara sig till följd av en slump, ett misstag eller tekniskt
missöde.

42
Sahlins uppfattning om slumpens möjliga inverkan på kreativiteten förefaller något dunkel.
Han avfärdar uppfattningen att någon kan komma på en avgörande upptäckt till följd av en
slump samtidigt som han exempelvis använder Fleming som exempel på någon som i en
kombination av slump och omfattande kunskap kommit fram till en av 1900-talets mycket
värdefulla upptäckter.
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Kreativa utrymmen
Resonemanget har hittills fokuserats på brott mot existerande regler och
system av regler. Ytterligare en aspekt av kreativiteten utgörs av etablerande
av nya regler på områden där det saknas kunskap. Med terminologin som
hittills använts är det frågan om att etablera nya regler, skapa en praxis eller
praktik inom ett område som saknar kunskap. Med Schöns (1983) formulering handlar det om att etablera ett ramverk vilket kan vägleda aktörerna på
området. Som nämnts förut så är ”kunskapen i ständigt vardande”, i ständig
förändring. Synsättet ger utryck för kunskap som en ständigt pågående förändringsprocess där kunskapen är stabiliserande och kreativiteten förändrande. Men förändringar sker i olika tempo, med olika effekter och i olika delar
av- och mellan system. Återigen kan språket användas som exempel. Språket
är gemensamt för dess medlemmar och utgör en helhet men inom vilken det
kan utvecklas varianter, både geografiskt men även inom olika specifika
verksamheter, t.ex. yrken. En del ord kommer snabbt att spridas och påverka
helheten medan andra endast påverkar en avgränsad del. Snabba förändringar kan ske parallellt med långsamma förändringar inom och mellan olika
system. Exempelvis kan en bransch utvecklas i högt tempo parallellt med att
en annan utvecklas i relativt långsamt tempo (Ahrne & Papakostas 2002).
Men oavsett om en kreativ handling är systembevarande eller systemförändrande så förändras relationen mellan olika system och gläntor eller oockuperade utrymmen uppstår där regler relativt sett saknas. Exempelvis kräver en
ny teknisk uppfinning en språklig representation, en benämning. Detta kan
beskrivas som en glänta, ett oockuperat utrymme där det finns utrymme att
skapa något nytt. Man kan antingen låna begrepp från angränsande område
eller skapa ett helt nytt. Då den kreativa handlingen är av mer genomgripande karaktär krävs etablering av ett ramverk för att göra idén eller det kreativa
resultatet begripligt (Schön 1983). I och med att all kunskap är i vardande
skapas det ständigt nya gläntor, tomrum, mellan och inom olika system av
regler, det vill säga kunskapsfält.
Men en kreativ handling som äger rum i ett oockuperat utrymme innebär
inte att den sker i ett regelmässigt vakuum (Sahlin 2001). Commonsensekunskapen, eller som Schütz (1999) formulerar det, kunskap av första ordningen, utgör alltid den grund på vilken både problem och lösningar kan
formuleras, även då det är frågan om expertkunskaper som exempelvis vetenskaplig kunskap, det vill säga kunskap av andra ordningen. På detta sätt
är kreativitet alltid relaterad till kunskap även då en upptäckt sker inom ett
nytt område. Min ståndpunkt är därför att ett kreativt resultat alltid vilar på
en grund av kunskap men som samtidigt innebär något mer än enbart en
förmåga att följa regler då kreativitet innebär en förändring av, ett brott moteller etablering av nya regler. Kunskapen utgör det ramverk och den grund
utifrån vilken vi kan vara kreativa.
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Kompetens
Vare sig kunskap eller kreativitet kan förklara varför vissa idéer, projekt,
uppfinningar blir framgångsrika och andra inte. Det tycks som en del idéer
tar sig fram av egen inneboende kraft medan andra behöver draghjälp från
omgivningen. Min utgångspunkt i relation till kunskap och kreativitet är att
kompetens ger uttryck för den framgångsrika handlingen. Detta menar jag
impliceras i framför allt de beskrivningarna som gjorts av kreativiteten och
dess kontextuellt tillmätta värde. Men begreppet används med en mängd
olika mer eller mindre klara innebörder. Flera har påpekat att begreppen
kunskap och kompetens ofta används som om de vore synonyma (Alvesson
2004, Andersson 1985 et al). Från att ha använts för att ge uttryck för framför allt behörighet kombinerat med yrkeserfarenhet har allt flera mer eller
mindre vaga innebörder adderats till begreppet (Hammar 2004, Lyttkens
1994). Adler och Frössevi (1996) menar att begreppets oklarhet har lett till
ständigt nya försök till definitioner vilka dock inte lett till ökad precision
utan istället större förvirring. Den praktikgrundade beskrivningen av kunskap medför ett teoretiskt problem vilket även utgör utgångspunkten för den
kommande diskussionen. Problemet kan formuleras med frågan, vad skiljer
kunskap från kompetens om handlingen är kunskapens uttryck? Jag kommer
inledningsvis att redogöra för några av de vanligt förekommande innebörderna för att sedan redogöra för den innebörd med vilket begreppet i den
fortsatta framställningen kommer att användas.

Begreppets räckvidd
Övergripande går det att urskilja två olika räckvidder av begreppet. Det ena,
mer strikta och snäva, uttrycks i termer av kvalifikationer eller erforderlig
skicklighet och är det som exempelvis används i statistik. Framför allt är det
behörighet i form av utbildning som avses, ibland kompletterad med praktisk
yrkeserfarenhet (för en kort översikt se Hammar 2004 s.25ff). En annan,
vidare innebörd av kompetens ger uttryck för en mängd mer svårfångade
faktorer vilka i olika utsträckning är personbundna och ibland av rent personlighetsmässig karaktär (Ellström 2004, Hammar 2004 och Söderström
1990). Exempelvis förekommer faktorer som att vara nyfiken, kunna lyssna,
vara empatisk, ha en kommunikativ, social- och retorisk förmåga men även
mer grundläggande drivkrafter hos individer som att vara kreativ och ha en
klar och stark vilja. Söderström (1990) menar att denna innebörd med dess
faktorer av kompetens inte låter sig fångas, beskrivas eller mätas med traditionellt kvantitativa termer som exempelvis formell utbildning eller yrkeserfarenhet. Istället anser han det lämpligare med kvalitativa beskrivningar
gjorda utifrån specifika situationer och yrken. Han menar att kompetens
varierar mellan olika verksamheter och att den fulla innebörden endast kan
beskrivas utifrån en given uppgift och tidpunkt.
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När uppstår kompetens?
En annan skiljelinje i beskrivningarna av begreppet utgörs av när man kan
påstå att kompetens uppstår eller kommer till uttryck. Den ena ståndpunkten
ger uttryck för att det först är efter det att handlingen är utförd som man kan
tala om kompetens medan den andra att det är i själva förutsättningarna som
kompetensen uppstår, det vill säga före det att handlingen är utförd. Hansson
(1997) menar att kompetens ger uttryck för vad medarbetare kan göra men
nödvändigtvis inte för vad de gör (se även SOU 1995:58). Kompetensen blir
hos Hansson den förutsättning som krävs för att klara av en uppgift. Enligt
honom kan man således tala om kompetens redan innan handlingen är utförd
i termer av potential 43. Man kan tala om att ett företag eller en person besitter
den kompetens som en uppgift eller anställning kräver 44. Utifrån denna
ståndpunkt är det således inte enbart frågan om att en enskild individ kan
betraktas som kompetent utan även en grupp symboliserad av en organisation eller ett företag.
Boukas framför en uppfattning om att man endast kan tala om kompetens
som uttryck för en uppvisad handling. Boukas (1988) menar att det först är
på ”mållinjen som kompetensen visar sig” (s.26). Förutsättningar förblir
förutsättningar så länge de inte realiseras (se även Ellström 2004). För att
förklara varför en handling vid ett visst tillfälle blir bedömd som kompetent
kan en mängd ytterligare faktorer behöva inkluderas som inte enbart kan
vara mer svårfångade utan även variera mellan olika specifika situationer.
Exempelvis kan en kommunikativ förmåga eller ett fritidsintresse vara speciellt värdefullt i ett enskilt projekt vid en given tidpunkt men mindre värdefull eller helt ovidkommande vid en annan. Enligt Boukas kan man inte på
förhand veta vilka kunskaper, förmågor och erfarenheter som vid ett givet
tillfälle resulterar i framgång utan det är först efteråt man kan avgöra det.
Med Boukas (1988) ord: ”… bör vi studera argumenten i ljuset av händelsen
inte tvärtom” (s.29). Han hävdar därför att kompetens inte kan betraktas som
en inskjuten variabel utan som summan av en historisk, individuell och kollektiv process. Min ståndpunkt är i enlighet med Boukas att man först efter
att en handling är utförd kan tala om kompetens.

Utveckling och anpassning
Det finns flera som lyfter fram omgivningen som central för förståelsen för
kompetens (Boukas 1988, Ellström 2004, Rolf 1995). Ellström (2004) talar i
termer av objektivt och subjektivt handlingsutrymme. Det objektiva handlingsutrymmet bestäms av teknologi, arbetsuppgiftens karaktär samt utform43

Men han poängterar också att denna potential inte nödvändigtvis kommer att realiseras.
Han menar bland annat att individen själv måste ha en vilja till att agera.
44
Denna innebörd av kompetens ligger mycket nära begreppet kvalifikation vilket jag inte
närmare kommer att diskutera. För en översikt se Ellström (2004) och Spenner (1985)
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ningen av organisationen. Det objektiva handlingsutrymmet sätter gränser
för individens möjligheter att visa eventuell kompetens. Det subjektiva handlingsutrymmet beskrivs som de föreställningar individen har om vad som är
möjligt och önskvärt att göra i en specifik situation vid en given tidpunkt
(a.a.). Det objektiva och subjektiva handlingsutrymmet kan helt eller delvis
sammanfalla vilket medför olika förutsättningar för kompetens. Ellström
menar att kompetensen skapas i interaktionen mellan det objektiva och subjektiva handlingsutrymmet. Ellström (2004) talar om två olika perspektiv på
kompetensbegreppet, anpassnings- och utvecklingsperspektivet 45. Kompetens innebär enligt anpassningsperspektivet att kompetens är summan av
individens förmågor vilka leder till framgång och att dessa är givna, inte av
individen själv utan av kontexten. För att nå kompetens måste individen
framför allt anpassa sig till omgivningen. De strategier som står till buds för
individen är att antingen anpassa sig till systemet eller på olika sätt försöka
undfly det. Det renodlade anpassningsperspektivet innebär att man bortser
från de möjligheter individen har att påverka och förändra sitt liv, sin arbetssituation och den kontext som denne agerar inom (a.a.). Så som jag uppfattar
perspektivet utgörs det optimala tillståndet, vilket sker genom anpassning, av
att det subjektiva och det objektiva handlingsutrymmet överensstämmer
med- eller överlappar varandra.

Kompetens som position
Förmågan att påverka, inte enbart anpassa sig till kontexten hävdar jag är
nära relaterat till en individs position inom ett system, exempelvis en organisation. Det kan både handla om formella positioner men även informella
positioner. Jag kommer att fokusera diskussionen kring den informella positionen. Jag tar min utgångspunkt i Rolfs (1995) beskrivning av begreppet
som även är relaterat till tanken om kunskap som regelföljande. Rolf (1995)
beskriver kompetens som ett förhållande mellan en aktörs kunskap och systemet av regler där kontroll och förmågan att påverka och förändra lyfts
fram (se även Polanyi 1946). Rolf gör en distinktion mellan ”know how” och
kompetens. Know how motsvaras i fråga om regelföljande den beskrivning
som i början av kapitlet gjorts av begreppet kunskap. Rolf menar att personer
kan vara kompetenta inom ett system och inkompetenta i ett annat. Enligt
Rolf är kompetens på detta sätt både knutet till den enskilda individens kunskaper men även dennes position inom olika system av regler. Om individen
i förhållande till ett specifikt system av regler inte kan påverka dessa utan
endast välja att följa reglerna talar Rolf om inkompetensförhållande (a.a.)46.
45

Ellström (2004) talar inte explicit i termer av system av regler men jag tolkar ändå hans
resonemang som överförbart på min terminologi.
46
Inkompetensförhållande liknar det Ellström (2004) avser när han talar om anpassningsperspektiv men är inte synonymt. (jfr Ellström 2004 s.27-28 och Rolf 1995 s. 120-128)
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En individ kan på grund av sin underordnade roll i en byråkratisk organisation sakna reella möjligheter att påverka existerande regler att exempelvis
genomdriva förändringar eller komma med förslag. Rolf (1995) skriver att:
Kompetens hos en aktör är förenad med en särskild slags makt över det sociala regelsystem som bedömer hans prestationer.
(s.123)

Denna syn på kompetens inkluderar även dimensioner av makt. Goulas pratar om kompetens i termer av ”Makten eller skickligheten att uträtta något…” (ur Boukas 1988). Det är inte enbart frågan om att besitta kunskaper
utan även om en förmåga att alstra och rikta energi som kan upprätthålla
eller förändra något. En för avhandlingen speciellt intressant aspekt av Rolfs
beskrivning är att den inte enbart lyfter fram en aktörs förmåga, eller makt
att förändra utan även att motverka förändring. Min ståndpunkt är därför att
kompetens inte per automatik är knuten till kreativitet, det vill säga förändring. Kompetens kan även uppnås då en aktör har makten att motverka förändring och därigenom vinna fördelar vilket i sin tur leder till framgång, det
vill säga kompetens. Med en position avser jag inte enbart den formella positionen inom exempelvis en organisation. Istället vill jag inom ramen för avhandlingen lyfta fram betydelsen av informella och sociala positioner vilka
inte enbart är knutan till ett formellt medlemskap i en organisation utan även
en vidare omgivning som exempelvis en bransch. Positioner utgör en form
av symboliska resurser som exempelvis status, prestige och respekt vilket jag
menar är betydelsefullt för förståelsen för varför vissa individer och projekt
når framgång medan andra misslyckas. Detta kommer jag närmare att utvecklas och diskuteras i kapitel tre och fyra.

Kedjor av kompetens
Denna beskrivning av kompetens betonar även sociala dimensioner hos begreppet. Förmågan att förändra eller motverka förändring är beroende av att
aktörens handlingar av det sociala systemet bedöms som kompetent. Det
finns flera argument för att betona kompetensens sociala dimensioner. En
har att göra med att kompetens i många fall är ett resultat av vad jag kallar
för kedjor av kompetens. På samma sätt som Becker (1997) menar att konstverk och konstvärldar skapas i en process vilken inkluderar en mängd olika
aktörer förefaller det rimligt att uppfatta kompetens som ett resultat av kedjor av både kunskap, kreativitet och kompetens. Inom de flesta verksamheter
är kompetens inte enbart ett resultat av en enskild individs förmåga. Istället
är den slutgiltiga framgången, kompetensen, ett resultat av en kedja där flera
mer eller mindre kompetenta individer adderar värden och bidrar till ”slutgiltig” kompetens. Exempelvis är kompositören mer eller mindre beroende av
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musiker som kan framföra eller spela in musiken, tekniker som sköter inspelningen, producenter, skivbolag med marknadsförings- och kommunikationsförmåga osv. Jag menar därför att förmågan att kommunicera och vinna
gehör för idéer utgör en viktig del av förståelsen för kompetens.
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3. Ansatsen om kunskapsföretag

Ofta beskrivs hur dagens samhälle har utvecklats från jordbrukssamhälle via
industrisamhälle till ett nytt samhälle där information, tjänster, service och
kunskap får en allt större betydelse (Bell 1976, Ekstedt 1988, Edvardsson &
Magnusson 1988, Sveiby & Risling 1986 et al). På senare år har man även
börjat tala i termer av kunskapssamhälle (Ekstedt 1988, Hargreaves 2004,
Lindmark 1990, Sveiby 1990, Sveiby & Risling 1986, et al). I detta nya
samhälle, antas av flera anledningar kunskap utgöra en alltmer central resurs
för både företag och organisationer. Bland annat så blir industriproduktionen
allt mindre beroende av arbetskraft, mätt i antal sysselsatta individer samtidigt som det krävs alltmer avancerad kunskap för att upprätthålla produktionen. En orsak är den tekniska utvecklingen som lett till att vi i allt högre
utsträckning är tvungna att vända oss till experter med sysslor som vi förut
kunde utföra själva. Allt fler områden som förut tillhört den privata sfären
utgör idag grund för företagande. I dessa beskrivningar framställs ofta kunskap, kreativitet och kompetens som grundläggande för utveckling och
framgång (Hargreaves 2004, Lyttkens 2001, Stacey 2001, Sveiby & Risling
1986 et al). Men samtidigt beskrivs det nya samhället som präglat av flera
motstridiga tendenser mellan exempelvis individualitet och kollektivism,
individ och organisation, stabilitet och förändring, gemensamhetsinstinkt och
kreativitet, kontroll och frihet (Ekvall 1988, Fagerberg 1977, Hargreaves
2004 et al). Det hävdas att företag och organisationer ställs inför nya och
annorlunda utmaningar vilket framför allt är en uppgift för ledningen. I ansatsen om kunskapsföretag beskrivs att de nya villkoren på ett radikalt sätt
förändrar förutsättningarna för företagande. Som förut nämnts så hävdas det
i ansatsen om kunskapsföretag att det uppstått en ny typ av företag. Grundläggande för ansatsen är uppfattningen om att kunskap, kreativitet och kompetens blir allt viktigare faktorer för framgång.
Inledningsvis kommer jag att redogöra för de centrala tankarna om kunskapsföretag så som de presenterats i forskning och litteratur. Sedan följer en
diskussion av de implikationer som jag anser att min kunskapssyn har för
ansatsen om kunskapsföretag. Jag lägger i denna diskussion stor vikt vid de
speciella krav som ställs på företag som har kreativitet som grund för sin
verksamhet.
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En ny typ av företag?
Diskussionen om kunskapsföretag har varit speciellt livlig i Norden och begreppet har uppfattats som ett svenskt begrepp (Gummesson 1990, Jönsson
1990, Sveiby & Risling 1986). Det finns inte heller någon entydig och vedertagen översättning av begreppet till engelska 47. Jag har valt att utgå från
den svenska och nordiska diskursen av begreppet även då det råder något
delade meningar om huruvida kunskapsföretag skiljer sig från och ger uttryck för ett nytt fenomen i jämförelse med den anglosaxiska teoribildningen
(Gummesson 1990). En vanligt förekommande beskrivning av kunskapsföretagens utmärkande drag är att produktionen är:
-icke standardiserad
-kreativ
-starkt individberoende
-komplext problemlösande
(Sveiby & Risling 1986, s.13)

Författarna tyckte sig vid tidpunkten observera en ny typ av företag som
ställde helt nya och annorlunda krav på ledningen. Tidigt hävdades att denna
nya typ av företag inte rymdes inom tidigare teoribildning (Boter & Lindmark 1987). Det krävdes nya sätt att beskriva och förstå dessa organisationer. Begreppet kunskapsföretag kom snabbt att få en mycket positiv laddning. Sveiby (1990) kommenterar några år senare begreppets mottagande
och skriver att ordet fick ett ”eget liv och en betydligt positivare klang än
vad avsikten ursprungligen var” (s.13) 48. Det som många förbisåg var att
Sveibys och Rislings begrepp byggde på erfarenheter från små kunskapsintensiva företag inom det privata näringslivet, främst konsultfirmor. Det var
många som okritiskt överförde författarnas slutsatser till andra företag och
branscher. Allt från sopåkare till statliga myndigheter började beskriva sig
själva som kunskapsföretag. Begreppet var ursprungligen inte avsett att ge
uttryck för den ideala organisationen. Tvärtom menade författarna att kunskapsföretag kämpar med en rad olika problem. De företag som lyckats lösa
47

Flera talar om ”Knowledge intensive firms”, KIF (Starbuck 1990, Alvesson 2004 et al),
Carlsson (1990) i termer av “professional organizations”, Bålfors (1990) om professionella
tjänsteföretag. Sveiby och Risling talar i boken Kunskapsföretaget primärt om just kunskapsföretag. Sveiby använder i senare böcker allt oftare begreppet kunskapsintensiva organisationer. Boken översattes till engelska med titeln Knowledge Company men presenteras som
första boken i världen om Knowledge Organizations (Sveiby 2010). Gummesson (1990)
menar att begreppet är ett svenskt begrepp men ifrågasätter dess egentliga innebörd. Han
skriver: ”Att vi tror oss ha upptäckt något när vi plötsligt talar om kunskapsföretag kanske är
en ren chimär, vi kanske istället ligger långt efter de engelskspråkiga länderna” (s.26).
48
Alvesson (2004) menar att detta är ett av problemen med begreppet kunskapsföretag, det
vill säga att det har en positiv och förförisk klang. Prefixet, kunskap menar han är så positivt
värdeladdat att det i praktiken inte kan ifrågasättas. Vem är inte beredd att satsa på kunskap?
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dessa problem kallade författarna för professionella organisationer men detta
begrepp fick inte samma genomslag som kunskapsföretag. Således kan begreppet i sin ursprungliga form betraktas som en form av problembeskrivning. Mot bakgrund av begreppets spridning kommer jag dock inte att göra
denna åtskillnad, vilket heller sällan gjorts efter begreppets tillkomst.

Det typiska kunskapsföretaget
Ofta beskrivs konsultfirman som den mest renodlade formen av kunskapsföretag. Den har ett litet behov av finansiellt kapital, dess värde består av personalens expertkunskap och de säljer en immateriell vara, kunskap i form av
problemlösningar (Alvesson 2004, Sveiby & Risling 1986, Sveiby 1989).
Kunskapsföretaget beskrivs som en speciell form av tjänsteföretag. Det som
framför allt särskiljer kunskapsföretaget från tjänsteföretaget är graden av
standardisering (Lindmark 1990, Sveiby 1990, Sveiby & Risling 1986).
Standardisering ställs ofta i relation till möjligheten till kundanpassning.
Till skillnad från kunskapsföretaget hävdas det att tjänsteföretagets produktion och tjänst i varierande utsträckning går att standardisera och i sin extrema form till och med att industrialisera. Som exempel på tjänsteföretag som
lyckats industrialisera sin produktion nämns företag som McDonald’s och
The Body Shop. Dessa företag säljer s.k. franchisingavtal 49. Affärsidén kan
på detta sätt överföras från plats till plats oberoende av enskilda individer
och deras kunskap. I praktiken bär dock produktionen och tjänsten ofta på
olika inslag av både standardisering och kundanpassning. Som exempel
nämns försäkringsbolag. Ett försäkringsbolags tjänst och produktion består
av ett antal standardiserade komponenter men som kan kombineras på olika
sätt och anpassas efter kundens behov. Men det är inte bara tjänsten som kan
bära på olika inslag av standardisering och kundanpassning utan även produktionen. På exempelvis teknikföretag kan tjänsten vara standardiserad
samtidigt som det finns forskningsavdelningar som är mer eller mindre
omöjliga att standardisera. Det mest renodlade kunskapsföretaget har dock
svårt att standardisera sin verksamhet. Kunskapsföretagets kund eller klient
köper inte en fysisk vara utan en unik problemlösning. Detta ställer större
krav på personalens kreativitet och kompetens än service- eller tjänsteföretaget då de säljer en mindre avancerad tjänst.

Maktförskjutning – från finanskapital till kunskapskapital
Traditionellt har makt förknippats med finansiellt kapital och ägande av produktionsmedel. I kunskapsföretagen förlorar det finansiella kapitalet sitt
49
Ett franchisingavtal innebär att franchisingtagaren förbinder sig att uppfylla långtgående
villkor som exempelvis avser utseende på lokal, skyltar, sortiment, personalpolitik, löner,
klädsel, marknadsföring, reklam och utbildning av personal.
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företräde och sin funktion som grund för maktutövning. Istället utgör kunskapen den resurs som ligger till grund för- och legitimerar maktutövning.
Kunskapsföretagets kapital beskrivs därför i termer av kunskapskapital istället för finanskapital. I det industriella företaget låg makten hos dem som
förfogade över finanskapitalet, i kunskapsföretaget är det tvärtom, det är de
anställda som har den reella makten medan ägarna intar en underordnad
position. Ett problem som ofta framförs är att kunskapskapitalet, det vill säga
kunskapen hos de anställda, av flera anledningar är lättrörligt vilket gör det
svårhanterbart för ledningen.
En förklaring till detta beskrivs vara att de som besitter kunskapen ofta är
mer lojala mot sitt yrke än de organisationer de formellt tillhör 50. De är mer
intresserade av stimulerande och utvecklande uppgifter än att generera intäkter till den egna organisationen. Eftersom kunskapskapitalet är den primära
grunden för maktutövning resulterar detta i att ledningen får svårt att hävda
sig gentemot personalen.
Ytterligare en förklaring till denna maktposition är att det för att bedriva
verksamhet främst krävs kunskapskapital snarare än finanskapital. Detta
leder till att personal förhållandevis lätt kan välja att starta upp en egen verksamhet då det kapital som krävs ”sitter i huvudet” på individen. I litteraturen
om kunskapsföretag beskrivs hur det är vanligt att den mest värdefulla och
kreativa personal slutar och går till konkurrenter eller startar upp egen rörelse. Detta drabbar kunskapsföretaget betydligt hårdare än ett varuproducerande företag eller ett tjänsteföretag då personalen inte enbart tar med sig sin
egen kunskap utan även ofta klienter och kontakter. Kunskapsföretaget har
därför beskrivits som individberoende och sårbart. Detta brukar kallas för
problemet med avknoppning i vilket företaget dräneras på sitt värde vilket i
sin tur hotar dess existens.
Förskjutningen från finanskapital till kunskapskapital medför även ett
problem med värdering av kunskapsföretag, vad är egentligen kunskap värd?
Hur kunskap ekonomisk kan värderas utgör en central frågeställningen inom
ansatsen. Eftersom kunskapskapitlet inte syns i den traditionella balansräkningen ger mått som avkastningen på kapital en helt missvisande bild av
företagets lönsamhet. Även värderingsmetoder som exempelvis substansvärde och avkastningsvärde blir ytterst problematiska och missvisande (se Arbetsgruppen Konrad 1989, Edvinsson & Malone 1998, Jägerhult 1989, Sveiby & Risling 1986 et al). Sveiby och Risling (1986) menar att detta är förklaringen till varför små företag med marginella ekonomiska resurser gång
på gång lyckas slå sig in på marknader som domineras av stora företag. De
menar att kunskapskapitalet i dessa företag är stort men att det inte syns i
den traditionella ekonomiska redovisningen 51. Även om kunskapskapitalet är
50

Flera har ställt sig tveksamma till detta. För en översikt se Lindmark (1990)
Syftet med Arbetsgruppen Konrads rapport, Den osynliga Balansräkningen (Sveiby 1989)
var att utveckla metoder för att värdera kunskap i ekonomiska termer. Exempelvis menar de
51
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den viktigaste resursen vilken primärt utgör företagets värde är det inte den
enda formen av kapital.

Individ-, struktur- och kunskapskapital
I försök att beskriva kunskapsföretagets resurser talar man om olika former
av kapital. Företagets totala kapital består av finanskapital och kunskapskapital. I kunskapsföretaget är det kunskapskapitalet som dominerar över finanskapitalet. Kunskapskapitalet kan i sin tur underordnas i individ- och
strukturkapital (Ekstedt 1988, Sveiby 1989) 52.
Individkapitalet är bundet till individen men får sitt värde i en given kontext. Att exempelvis kunna rita hus har ett värde på arkitektbyrån men inte
på en managementbyrå. Utmärkande för kunskapen i kunskapsföretaget är
att den är starkt individberoende. Men samtidigt som kunskapen beskrivs
som starkt individberoende så är en del av individernas kunskap knuten till
organisationen vilket utgör strukturkapitalet. Till strukturkapitalet hör system, olika administrativa rutiner, datasystem, manualer men även den administrativa personalens individuella kunskap. Det är således inte en ren
distinktion mellan individ och struktur men däremot mellan kunskap som är
relaterad till affärsidén och kunskap som är relaterad till ledning och administration. Vidare menar exempelvis Sveiby (1990) att det är strukturkapitalet som ger kunskapsföretaget stabilitet och skydd mot enskilda individers
avhopp. Han hävdar att ett kunskapsföretag som enbart förlitar sig på individkapitalet dels får svårt att expandera samt blir sårbart då det blir mycket
invidberoende.

En speciell form av adhokrati
Kunskapsföretaget beskrivs organisationsteoretiskt som en speciell form av
adhokrati (Mintzberg 1983). Adhokratin är en organisation med mycket liten
formell och byråkratisk styrning. Mintzberg menade att denna typ av organisering främst återfinns i yngre organisationer som agerar i en föränderlig
omgivning vilken ställer krav på flexibilitet. Adhokratin kännetecknas av
många horisontella kontakter i organisationen, det vill säga kontakter mellan
medarbetarna, som inte går över deras chef (a.a.). Flera menar att det inom
denna typ av organisationer finns en ständigt närvarande risk för att man i
att utbildning och rekrytering måste synas och kunna uttryckas i en balans - och resultaträkning.
52
Ytterligaren en distinktion med något varierande innebörde görs även mellan kunskapskapital och humankapital. Sveiby (1990) förefaller använda begreppen som synonymer. Ekstedt
(1988) använder humankapital som ett vidare begrepp än kunskapskapital. Det förstnämnda
inkluderar både, nätverk, begåvning och social kompetens. Edvinsson & Malone (1998) inkluderar i begreppet humankapital även företagets värderingar, kultur och filosofi. Jag använder begreppet kunskapskapital med dess vidare innebörd enligt Sveibys (1990) definition
(s.81 ff)
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syfte att stabilisera och hantera osäkerhet försöker styra och kontrollera vilket på sikt hotar verksamheten (Amabile 1998, Gummesson 1990, Stacey
2001, Sveiby & Risling 1986). I situationer i vilka arbetet upplevs som påfrestande, osäkert och att organisationen framstår som ineffektiv och slösar
tid och resurser finns det risk för att personal och ledning ropar på ”lag och
ordning” (Sveiby & Risling 1986). Detta är en naturlig reaktion men en farlig väg att gå. Organisationen blir mer stabil och till synes effektiv vilket på
kort sikt kan vara lönsamt men som successivt förvandlar adhokratin till en
byråkrati vilket underminerar verksamheten.
Kunskapsföretag har uppfattats som en ny form av adhokrati vilken även
antas medföra en ny typ av professionalism. Utmärkande för den professionelle är denne arbetar extremt nära sin klient, ibland inom samma organisation. De är mycket omvärldsorienterade och utgår från kundens behov och
situationens krav. Arbetet är experimentellt och man bryter mot invanda
mönster och det är ofta svårt att skilja på teori, metod och praktik. De professionella utför snabba och intuitiva handlingar, anpassar sig och tar till
vara på tillfällen, de är inte enbart iakttagare av ett problem utan direkt involverade i att påverka det problem eller den uppgift man arbetar med. Kunskapsföretaget erbjuder både dynamik och flexibilitet men även osäkerhet
och konflikter. Det kan vara svårt att avgöra vem som egentligen fattar besluten, arbetsbeskrivningarna är vaga i kombination med en hård konkurrens
om resurser, uppmärksamhet och belöningar. Adhokratin kan vid ett första
ögonkast framstå som ineffektiv med vag struktur vilken slösar bort resurser.
Detta beskrivs av flera som en processkostnad som är ofrånkomlig om man
skall hitta kreativa lösningar (Amabile 1998, Sveiby & Risling 1986).

Kunskapsföretagets dilemma – det dubbla ledarskapet
Ett problem som ofta lyfts fram som utmärkande för kunskapsföretag är en
konflikt mellan att exempelvis vara en duktig läkare eller konsult och att
vara duktig på att utveckla företaget och dess organisation. Dessa två förmågor uppfattas vara mycket svåra att finna i en och samma person. Problemet
med att balansera dessa förmågor har beskrivits som kunskapsföretagets
dilemma (Sveiby & Risling 1986, jfr Karlsson & Lekvall 2002). Typiskt för
kunskapsföretag är att de startas av personer som har ett brinnande intresse
för yrket, exempelvis som reklamare, advokat eller programmerare men som
är betydligt mindre intresserade av administrativa och organisatoriska frågor.
Därför har små och nyetablerade kunskapsföretag ofta bristande administrativa system för bokföring, fakturering och resultatuppföljning (Sveiby &
Risling1986, Sveiby 1989, Winroth 1999).
En lösning på detta dilemma, om än ej oproblematisk, är det dubbla ledarskapet vilket relateras till kunskapsföretagets adhokratiska karaktär. Adhokratin består dels av ett administrativt- och ett innovativt ledarskap. Det innovativa ledarskapet utgör kärnan i verksamheten och kan exempelvis repre70

senteras av den konstnärliga ledaren, den tekniska direktören eller överläkaren på en klinik. Det administrativa ledarskapet syftar till att styra organisationen, följa lagar, budgetera och uppnå lönsamhet och effektivitet. I och
med det innovativa ledarskapet uppstår det ofta konflikter då de nya idéerna
går emot den administrativa ledningens uppfattningar. En del av dessa idéer
ryms inom den planerade verksamheten men andra är banbrytande på ett sätt
som ligger utanför den administrativt planerade verksamheten. Sveiby och
Risling menar att en central uppgift för chefen därför är att skapa utrymme
för och skydda nya idéer då de ofta möter på motstånd och blir ifrågasatta av
omgivningen. De nya idéerna som av många kan framstå som helt galna
måste få utrymme att utvecklas fristående från den administrativa delen av
organisationen. Sveiby och Risling (1986) talar om en differentiering mellan
kunskapsproduktion och administration som är nödvändig men som inte får
gå för långt (se även Gummesson 1990). Om differentieringen går för långt
minskar möjligheten till att en ny idé genomförs. Sveiby och Risling (1986)
menar att en strategi för att uppnå balans och skydda idéerna är skapa formaliserade situationer för att generera idéer. Man kan exempelvis bygga nätverk och cirklar vilka syftar till att producera nyheter. Genom en formalisering skapar man tid och legitimerar även de ofullständiga tankegångarna
eller idéerna. Gummesson (1990) talar om kunskapsföretagets organisation i
termer av adhokrati men som samtidigt bär på inslag av byråkrati. De förutsättningar som ledningen kan skapa bär på inslag av kaos men som samtidigt
är betingat av tydliga gränser. Även om adhokratin erbjuder dynamik och
flexibilitet resulterar den inbyggda osäkerheten ofta i konflikter, vilka utgör
ett ständigt hot mot kunskapsföretaget.

Företagets individberoende och de professionellas autonomi
Ett problem som återkommande beskrivs i litteraturen om kunskapsföretag
är att de personer som företaget är mest beroende av samtidigt är de mest
autonoma och svåraste att kontrollera. Det är den personal som företaget är
fullständigt beroende av för sin verksamhet. Exempel utgörs av advokaterna
på advokatfirman, läkarna på sjukhuset eller reklammännen på reklambyrån.
Återkommande beskrivs deras förmåga i termer av kärnkompetens. Men
personalkategorin beskrivs med olika ord. Sveiby och Risling (1986) talar
om proffs och de kreativa, Alvesson (2004) och Greve (1990) om de professionella, Alvesson (2002) om specialister och Ekstedt (1988) om experter. I
den fortsatta framställningen kommer jag att använda de professionella och
de kreativa med synonym innebörd beroende av sammanhang.
Men samtidigt som kunskapsföretaget verksamhet är beroende av denna
personal så beskrivs de i ansatsen ofta vara illojala mot organisationen och
uppvisa en speciell typ av svårhanterbar attityd eller personlighet. Sveiby
och Risling (1986) är de som mest utförligt och idealtypiskt beskrivit de
professionellas personlighet. Trots att grundarna många gånger återfinns i
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denna personalkategori så uppvisar de samtidigt ofta ett ointresse för frågor
som handlar om utveckling av organisationen och företaget. Administration,
ekonomi och redovisning är områden som de professionella gärna överlåter
åt någon annan att sköta. Sveiby och Risling (1986) menar att de professionella främst är intresserade av erkännande från andra professionella i kombination med att de ser ned på administrativa chefer och annan administrativ
personal. De betraktar den administrativa delen av företaget främst som byråkratisk vars regler och rutiner begränsar yrkesmässig frihet och försvårar
det dagliga arbetet. De professionella motiveras inte av hög lön utan av att få
lösa de komplexa problemen, ta hand om de stora projekten och att utvecklas
inom sitt yrke. Samtidigt vill de ha tillgång till stora resurser i de egna projekten. De professionella upplever ofta ingen klar gräns mellan arbetet och
fritid. De är å ena sidan dåliga på att följa de normala arbetstiderna men kan
å andra sidan jobba både dag och natt när de är inne i ett projekt. Denna
grupp av anställda kommer ofta i kollisionskurs med ledningen. Den administrativa personalen har ofta svårt att hävda sig gentemot de professionella,
vilket resulterar i att de administrativa funktionerna är outvecklade och bristfälliga. I det fall en administrativ chef är stark möter detta på stort motstånd
från de professionella vilket ökar risken för att de säger upp sig och går till
konkurrenter eller egen verksamhet.
Uppfattningarna går isär om hur ledningen bör hantera denna problematik. Sveiby och Risling (1986) menar att de professionella måste ges extra
stor frihet i kombination med att företaget erbjuder möjligheter till utveckling inom yrket. Alvesson (2004) ställer sig tvekande till huruvida det verkligen råder en konflikt mellan profession och organisation, det vill säga mellan de anställda och den organisation de tillhör. Men han menar även att det i
kunskapsföretag är speciellt viktigt att utveckla olika personalkoncept i syfte
att styra och utveckla företaget strategiskt över tid. Men Alvesson hävdar
samtidigt att det är viktigt att skapa en tydlig företagsidentitet vilken de professionella kan identifiera sig med och känna lojalitet till. Denna lojalitet kan
stärkas med formell styrning som juridiska avtal och olika typer av kompensationer. Forskning har dock visat att detta i praktiken är svårt att genomföra,
de professionella vill inte styras (Winroth 1999). Vidare anser jag att autonomin och de ”friheter” som de professionella kan ta sig förutsätter att deras
förmåga och kunskap inte är allmänt tillgänglig och lätt att ersätta. Detta
implicera enligt min ståndpunkt att de professionellas autonomi och oberoende av organisationen inte enbart kan förstå utifrån kunskapsföretagets
produktion utan även måste relateras till dess omgivning, något jag återkommer till.
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Kunskapsöar
En liten konsultfirma må vara det mest renodlade exemplet på kunskapsföretag men samtidigt framförs i litteraturen en mängd andra exempel på kunskapsföretag som advokatbyråer, teatrar, revisionsbyråer, tidningsredaktioner, högteknologisk industri, dataföretag, reklambyråer, cirkusar och sjukhus
(Alvesson & Köping 1993, Lundin 1990, Lindmark 1990). Utifrån de exempel som ges på kunskapsföretag framgår att den renodlade formen i praktiken är relativt ovanlig. Det är istället allt vanligare med verksamheter som
inhyser delar av eller olika inslag av kunskapsföretagets utmärkande kännetecken.
Detta beror på att verksamheter bär på olika förutsättning för standardisering av produktionen, som det förut nämnda exemplet med försäkringsbolag.
Men det beror även på att verksamhet både kan vara kunskapsintensiv och
finansintensiv. Detta utmärker exempelvis en mängd högteknologiska branscher. Dessa kan inhysa forskningsenheter av professionella samtidigt som
den övriga produktion kan vara standardiserad. Men samtidigt krävs det ett
stort finanskapital för att bedriva forskningen. Exempel på sådana branscher
är bilindustrin och tillverkare av mobiltelefoner. Sveiby och Risling (1986)
kallar dessa enheter eller delar av en organisation för kunskapsöar.
Ytterligare en orsak som bidrar till att företag eller organisationer inte gestaltar sig i en renodlad form är storleken på organisationen. En stor organisation kräver över tid styrning och samordning av verksamheten. Detta till
skillnad mot det lilla kunskapsföretaget bestående av ett fåtal anställda där
kommunikation och samordning kan ske spontant i och med den vardagliga
verksamheten. Men ett problem som återkommande beskrivs är den stora
organisationens behov av kontroll och styrning vilket samtidigt tenderar att
minska utrymmet och friheten för de professionella som arbetar på exempelvis forskningsavdelningen. Tendensen skulle kunna beskrivas som att styrningen koloniserar de fria utrymmena.
Sveiby och Risling (1986) menar därför att det stora kunskapsföretaget
måste lyckas skapa öar vilka ges en relativt stor frihet i förhållande till den
övriga organisationen. Ledningen kan styra kunskapsöarna genom en övergripande form av reglering vilken endast utgör ett ramverk för verksamheten. De poängterar dock att det finns en ständigt närvarande risk för att
kunskapsöarna blir alltför självständiga och bryter sig loss från eller absorberas av den övriga organisationen. Ledningen måste därför skapa fasta strukturer som binder samman de till synes substanslösa öarna. Detta kan åstadkommas genom rutiner, speciella avtal men även genom informella strukturer som relationer och nätverk mellan öarna och den övriga organisationen
(Sveiby & Risling 1986, Sveiby 1990, Alvesson 2004).
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Kunskapssyn i ansatsen
Vilken syn på kunskap kommer till uttryck i ansatsen om kunskapsföretag?
Min uppfattning är att litteraturen om kunskapsföretag inte ger uttryck för en
kunskapssyn utan flera med olika tyngdpunkt på begreppen, kunskap, kreativitet och kompetens. Detta illustreras av den flora av begrepp som används i
litteraturen som kunskapsföretag som exempelvis kärnkompetens, expertkunskap, erfarenhetskunskap, formell kunskap, teoretisk kunskap, kvalificerad och avancerad kunskap (Sveiby & Risling 1986, Sveiby 1990, Alvesson
2004, Lindmark 1990, Starbuck 1990 et al). Variationen av begrepp anser
jag delvis kan förklaras av att det är olika verksamheter som beskrivs. Jag
kommer att göra en distinktion, vilken har sin grund i de föregående kapitel
gjorda beskrivningarna av kunskap och kreativitet, mellan verksamhet som
är kunskapsintensiva respektive kreativitetsintensiva. Jag argumenterar för
att de kunskaper som de olika typerna av företag kräver på flera sätt skiljer
sig åt och ger uttryck för två olika synsätt på kunskapen inom kunskapsföretaget. Jag vill inledningsvis göra några nedslag i den kritik och nyansering
som förekommit vilken jag även menar implicerar distinktionen mellan kreativitets- och kunskapsintensiva företag. Efter denna inledande diskussion
kommer jag att fokusera på den kreativitetsintensiva verksamheten, vilken
jag menar att skivindustrin utgör ett exempel på.
I ansatsen hävdas återkommande att de professionella kännetecknas av
lång formell utbildning, vilket även har uppfattats som ett tecken på att kunskapen både är avancerad och teoretisk. Jag uppfattar synsättet som ett uttryck för den logiskpositivistiska kunskapssynen vilken betonar den explicita, kodifierbara och formaliserbara kunskapen som är läroboksbaserad. Just
denna kunskapssyn har dock kritiserats i litteraturen. Ekstedt (1988) lyfter
fram att kunskapsföretaget inte enbart inhyser teoretiskt inlärda kunskaper
utan även erfarenhetskunskaper som är minst lika viktiga. I enlighet med
detta påpekar flera att de professionella, enligt egen utsago, skaffar sig en
stor del av sina meriter och kunskaper efter avslutad utbildning (Alvesson
2004, Ellström 2004). Den formella utbildningen har i och med detta framstått som allt mindre betydelsefull i förståelsen för kunskapens uppkomst.
Den i ansatsen vanligt förekommande beskrivningen av att kunskapen är
personbunden kan även uppfattas som ett uttryck för dess tysta dimensioner
vilka medför att den svårligen låter sig beskrivas och förmedlas verbalt 53.
Ekstedt (1990) argumentera för att kunskapen inte heller inte okritiskt kan
betraktas som avancerad. I en mängd fall kan kunskapen vara av ett betydligt
enklare slag men uppfattas som avancerad då den är ny och okänd.
Flera har även poängterat att begreppet kunskapsföretag i en bemärkelse
är missvisande då det inte enbart innefattar kunskap utan även en rad andra
begrepp som exempelvis information, kreativitet, kompetens som i sin tur är
53

Det har även framförts andra förklaringar vilka handlar om att kunskapsbärarna, de professionella av olika anledning inte gärna delar med sig av sina kunskaper.
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intimt förknippade med dimensioner av jämförelse, makt, kommunikation
och konkurrens (Alvesson 2002, Andersson 1985, Lindmark 1990). Alvesson (2002, 2004) ställer sig tveksam till både innebörden och den okritiska
användningen av begreppet. Han poängterar att begreppet kunskap i sig
självt är mycket vagt i kombination med att det är starkt positivt värdeladdat
och förföriskt.
Jag uppfattar även att ansatsen i en bemärkelse ger en förenklad bild vilken implicerar att det i kunskapsföretag går att urskilja en central kunskap
eller kompetens (se även Alvesson 2004). Framställningen av en vara eller
tjänst är ofta ett resultat av en process i vilken en rad professionella bidrar
med olika förmågor och därigenom adderar värden till den slutgiltiga produkten. På samma sätt förefaller det tveksamt i vilken utsträckning de professionella går att beskriva som en homogen grupp av personligheter. Även
”kärnkompetensen” representerad av de professionella består av olika personligheter och förmågor som kan hamna i konflikt eller komplettera varandra. Ifråga om förutsättningar för kreativitet har flera de facto hävdat att
olikheterna mellan olika individer i fråga om kunskap är en grogrund för
kreativitet, det vill säga att olikheterna skapar en ”kreativ friktion” (Amabile
1996, 1998, Stacey 2001, Törnqvist 2009 et al).

Kreativitets- och kunskapsintensiva företag
I litteraturen ges exempel på typiska kunskapsföretag och beskrivningar av
de professionella som utifrån den kunskapssyn som används i avhandlingen
inte är helt förenliga med varandra. I en bemärkelse förefaller innebörden av
benämningen de professionella och exempel på verksamheter motsvara den
innebörd med vilken den används inom professionsforskningen (Svensson
2002, Winroth 1999). Exempel på sådana verksamheter är läkarmottagningar, konsultbyråer och advokatbyråer. Men samtidigt framförs även andra
exempel på verksamheter och yrkesgrupper som inte förefaller vara förenliga
med vad som avses inom professionsforskningen. Exempelvis nämns teatrar,
reklambyråer och cirkusar som exempel på kunskapsföretag (Sveiby & Risling 1986). Min uppfattning är att det inom litteraturen om kunskapsföretag
förekommer två olika typer av verksamheter, dels en kreativitets och en kunskapsintensiv verksamhet. Jag menar att framgången hos advokatbyrån
primärt bygger på en förmåga att följa regler medan den hos reklambyrån
bygger på en förmåga att bryta mot regler och skapa något nytt, det vill säga
att vara kreativ.
Kunskapsintensitet
De kunskapsintensiva företagen reproducerar främst kunskap vilket innebär
att de säljer sin förmåga att följa regler. Den kunskap som ligger till grund
för verksamheten är på flera sätt mer stabil och formaliserad. Jag anser att
den miljö i vilken kunskapen utvecklas och används i stor utsträckning över75

rensstämmer med de beskrivningar som görs inom professionsforskningen.
Kännetecknande för professioner är att det finns gränser mellan professionen
och omgivningen som skapas och upprätthålls av dess utövare. Gränserna
inkluderar och exkluderar olika individer och yrkesgrupper (Svensson 2002,
Winroth 1999). De professionella har ett intresse av kontroll över kunskapsområdet. Kontrollen över kunskapsområdet kombinerat med en balans mellan abstraktion och konkretion leder till att en yrkesgrupp kan monopolisera
professionens kunskap (Hellberg 1991). Utmärkande för professionerna är
vidare att det finns inträdeskrav som exempelvis lång formell utbildning,
legitimationer, yrkeskodex och även en intern kontroll av yrkesvillkor i form
av olika samfund, exempelvis advokatsamfundet eller mäklarsamfundet
(Winroth 1999). I ansatsen om kunskapsföretag beskrivs de klassiska professionerna återkommande som exempel på typiska kunskapsföretag 54. Även
om det självfallet förekommer kreativitet inom all verksamhet menar jag att
yrkesutövningen inom områden som exempelvis juridik och medicin framför
allt utmärks av regelföljande. Produkten produceras primärt genom de professionellas förmåga att följa regler på ett omdömesfullt och korrekt sätt.
Advokaten måste agera i enlighet med det system av lagar och normer som
reglerar yrkesutövningen, läkaren utifrån den ackumulerade vetenskapliga
medicinska kunskapen och revisorn utifrån gällande lagstiftning och god
sed. Läkaren kan endast i mycket begränsad utsträckning pröva nya ”lösningar” och idéer i behandlingen av sina patienter. Det finns till och med
formella hinder mot att en läkare är ”kreativ” i sin behandling av en patient.
Alvesson (2002) reflekterar kring detta:
Om vi tar de ”riktiga” professionerna – läkare, tandläkare, psykologer osv. så sysslar ju dessa i regel inte särskilt mycket med kreativ problemlösning
utan utgår från ”vetenskap och beprövad erfarenhet” …
(s.14)

Innebörden av professioner förutsätter en kunskap som är relativt formaliserad och stabil över tid. För att exempelvis en längre utbildning överhuvudtaget skall vara möjlig krävs det att kunskapen inte blir obsolet innan studenterna hunnit tillägna sig den. Den relativa stabiliteten gör det även möjligt att
i någon mån identifiera värdefull kunskap vid exempelvis rekrytering utifrån
kriterier som examina

54
Under senare år har flera nya varianter av professioner identifierats. Man talar exempelvis
om traditionella, entreprenör- och konsultprofessioner vilket innebär att begreppet fragmenterats (Winroth 1999).
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Kreativitetsintensitet
I de kreativitetsintensiva företagen bygger verksamheten på en förmåga att
ständigt producera nya lösningar, produkter och idéer. När man i litteraturen,
(se Starbuck 1990, Greve 1990, Sveiby & Risling 1986, Ekstedt 1990 et al)
betonar kunskapsföretagets behov av att hela tiden utveckla ny kunskap, nya
produkter så anser jag att detta samtidigt ger uttryck för en förskjutning av
tyngdpunkt från kunskap mot kreativitet. Konkurrensfördelarna utgörs inte
längre av en förmåga att följa regler utan bryta mot, skapa nya eller kombinera existerande regler på ett nytt sätt. Exempel på sådana företag är reklambyråer, vissa typer av konsultfirmor, designbyråer och enligt min uppfattning
även skivbolag. Verksamheten kräver självfallet kunskap men det är, framför
allt, den kreativa förmågan som förklarar framgång. I den kreativitetsintensiva verksamheten är inträdeskraven och gränserna som exkluderar och inkluderar individer är otydliga. Lindmark (1990) beskriver i en studie av reklambranschen den som talangstyrd. Han menar att flera i reklambranschen förvisso kan ha journalistutbildning, gått konstskolor eller annan akademisk
utbildning. Men det är talang som är överordnad andra meriter som exempelvis lång formell utbildning. Det är talangen som ger tillträde till yrket,
inte den formella utbildningen (a.a.). Det finns heller inga legitimationer och
auktorisationer som exkluderar och inkluderar individer. Även om det är den
kreativa förmågan som är överordnad så bygger denna på kunskap. Men
denna kunskap är i de kreativitetsintensiva företagen mer föränderlig och
osäker vilket motverkar formalisering.

Kreativitet i organisationen
I de tre följande avsnitten riktas fokus mot den osäkerhet som kreativitet
alltid är förknippad med. Jag kommer att belysa hur den ständigt närvarande
osäkerheten på flera sätt påverkar och påverkas av den organisatoriska kontexten inom vilken den äger rum.

Kunskapsosäkerhet
Ett problem som framför allt rör den typ av företag som ovan benämnts kreativitetsintensiva är hur man skall kunna identifiera, värdera och rekrytera den
förmåga som verksamheten kräver. Även om det är den kreativa förmågan
som är grundläggande för verksamheten så menar jag, i enlighet med föregående kapitel, samtidigt att det är kunskapen som ligger till grund för förmågan att värdera det nya. Det vill säga det krävs kunskap för att kunna uppmärksamma och förstå värdet av det nya. Det finns flera orsaker till varför
den relevanta kunskapen för kreativitetsintensiva företaget är svår att både
identifiera och värdera.
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I litteraturen om kunskapsföretag hävdas att relevant kunskap är föränderlig vilket resulterar i att den blir svår att identifiera. Detta till skillnad från
professionerna där kunskapen är relativt stabil och där formell utbildning
kan användas för att indikera värdefull kunskap. Greve (1990) hävdar att
kunskapsföretag agerar i en ständigt föränderlig miljö i vilken det råder hård
konkurrens, marknaden är oklart definierad, relevant kunskap svår att värdera och att konkurrensfördelar och framgång bygger kreativ förmåga. Som en
följd av detta blir det svårt för ledningen att rekrytera och planera framtida
kunskapsbehov. Man kan inte veta vad framtiden kräver och vilka effekter
en rekrytering medför. Att enbart använda uppvisad förmåga som grund för
rekrytering medför en risk att man framför allt konsoliderar och reproducerar
befintlig kunskap istället för att skapa förutsättning för produktion av ny
kunskap. Resultatet blir att man rekryterar ”mer av samma” istället för att
rekrytera för potentiell förändring. Att planera för framtida kreativitet vars
resultat vi på förhand inte känner till blir därmed både svårt och osäkert.
Att identifiera och värdera relevant kunskap försvåras även av vad flera
har beskrivit som kunskapens sociala karaktär (Brown & Duguid 1998,
Lindmark 1990, et al). Kunskapen produceras och reproduceras i ett socialt
sammanhang där individer arbetar tillsammans. Brown och Duguid (1998)
talar om ”communities av practice” (s.91). Även om individen är bärare av
kunskapen uppstår den och reproduceras den mellan individer och mellan
organisationer. Brown och Duguid anser att kunskapsprocesser inom den
egna organisationen blir omöjliga att förstå utifrån ett perspektiv som utgår
från enskilda individer. Detta kan sägas allmänt om all kunskap men blir än
mer påtaligt i verksamhet där relevant kunskap är föränderlig.
I enlighet med detta visar även tidigare forskning på hur man inom denna
typ av verksamhet är skeptisk till bedömningsgrunder som formell utbildning. Ofta beskrivs reklambranschen som talangstyrd. Det finns inom branschen ett talesätt om att ”en kurs till och han är förlorad” (Lindmark 1990).
Den värdefulla förmågan uppstår på ett indirekt sätt vilken framför allt är
relaterad till erfarenhet och talang, inte formell utbildning. Den formella
utbildningen är därför olämplig som rekryteringskriterium (jfr Alvesson
2004, Ellström 2004, Florén 2002).
Eftersom kunskapen är ständigt föränderlig anser jag även att den bär på
inslag av tysthet. Som förut nämnts poängterar Ekstedt (1988) att kunskapen
inte nödvändigtvis behöver vara avancerad. Kunskapen kan vara av betydligt
enklare slag men framstå som avancerad på grund av att den är okänd.
Schütz (1999) hävdar att det faktum att en kunskap är okänd samtidigt leder
till att den svårligen kan verbaliseras. Språket hänför sig alltid till verksamheternas intersubjektiva värld, vilket gör att det är omöjligt att beskriva dess
mening utanför dess egna förutsättningar (se även Schön 1987). I den utsträckning som den är avancerade kan den utifrån Dreyfus och Dreyfus
(1986) argument ändå antas vara tyst då den är situationsbunden och har
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uppstått till följd en ofantlig mängd situationer som går utöver vårt ordförråd.

Kreativitet i den lilla och stora organisationen
I flera sammanhang har förhållandet mellan organisationens storlek och kreativitet beskrivits som ett konfliktförhållande. Flera har påpekat att råder en
inneboende konflikt mellan den stora organisationens komplexa struktur och
kreativitetens behov av autonomi från regler och styrning (Amabile 1996,
1998, Burnett 1990, 1996, Gummesson 1990, Tschmuck 2006). Burnett
(1990) konstaterar i enlighet med detta att kreativ kulturproduktion vanligtvis inte äger rum inom stora organisationer utan inom mindre företag vilka
kan erbjuda ett klimat som uppmuntrar till kreativitet (se även Tschmuck
2006). Det antas råda en konflikt mellan individens inneboende motivation
och en extern motivation som utgörs av det större företagets komplexa administration med budgetar, strategier, marknadsplaner och resultatkrav
(Amabile 1996, Burnett 1990). Den inneboende motivationen antas främja
kreativitet medan den externa är hämmande (se även Wikström 2006)
I tidigare forskning om skivindustrin har man hävdat att detta utgör en
förklaring till varför det främst är inom de små och oberoende skivbolagen
som nya genrer utvecklas, långt före det att de stora bolagen får upp ögonen
för det nya (Burnett 1990, Tschmuck 2006). Burnett (1990) menar att skivindustrin har försökt hantera problemet genom att skapa semi-oberoende
bolag inom det större bolaget, s.k. kallade underetiketter.
Ambitionen har enligt Burnett varit att ge det förvärvade bolaget frihet att
utvecklas och bedriva verksamhet på samma sätt som innan förvärvet och
därigenom motverka att det absorberas av den större organisationen. Men
ofta blir oberoendet i praktiken begränsat, det blir ett semi-oberoende som
upprätthålls så länge som det förvärvade bolagets verksamhet uppfyller det
förvärvande bolagets mål. Detta ligger i linje med det i ansatsen om kunskapsföretag framförda tankarna om kunskapsöar vilka syftar till att ge de
professionella utrymmen till personlig utveckling i sin yrkesroll vilket grundas i en inneboende motivation.
I en artikel i Harvard Business Review hävdar Amabile (1998) att ledare
ofta värdesätter kreativitet men att de mer eller mindre omedvetet i praktiken
skapar system och imperativ som dödar kreativiteten. Som exempel nämner
hon ledares tendens att skapa homogena arbetsgrupper. Detta förefaller både
rationellt och effektivt då de homogena grupperna ofta löser uppgifterna
snabbare och med mindre friktion än de heterogena grupperna. Amabile
(1998) hävdar dock att detta resulterar i att: “Everyone comes to the table
with a similar mind-set. They leave with the same.” (s.22). Den till synes
produktiva och effektiva arbetsgruppen blir ur ett kreativt perspektiv därför
kontraproduktiv.
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Utifrån tankarna om kunskapsföretag kan detta förstås som en skillnad
mellan den stora och lilla organisationens krav på kunskap respektive kreativitet. I en liten organisation kan verksamheten bedrivas med ett minimum av
administration samtidigt som detta oftast begränsar förutsättningarna för
expansion och tillväxt. Affärsidén motsvaras av den kreativa förmågan att
exempelvis skapa reklam, att identifiera och producera musik eller ge ut ny
spännande litteratur. Min uppfattning är att detta samtidigt gör det lilla företaget mer flexibelt. I den stora organisationen utgör intern kommunikation,
styrning och samordning betydande delar av verksamheten. Det lilla företaget behöver inte lägga ned tid och resurser på att formulera och kommunicera mål och beslut internt, detta sker istället i direkt och spontant ”över skrivbordet”. Den lilla organisationen har inte den stora organisationens utvecklade system av administrativa rutiner av den enkla anledningen att de inte
behövs. Den stora organisationens kontroll och styrning medför ofta en till
synes mer produktiv och effektiv verksamhet men som tenderar att hämma
kreativiteten.

Från kreativitet till kunskap – från ineffektivitet till effektivitet
Min ståndpunkt är att all verksamhet tenderar att generera tröghet vilken kan
förstås som en process och rörelse från kreativitet mot kunskap, från ineffektivitet mot effektivitet. När man talar om konflikten mellan kreativitet och
den stora organisationen framställs strukturens komplexitet, budgetkrav,
närvaro av omfattande regelsystem etcetera som hämmande för kreativiteten
(Burnett 1990, Gummesson 1990, Mintzberg 1979 et al). Ett företag består
inte dock enbart av ett organisatoriskt och administrativt system utan bildar
även ett system av kunskap. Utifrån det perspektivet kan en organisation
förstås som ett system av regler, eller kunskapsfält som går att urskilja då det
finns en uppsättning specifika erfarenheter som är förenliga med varandra
och som vägleder medlemmarna i deras handlingar (Schütz 1999). I och med
att verksamhet bedrivs etableras rutiner, standards som successivt tenderar
att leda till tröghet eller som Törnqvist (2009) formulerar det: ”Där erfarenheterna samlas byggs kunskapsbaser upp” (s.104). I den bemärkelsen produceras system av regler även i små organisationer. Även om denna tendens
inte är uttalad och framträdande i ansatsen om kunskapsföretag så påpekas
den av ett fåtal. Jönsson (1990) framhåller exempelvis att organisationer
ständigt lär av sin verksamhet vilket leder till både för- och nackdelar. Han
hävdar att:
Organisationer inom såväl tillverknings- som serviceindustrin lär av egen erfarenhet, vilket innebär att beteendemönster som ger framgång rutiniseras
och institutionaliseras.
(s.201)
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Detta medför uppenbara fördelar i fråga om effektivitet. Men denna typ av
effektivitet kan inte nås genom att hela tiden experimentera och prova nya
lösningar. För det nya företaget är allting nytt, varje uppgift är ny vilket kräver en lösning som är ny. Det nya företaget måste i den bemärkelsen etablera
sitt eget kunskapsfält i vilket regler etableras som vägleder dess medlemmar
i framtida handlingar. Allteftersom system av regler produceras kan osäkerheten i viss utsträckning minskas. Det nya blir till något bekant, det från
början totalt oförutsägbara blir mindre oförutsägbart. Samma uppgifter kan
lösas med mindre energi- och resursåtgång på ett mer effektivt sätt, misstag
kan undvikas, sämre metoder kan uteslutas till förmån för bättre som i sin tur
kan leda till höjd produktivitet och avkastning. Men denna utveckling av
kunskap äger inte enbart rum i de administrativa delarna utan inom alla delar, på alla nivåer av organisationen. En relativ tröghet kan därför antas uppkomma i och med att själva verksamheten bedrivs. Även om det finns effektivitetsfördelar med rutiner och standardisering anser Jönsson (1990) att det
är en farlig väg att gå för kunskapsföretaget då det samtidigt tenderar att
hämma kreativiteten och leda till tröghet vilken hotar kunskapsföretagets
grundläggande förutsättning.

Kontroll över osäkerhet och dubbla drivkrafter
I beskrivningar av informationssamhället, kunskapssamhället och den nya
ekonomin framförs uppfattningen om ett höjt förändringstempo vilket antas
ställa större krav på innovation, kunskap och kreativitet (Lyttkens 2001,
Schumpeter 1950, Stacey 2001, Sveiby & Risling 1986 et al). Även om både
innovationer och kreativitet uppfattas som något positivt och önskvärt så
medför det samtidigt inslag av osäkerhet i verksamheten. Den företagsekonomiska och organisationssociologiska forskningen har främst fokuserats
kring frågor om hur man ska minska oförutsägbarhet och osäkerhet vilket
betraktats som oönskade inslag som i möjligaste mån skall minimeras i syfte
att främja stabilitet och tillväxt över tid. På senare årtionden har dock allt fler
kommit att uppfatta osäkerheten som en källa till, och i vissa fall förutsättning för företagande som har kreativitet som grund för sin verksamhet (Andersson 1985, Ekstedt 1988, Greve 1990). Synsättet har dock flera implikationer som utmanar de tidigare dominerande synsätten på ledning av företagande. Amabile (1996, 1998) betraktar kontinuerliga förändringar av till
synes produktiva och effektiva lösningar vara ett sätt att minska den stora
organisationens tendens att hämma kreativitet. En liknande tanke återkommer även hos Ekvall (1988) då han anser att det i mötet mellan olika kunskaper skapas en friktion som stimulerar förändring och kreativitet. Stacey
(2001) kritiserar föreställningen om organisationer som stabila system vilka
är möjliga att styra in i framtiden. Han betraktar denna föreställning som
föråldrad och i grunden felaktig. Han hävdar att dynamiken i innovativa
företag skapas genom instabilitet och oregelbundenheter. Kunskap om det
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obekanta kan inte utvecklas genom att gå utanför eller bortom verkligheten.
Vi kan inte planera och styra det obekanta eftersom vi inte vet vad det är.
Även Gummesson (1990) framför en liknande uppfattning när han hävdar att
kreativ verksamhet och kunskapsföretag både kräver inslag av instabilitet
och oordning i kombination med inslag av ordning, stabilitet och styrning.
Kunskapsföretagets existentiella förutsättningar utgörs av en balansgång
mellan kaos och ordning, mellan stabilitet och förändring. I organisationsteoretiska termer uttrycker han detta som en balansgång mellan byråkrati och
adhokrati. Organisationen måste lyckas förena flexibilitet, förändring, dynamik med stabilitet, rutiner och statik. Gummesson menar att en ensidig
tillämpning av adhokratin leder till kaos och byråkrati till en stel och icke
kreativ organisation. Förhållandet mellan dessa motsatser beskriver Gummesson (1990) utifrån de taoistiska begreppen yin och yang, där yin står för
byråkratin och yang för adhokratin. Mellan dessa råder det ett spänningsfält
som måste upprätthållas i en ständig pendelrörelse (s.47). Om yin tar överhand så stelnar organisationen och om yang tar överhand utbryter kaos. Extremerna måste vara komplementära, inte uteslutande. Det problem eller
dilemma som ledning ställs inför är att företaget å ena sidan är beroende av
de nya och kreativa idéerna men att ledning på förhand omöjligt kan veta
vilka idéer som i slutändan visar sig användbara (Amabile 1996, se även
Lyttkens 2001 samt Stacey 2001).
Enligt min uppfattning är problematiken nära relaterad till vad som beskrivits som konstföretagens dubbla drivkrafter (Guillet de Monthoux 1998,
Köping 2003, Stenström 2000). Inom företagsekonomin har vanligtvis de
ekonomiska motiven till företagande tagits med eller mindre för givna. De
frågor som stått i fokus har handlat om hur organisationen och dess ledning
skall utformas i syfte att ge vinst och tillväxt, minimera osäkerhet och nå
stabilitet och effektivitet. I teoribildning och forskning om företag vilka har
konst som grund för sin verksamhet menar man att verksamheten både inhyser en ekonomisk och en konstnärlig logik (Guillet de Monthoux 1998, Köping 2003, Stenström 2000). De konstnärliga och ekonomiska motiven
sammanfaller i en och samma handling. Att dessa motpoler är komplementära på liknande sätt som Gummesson (1990) avser med sin taoistiska metafor
kommer även till uttryck hos Guillet de Monthoux (1998) och Sjöstrand
(1997) när de talar om konstföretagandets janusansikte i vilket två olika logiker integreras (se även Ferdfelt 2006) 55. De olika logikerna innebär att
resultat kan bedömas utifrån minst två kriterier, ett ekonomiskt och ett
konstnärligt. En idé kan således uppfattas ha ett högt konstnärligt värde utan
att för den skull ha ett högt ekonomiskt värde. De dubbla drivkrafterna ska55

Janus är en ljus- eller solgud i romersk mytologi. Han öppnar och stänger himlaljusets
portar och avbildas därför med två ansikten, ett som blickar in i framtiden och ett som ser
tillbaka in i det förflutna. Sjöstrand (1997) använder Goffmans (2006) begrepp frontstage och
backstage för att beskriva dessa motsatta perspektiv som måste integreras i konstföretaget.
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par en förståelse för hur olika motiv kan hamna i konflikt med eller komplettera varandra. Men problemet kvarstår med hur man skall bedöma det kreativa, det vill säga det okända då man på förhand inte känner till dess slutgiltiga resultat.
Lyttkens (2001) menar att ett möjligt sätt att hantera problematiken är att
tillämpa en strategi som han kallar för ekonomisk integration 56. Den innebär
att medarbetarna görs medvetna om den ekonomiska innebörden av sina
handlingar (jfr även Stacey 2001). De enskilda medarbetarna kommer på det
sättet att bära del av företagets ekonomiska ansvar vilket konkret innebär att
alla handlingar dels bedömas utifrån kreativa motiv, vilka oftast är personliga, men även utifrån organisationens krav på ekonomisk avkastning. Men
Lyttkens (2001) ställer sig samtidigt tveksam inför möjligheten till total ekonomisk integration:
Allt skapande måste vara upptaget med sitt eget föremål, sitt eget ämnes logik och dynamik. En programmerare som brottas med ett knivigt kodproblem
lär misslyckas om han eller hon samtidigt utforskar problemets ekonomiska
innebörd.
(s.31)

Mot bakgrund av den i föregående kapitel framförda tanken om en pendling
mellan två faser, en intuitiv fas och en analytisk fas, menar jag att Lyttkens
slutsats inte är given. Min ståndpunkt är att det är möjligt att i en fas vara
”inne i något”, på ett intuitivt sätt, och i nästa fas distansera sig från vad man
gjort och reflektera, kritisera och bedöma handlingen utifrån olika motiv och
krav. Jag anser därför inte att ekonomisk integration omöjliggörs till följd av
att skapandet måste vara ”upptaget av sitt eget föremål” i bemärkelsen att de
sker samtidigt. En ekonomisk integration kan istället förstås och uppnås
genom en pendling mellan den intuitiva och analytiska fasen. Ekonomisk
integration bär med den betydelsen på flera likheter med tankarna om konstföretagets dubbla drivkrafter vilka sammanfaller i motiv till företagande men
som nödvändigtvis inte behöver sammanfalla i tid.
Den ekonomiska integrationen förutsätter dock att de dubbla drivkrafterna
eller logikerna i någon utsträckning ryms inom en och samma person. Detta
eftersom den kreative inte enbart skall ha förmågan att vara kreativ utan
även kunna bedöma de ekonomiska konsekvenserna av sina handlingar. Detta har återkommande beskrivits som problematiskt. Redan på 70-talet konstaterade UNESCO att företag som har konst som grund för sin verksamhet
ofta styrs för byråkratiskt och att administratörerna saknar kreativ förmåga:

56

Lyttkens avser inte uttalat företag som konst som grund för företagande utan kreativitet
uttryckt som innovationer. Jag anser dock att problemet ytterst är det samma.
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Duktiga administratörer tenderar att ha fyrkantiga, snarare än originella sätt
att tänka på. Och å andra sidan, personer med en medvetenhet om de kulturella värdena, tenderar att vara dåliga och rastlösa administratörer.
(ur Pick 1980 s.55)

Även inom ansatsen om kunskapsföretag hävdas det att det ofta råder en
konflikt mellan att exempelvis vara en duktig läkare, advokat eller forskare
och att vara administratör och duktig på att utveckla företaget. Hos Guillet
de Monthoux (1998) och Sjöstrand (1997) så uppfattas denna kombination
av förmågor som en förutsättning för konstföretagandet. Problematiken är
nödvändigtvis dock inte unik för kulturella näringar eller musikbranschen.
Att exempelvis vara en duktig hantverkare innebär inte per automatik att
man även är duktig på att driva en egen rörelse. Men problematiken har beskrivits bli extra tydlig i kulturella verksamheter. Karlsson och Lekvall
(2002) skriver i rapporten Den ofrivilliga företagaren att:
Denna problematik är inte unik för kulturföretaget, men den blir särskilt tydlig inom detta. Fördomen säger att konstnärssjälen inte kan vara kamrer. Bohemen och bokhållaren kan aldrig förenas i en och samma person... Det ligger kanske en sanning i detta, men det är långt ifrån hela sanningen. Tvärtom
uppvisar många kulturutövare en imponerande förmåga att hålla båda dessa
bollar i luften samtidigt. Många konstnärer är födgenier och kultursektorn är
befolkad av experter på att hushålla med knappa resurser.
(s.9)

Jag menar att frågan delvis är relaterad till storleken på organisationen. I en
stor organisation utgör ledning och ekonomi omfattande delar av verksamheten, något som ofta kräver formellt utbildad personal. Omfattningen av dessa
uppgifter leder till att det blir svårt, om inte omöjligt att både leda företaget,
sköta ekonomin och samtidigt arbeta i den konkreta och löpande produktionen. I den stora organisationen sköts olika funktioner av en mängd olika
individer medan dessa i den lilla organisationen ofta sköts av en eller ett fåtal
personer, differentieringen är låg. Men även om möjligheterna till ekonomisk integration begränsas av den stora organisationens krav på omfattande
ekonomisk och administrativ kunskap så kan alltid delar av ansvaret förflyttas ned i organisationen, även om det enbart sträcker sig till att visa vilka
ekonomiska konsekvenser de kreativas handlingar resulterat i.
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Kompetens
I detta avsnitt presenteras inledningsvis ett urval av tidigare gjorda distinktioner och beskrivningar av kompetens. Parallellt med detta kommer jag
successivt att redogöra för min egen ståndpunkt och innebörd med vilken
begreppet kommer att användas. I det föregående kapitlet beskrevs kompetens som en aktörs position inom ett system vilken är relaterad till en möjlighet att påverka och kontrollera systemet (Rolf 1995). I detta kapitel fokuseras diskussionen av kompetens på de system inom vilken individer agerar.
Det handlar framför allt om hur olika positioner i system kan påverka förutsättningar för framgång. Rolf (1995) talar om att då individen inte kan påverka systemet så råder ett inkompetensförhållande och tvärtom (s.120-128).
Jag menar att detta ger uttryck för en maktdimension där individen, beroende
på position förfogar över olika resurser som kan användas i syfte att antingen
förändra eller bevara rådande system57. Flera har påpekat att kompetens förutsätter en vilja hos individen till att agera och att möjligheterna för att lyckas i sin tur är beroende av tillgång till nödvändiga resurser (Hansson 1997).
Att ha tillgång till erforderliga resurser, kreativ förmåga och kunskap medför
således per automatik inte kompetens, det krävs även en vilja till att realisera
dessa förutsättningar. Jag kommer att rikta fokus mot olika typer av resurser
som krävs för framgång och speciellt mot symboliska resurser då jag anser
att dessa är speciellt intressanta för förståelsen av skivindustrin.

Motståndet mot det nya
Flera har hävdat att nya idéer och nya lösningar av olika anledningar alltid
möter på ett motstånd som måste övervinnas. Beroende på position har olika
aktörer olika förutsättningar för att övervinna detta motstånd. Schumpeter
(1950) har talat om innovationer och kreativitet i termer av en skapande
förstörelse. Det kapitalistiska systemet uppfattas vara i ständig omvandlig
inom vilket det nya innebär att något existerande förstörs. Nya företag, produkter, marknader, konsumtionsmönster medför att gamla strukturer förstörs
och nya skapas. Schumpeter uppfattar detta som kapitalismens inneboende
drivkraft och dynamiska logik. Lyttkens (2001) framför ett liknande resonemang i vilket han urskiljer två typer av motstånd mot det nya. Han hävdar att
förändringsmotstånd både förekommer på en strukturell nivå samt på individ- eller gruppnivå. Distinktionen implicerar en åtskillnad mellan ett medvetet och aktivt motstånd på individ- och gruppnivå samt ett mer omedvetet
och passivt motstånd på strukturell nivå. Han menar att kreativitet och förändring alltid möter på ett strukturellt motstånd från det beprövade och den
befintliga kunskapen. Det vanemässiga användandet av kunskap leder till att
57

Med makt avses möjligheten att fritt välja handlingsmål och sedan ha tillgång till de medlen
som krävs (Bauman & May 2004).
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vi tenderar att sluta reflektera, kritisera, analysera och istället tar för givet
och reproducerar invanda beteendemönster (Berger & Luckman 2003, Bauman & May 2004). Den vanemässiga och oreflekterade användningen av
kunskap utgör i den bemärkelsen en tröghet mot förändring. Lyttkens (2001)
anser dock att det även förekommer ett mer aktivt och medvetet motstånd
mot förändring från enskilda individer och grupper då det nya hotar rådande
statusordningar, maktstrukturer och värdet av existerande kunskap. Kreativitet och innovationer måste därför alltid övervinna dels ett strukturellt motstånd, dels ett motstånd från enskilda eller grupper av individer.
Ytterligare en aspekt av motståndet mot förändring handlar om hur nytt
det nya är, vad som i föregående kapitel kallats för kreativ förnyelsehöjd
(Lyttkens 2001). En ny idé kan antingen rymmas inom ramen för befintlig
verksamhet eller gå tvärs emot etablerade metoder och traditioner, det vill
säga att kreativiteten antingen är systembevarande eller systemförändrande.
Lyttkens belyser detta med hjälp av distinktionen mellan produkt- och produktionsinnovationer. Produktionsinnovationerna syftar till att förbättra metoderna för tillverkningen av en befintlig produkt medan produktinnovationerna syftar till att producera nya produkter. Av flera anledningar förefaller
det rimligt att generellt anta att systemförändrande kreativitet möter på större
motstånd än den systembevarande. För det första utmanar den systemförändrande kreativiteten på ett mer grundläggande sätt rådande tankesätt, normer,
konventioner, statusordningar, strukturer, maktpositioner och devalverar
därför samtidigt värdet av existerande kunskap (Lyttkens 2001). För det
andra kan den systemförändrande kreativiteten antas vara svårare att kommunicera då försök att explicit kommunicera det nya går utöver sina egna
språkliga förutsättningar, det vill säga att den i viss bemärkelse är tyst
(Schütz 1999).

Positioner på olika nivåer
Rolf (1995) förefaller primärt avse enskilda individers position inom ett socialt system men jag anser att det kan utsträckas till att även gälla organisationer. Utifrån den ståndpunkten kan man både tala om en organisations
position inom branschen men även en individs position inom en organisation
eller branschen. Jag menar att detta delvis impliceras i ansatsen om kunskapsföretag då man talar om att kunskapskapitalet är lättrörligt. De professionella blir autonoma då de dels är bärare av den centrala ”kunskapen” men
även som följd av den kännedom som både klienter och den övriga branschen har om deras förmåga 58. Bakom dessa resonemang impliceras olika
typer av system, dels den egna organisationen, branschen men även marknaden uttryckt som kunder som köper företagets produkter eller tjänster.

58

Detta har lett till att man talat om kunskapsföretagets nätverkskaraktär (Jönsson 1990)
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Individuella positioner
Organisationer har i organisationsforskning beskrivits som en källa till resurser, motiv men även ramverk för handlingar (Ahrne 1994). De resurser som
individen får tillgång till i och med medlemskap i organisationen är både
knutna till formella och informella positioner. Den formella tillhörigheten
beskrivs ofta som en position i ett organisationsschema vilken är relaterad
till ett specifikt ansvarsområde, vissa befogenheter och kontroll över resurser. Men bakom denna döljer sig en informell position som både kan innebära att personen har större eller mindre inflytande över organisationen och
dess verksamhet än vad den formella positionen anger. I ansatsen om kunskapsföretag hävdas det exempelvis att det ofta är de professionella som i
praktiken har makten och styr verksamheten trots att den administrativa chefen formellt sett har det högsta ansvaret.
Jag vill i det kommande avsnittet rikta fokus mot de informella positionerna i system som jag uppfattar främst vara relaterade till symboliska resurser. Med symboliska resurser avser jag exempelvis rykte, status och prestige
vilket medför olika förutsättningar för framgång. Det är framför allt genom
yrkesutövning som jag uppfattar att denna typ av informell position nås. I sin
yrkesutövning etablerar individen kontakter med andra personer vilket i sin
tur ligger till grund för uppfattningar om personens förmåga och potential.
Framgång leder till att individens position inom den egna organisationen och
den övriga branschens stärks. Även om en handling endast i efterhand kan
bedömas som vara kompetent menar jag att uppvisad kompetens leder till
förväntningar på framtida kompetens från omgivningen. Hos omgivningen
dröjer sig minnet av en kompetent handling kvar vilket leder till en benägenhet att tro på den kompetentes bedömning och förmåga att även i framtiden
handla kompetent. Att ha bedömts som kompetent i tidigare situationer kan i
den bemärkelsen betraktas som en symbolisk resurs.
Jag hävdar att förutsättningar för kompetens uttryckt som position i system är av större betydelse inom kreativitetsintensiv verksamhet än i kunskapsintensiv. I den kunskapsintensiva kan personer och handlingar lättare
bedömas och värderas då kunskapen är relativt stabil, formaliserad och aktörernas tillträde styrs av gränser i form av exempelvis auktorisationer och
legitimationer. I den kreativitetsintensiva verksamheten är relevant kunskap
föränderlig och osäker vilket gör att uppvisad kompetens kan utgöra den
enda grunden för bedömning i brist på andra kriterier. Att besitta symboliska
resurser ökar förutsättningarna för att lyckas övertyga omgivningen och vinna gehör för nya idéer vilket kan resultera i att det ”skenbart omöjliga blir
möjligt”. Sveiby och Risling (1986) talar om hur nyskapare ofta behöver en
mentor eller sponsor för att nå framgång och lyckas sprida sina idéer. Enligt
författarna investerar mentorn en del av sitt rykte och sin prestige, det vill
säga sina symboliska resurser, i syfte att stödja nyskaparen. En mentors posi-
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tion i företaget och branschen kan vara den draghjälp som gör att ”dörrar
öppnas” och andra viktiga aktörer blir involverade och idén realiseras.
Organisatoriska positioner
Medlemskap i en organisation medför som förut nämnts både en formell och
informell position. Individen får i och med medlemskap i en organisation
tillgång till, och förfogande över både ekonomiska och materiella men även
symboliska resurser. De symboliska resurserna menar jag framför allt är
knutna till varumärket uttryckt som omgivningens förväntningar och uppfattningar om företaget. Varumärket medför att företaget, dess produkter och
personal ”laddas” med symboliskt värde. Relationen till omgivningen placerar företaget i en position där exempelvis ett stort och framgångsrikt företag
relativt sett har stor möjlighet att påverka och kontrollera omgivande aktörer 59. Företag och organisationer har i den bemärkelsen olika positioner inom
branschen vilket medför olika förutsättningar för kompetens, det vill säga att
påverka och kontrollera systemet. De symboliska resurserna kan dock användas för att både främja eller motverka förändring. Den större organisationens tröghet skulle teoretiskt kunna antas resultera i att de symboliska resurserna främst används för att motverka förändring och bevara rådande ordning. Detta då förändringen innebär att existerande kunskap och etablerade
positioner utmanas.
Förutsättningar för kompetens kan utifrån detta resonemang inte enbart
förstås som en individs position inom ett system, utan även en organisations
position uttryckt som en relation till andra aktörer inom exempelvis en
bransch. Positionen medför olika förutsättning och möjligheter för att kontrollera och påverka systemet. Förflyttningar inom systemen sker till följd av
uppvisade och framgångsrika handlingar. Kompetens skapar i den bemärkelsen ökade förutsättningar för framtida kompetens men som vi samtigit endast kan tala om efter det att handlingen är utförd.

59

Jag menar att även faktorer som marknadsdominans, omsättning och vinst inhyser starka
symboliska värden. Vinst är en mycket stark symbol för framgång vilket i sin tur indikerar
aspekter som exempelvis kunskap, förmåga och kompetens.
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4. Kunskapsföretag i skivindustrin

I detta kapitel riktas fokus mot skivbolag och dess verksamhet ur ett organisationssociologiskt perspektiv. Den teoretiska utgångspunkten tas i ansatsen
om kunskapsföretag som den beskrivits och analyserats i föregående kapitel.
Jag kommer inledningsvis att återknyta till och utveckla den diskussion som
fördes i kapitel 1 rörande begreppen musikbransch och skivindustri. Detta
görs dels i syfte att klargöra med vilken innebörd begreppen kommer att
användas, dels i syfte att belysa den komplexitet som både framkommit i
tidigare forskning men även i intervjuerna jag genomfört. Efter detta följer
en kort beskrivning av den svenska skivindustrins uppkomst vilken syftar till
att ge en bakgrund inför den kommande framställningen. Sedan presenteras
de beskrivningar som framkommit i de genomförda intervjuerna och den
analys som gjorts utifrån ansatsen om kunskapsföretag.

Musikbranschen och skivindustrin
Tidigare forskning och försök till beskrivningar av både musik- och skivindustrin har visat på definitions- och avgränsningsproblem. En av de första att
försöka beskriva musikindustrin var som förut nämnts Hirsch (1969). I sin
modell över industrin inkluderade han en rad aktörer som tidigare inte räknats till skivindustrin som exempelvis radio, sponsorer och publik. I och med
detta framstod inte längre lika självklart vilka aktörer som skulle räknas till
branschen och vilka som inte skulle göra det, ett problem som sedan dess
återkommande lyfts fram i forskning (Arvidsson 2007, Forss 1999, Wikström 2006, Cloonan & Williamson 2007). Forss (1999) belyser avgränsnings- och definitionsproblematiken i sin årligen återkommande rapport
rörande branschens ekonomiska utveckling och omfattning. För det första
påpekar Forss svårigheterna i att avgöra vad som är svenskt och utländskt.
Exempelvis så domineras skivindustrin av utländskt ägda skivbolag, intäkter
från turnéer hamnar inte alltid i Sverige och rättigheter till vad som allmänt
uppfattas som svensk musik ägs av utländska aktörer. Det blir därmed svårt
att avgränsa den svenska musikbranschen. Vidare menar Forss att det inte är
givet vilka aktörer som skall räknas till branschen. Skall exempelvis intresseorganisationer, utbildningar, tillverkare av instrument och inspelningsutrustning räknas till branschen? Forss menar att roller och aktörer överlappar
varandra vilket leder till svårigheter med att avgränsa och särskilja olika
segment från varandra. Exempelvis är ofta skivbolag inte renodlade skivbo89

lag utan även förlag samtidigt som flera turnébolag, eller s.k. produktionsbolag agerar i rollen som skivbolag. Musikbranschen befinner sig även i en
ständig förändring där olika aktörer gör entré och andra försvinner samtidigt
som olika funktioner inkorporeras och exkluderas i verksamheten. Exempelvis har de traditionella skivaffärerna, om inte försvunnit så reducerats kraftigt till antalet. Samtidigt har teknikföretag börjat spela in och ge ut musik
och affärskedjor som Media Markt och Statoil i allt större omfattning börjat
sälja skivor.
En vanligt förekommande särskiljning är den mellan livemusik och inspelad musik (Forss 1999, Hallencreutz, Lundquist & Malmberg 2004, Niélsen
2006). Men resultaten i denna avhandling tyder på att distinktionen blir alltmer otydlig då man även inkluderar mindre aktörer. För många små skivbolag utgör exempelvis konsertverksamhet en integrerad och nödvändig del av
verksamheten. Cloonan och Williamson (2007) menar att bakom flera av
dessa vanligt förkommande modeller och distinktioner döljer sig en mer
komplex bild vilket enligt deras uppfattning leder till att det vore mer rättvisande att tala om industrier istället för industri. Denna utveckling har accentuerats av den s.k. digitala revolutionen vilken bidragit till att branschen på
flera sätt har blivit alltmer heterogen. I rapporten IFPI digital Music Report
2010 (IFPI 2010) beskrivs exempelvis hur Beyoncés senaste skiva framställdes i 260 olika format för att kunna distribueras på olika marknader och forum. Det förfaller således allt svårare att tala i termer av en skivindustri.
Hallencreutz och Engström (2003) gör tre distinktioner, musikbransch,
musikindustri och musikliv. Med musikliv avses verksamheter med kulturell
betoning, t.ex. musikskolor och fritidsgårdar. Med musikindustrin avses
kommersiella verksamheter som exempelvis skivbolag, förlag och produktionsbolag. Musikbranschen definieras i sin tur som ett överordnat begrepp
som inhyser både musikliv och musikindustri. Som nämndes i det inledande
kapitlet är min ståndpunkt att tidigare forskning betonat betydelsen av den
ekonomiska logiken vilket resulterat i en fokus på den etablerade industrin
och dess tröghet istället för den dynamiska kraft som jag menar att de små
bolagen utgör för hela industrin (Hirsch 1969, Negus 1999, Tschmuck 2006
et al). Jag urskiljer i enlighet med flera tidigare forskare en dubbel drivkraft
till skivbolagsverksamhet (Arvidsson 2007, Guillet de Monthoux 1998, Köping 2003, Stenström 2000 et al). I avhandlingen intresserar jag mig för
skivindustrin. Men jag kommer att argumentera för att förändring i industrin
inte kan förstås skild från aktörer av mindre ekonomisk betydelse vilket problematiserar gränsdragning mellan amatör och professionell, mellan kultur
och industri och mellan konst och kommersialism.
Jag kommer främst att avvända ordet industri med dess betoning på ekonomisk logik. Men samtidigt betonar jag vikten av små aktörer, vars ekonomiska logik är närvarande men betydligt mindre framträdande, för förståelsen av industrins dynamik och förändring. Analysen visar på att ”det ena inte
kan förstås utan det andra”.
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Den svenska skivindustrin
I slutet av 1800-talet grundades världens första skivbolag, Deutsche Grammophon Gesellschaft vilket idag ingår som underetikett till EMI 60. År 1903
öppnades ett lokalt kontor i Sverige med namnet Skandinaviska Grammophon. Det första svenskägda bolaget var Sonora AB som grundades
1932 61. Den svenska skivmarknaden var vid tidpunkten dominerad av utländska aktörer från framför allt England och USA. Sonora kan på flera sätt
uppfattas som en reaktion mot den utländska dominansen (Arvidsson 2007).
Det fanns redan tidigt vad man skulle kunna kalla för en svensk tradition
som skilde sig från de internationella bolagens metoder och kultur vilken
under olika perioder har förstärkts och under andra försvagats (a.a.).
1960-talet – tiden då allt var nytt
I början av 60-talet var den svenska skivbranschen i frågan om rock och
framför allt pop outvecklad. En oerhört viktig person för den svenska musikbranschens utveckling var Stig ”Stickan” Andersson som 1963 tillsammans med Bengt Bernhag startade Polar Records 62. Han hade dock sina rötter i förlagsbranschen. Musikbranschen hade fram till i mitten av 50-talet i
stor utsträckning varit musikförläggarnas bransch. Verksamheten dominerades av försäljning av noter och fördelning av intäkter till upphovsmännen. I
och med att skivförsäljningen under 50-talet började öka kom förlagens
verksamhet att bli alltmer sammankopplad med skivbolagen och mångfaldigandet av inspelad musik. Stickan Anderson blev den person som visade
vägen för den kommande utvecklingen. Han visade att man kunde tjäna
pengar på att skaffa sig representationer hos de utländska bolagen. Fram till
dess hade många utländska förlag inte varit representerade i Sverige. Stickan
Anderson och Sture Borgedahl dammsög de oexploaterade katalogerna hos
de utländska bolagen. Langer (1988) beskriver att det rådde en ”nybörjaranda” och att Stickan Anderson och Sture Borgedahl startade vad han kallar för
”katalogrusch”. Med hjälp av musikförlaget Sweden Music köpte Andersson
upp flera svenska skivbolag samtidigt som han skaffade sig allt fler utländska rättigheter. Med Polar tillkom ytterligare en viktig komponent i svensk
skivindustri vilken var lanseringen av både svenska och utländska artister
(Arvidsson 2007, Hallencreutz & Engström 2003). Både de internationella
och nationella bolagen fortsatte att växa mycket till följd av popens genombrott.

60
Det förekommer olika uppgifter om när bolaget grundades. Gutheim (1998) hävdar att det
grundades 1898, på EMI:s hemsida anges 1897 (EMI 2010).
61
Det etablerades ett litet helsvenskt bolag redan 1926 men vars verksamhet och inflytande i
branschen vara mycket ringa. Därför brukar Sonora beskrivas som det första svenska skivbolaget. Långt senare kom det dock att få stort inflytande, då under namnet Universal (Arvidsson 2007)
62
Han lär till och med ha kallats för Stikkan ”branschen” Andersson (Langer 1988)
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I de intervjuer jag genomfört beskrivs hur det i början av 60-talet rådde en
stor entusiasm och ett brinnande intresse för musik i kombination med liten
kunskap om hur man drev företag. Eftersom det inte fanns någon etablerad
kunskap var man mer eller mindre tvungen att prova sig fram vilket genererade ett kreativt klimat.
På 60-talet betraktades inte skivbolag som en verksamhet man kunde tjäna pengar på, i alla fall inte genom att enbart spela in och ge ut skivor. De
flesta bolag betraktade skivförsäljning som en förutsättning för att kunna
turnera med artisten viket gav möjligheter till kringintäkter som sammantaget kunde generera tillräckliga intäkter. Skivförsäljningen utgjorde en förutsättning för turnéer vilka i sin tur genererade intäkter från exempelvis försäljning av T-shirt och administration av fanclub. Skivbolagen ägde vid denna tidpunkt ofta alla rättigheter till artisten, ifråga om både turnéverksamhet,
skivutgivning och marchendise etcetera. I samband med popmusikens genombrott skaffade sig allt fler människor grammofoner och skivförsäljningen ökade kraftigt. Skivförsäljning blev successivt en alltmer betydelsefull
källa till intäkter för skivbolagen. Parallellt med denna utveckling minskade
skivbolagens intresse för andra delar av verksamheten. Skivbolagen blev
alltmer fokuserade på att just sälja skivor. I och med att skivbolagen gjorde
sig av med rättigheter till exempelvis turnéer skapades samtidigt utrymme
för nya aktörer som turnéproducenter. Skivbolagsverksamheten kom i och
med detta och fram till idag att bli intimt förbunden med handel och administration av rättigheter.
1970-talets motsatta tendenser
Försäljningen ökade relativt stabilt under 70-talet och skivbolagen blev de
dominerande aktörerna i det som började kallas för musikindustri. Men utvecklingen präglades under 70-talet av två motsatta tendenser.
Hela den globala skivindustrin kom i gungning till följd av en stark vänstervåg som tog sig uttryck i en proteströrelse mot bland annat kriget i Vietnam. Även de stora amerikanska bolagen var utsatta för denna vänstervåg
och utsatta för en växande kritik. Men i intervjuerna menar flera att denna
vänstervåg tog sig starkare uttryck i Sverige än i andra länder (se även Arvidsson 2007). Musiken var mer politiserad och ideologiserad och kom därigenom även att påverka den svenska industrin på ett mer påtaligt sätt. I
skivkontrakt från 70-talet kan man bland annat återfinna formuleringar om
att bolagets artister måste ha en socialistisk grundsyn. Skivbolag som MNW
och Silence hade uttalade ickekommersiella mål, som självklart blev problematiska då skivorna trots allt sålde relativt bra. I mitten av 70-talet grundads en branschorganisation med namnet NIFF (Nordiska Ickekommerisella
Fonogramproducenters Förening), detta som reaktion mot IFPI som ansågs
representera de stora kommersiella bolagen. Johan Langer (ur Arvidsson
2007) beskriver tidsandan på följande sätt:
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Man vågade knappt berätta att man jobbade på ett skivbolag. Vi representerade på något sätt en ful verksamhet, där skapades nog begreppet industri, en
härlig metafor som lät mycket värre och fulare. Det var ett hot mot kreativitet
och kultur.
(s.123)

Ludvig Werner 63 menar att 70-talets starka vänstervåg utgör en del av förklaringen till varför det inom den svenska skivindustrin fortfarande idag är
betydligt mer ovanligt med formell utbildning än i England och USA:
I den engelska och amerikanska branschen skulle jag vilja påstå att alla storbolagschefer har hög formell utbildning. Det gäller framför allt USA där
skivindustrin sedan länge varit advokaternas bransch. Men i Sverige har det
varit annorlunda. Jag vet inte hur jag ska formulera det men jag upplever nog
att det har varit lite mer progg-folk som varit med och utvecklat branschen.
Utbildning inom speciellt ekonomi har nästan uppfattats som något fult.
Många har börjat i branschen genom att de själva varit musiker, sedan burit
skivor på ett lager, börjat göra promotion, blivit A&R, marknadschef och till
slut till och med VD. Det är nästan vad man skulle kunna kalla den svenska
modellen.

Parallellt med vänstervågens antikommersiella strömningar nådde Sverige
samtidigt internationella musikframgångar som placerade svensk musik i det
internationella toppskiktet. Framgångarna resulterade i att en mängd olika
aktörer och strukturer etablerades vilka lade grunden till dagens musikindustri. Det var framför allt ABBA:s framgångar som låg till grund för denna
utveckling. Andra artister som skördade internationella framgångar var Secret Service och Björn Skifs som lyckades med bedriften att bli den första
svenska artisten som placerade sig på första plats på amerikanska billboardlistan. Men samtidigt som ABBA skördade internationella framgångar kom
de i Sverige att betraktas som representanter för den värsta tänkbara formen
av kommersiell skräpkultur.
Även om den svenska skivindustrin vid den tidpunkten dominerades av
ett fåtal multinationella aktörer så startades det många nya svenska bolag.
Men flertalet hade svårt att nå lönsamhet varpå de gick i konkurs eller avvecklades (Arvidsson 2007, Langer 1988). Det är kanske inte speciellt förvånande med tanke på att flera av dessa bolag hade uttalade mål om att inte
tjäna pengar. Men även om bolagen var kortlivade så rådde det ett allmänt
klimat där ”allt var okay så länge man inte var ute efter att just tjäna pengar”.
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Luvig Werner har varit verksam i branschen sedan 90-talet i både majorbolag och oberoende skivbolag. Han har varit VD för vad som räknas till Sveriges största independentbolag,
Bonnier Amigo och är i dag bland annat ordförande för branschorganisationen IFPI.
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De gyllen åren - 1980-2000
I början av 80-talet hade vänstervågen och de antikommersiella krafterna
tonats ned men skivförsäljningen var de första åren fortfarande blygsam. Ola
Håkansson beskriver att ”problemet var att alla redan hade alla skivor och
det behövdes något nytt”. När CD-skivan gjorde entré så bemöttes den ”som
vanligt” med skepsis från branschen vilket snart visade sig vara helt fel.
Istället skulle CD-skivan visa sig vara den innovation som behövdes för att
försäljningen skulle ta riktig fart igen. Enligt IFPI (2010) uppgick försäljningen 1981 till 283 miljoner kronor och hade 1990 ökat till 1,24 miljarder
kronor. En del av förklaringen var nya svenska artister som nådde stora internationella framgångar. Framträdande för denna expansiva period var band
som t ex Europe, Ace of Base och Roxette (Forss 1999). Skivbolagsklimatet
var mycket gynnsamt och ett stort antal bolag grundades (Arvidsson 2007).
Återigen förefaller utvecklingen ha präglats av motsatta tendenser. På majorbolagen resulterade den stadigt ökade skivförsäljningen i att en mängd
rättigheter framstod som alltmer ointressanta. Ola Håkansson64 skildrar utvecklingen:
När CD-skivan kom så innebar det att man för det första kunde ge ut alla nya
artister men sen kunde man ju börja återutgiva alla gamla skivor igen, som
alla i för sig redan hade men bara på vinyl. Då tänkte man från skivbolagen
sida att det här är ju jättebra. Nu ska vi koncentrera oss på att köpa skivfabriker, alltså de som tillverkar skivorna och sen ska vi se till att vi har en distributionsapparat och marknadsförare. På det sättet gjorde man sig av med exempelvis studios och producenter. De tänkte att det vi behöver är människor
som marknadsför och säljer skivor, det är det vi tjänar pengar på. Även om
man gjort sig av med människor som förut fanns i bolaget så resonerade man
som så att de artister som får en hit måste distribuera sina skivor vilket innebär att de ändå måste komma till oss. Mycket riktigt så kom artisterna, men
sen kom Internet och allt det där vilket gjorde allt betydligt mer knepigt.

Majorbolagen anammade med denna strategi en tillsynes vettig affärsmodell
i vilken de renodlade verksamheten kring de delar som var mest lönsamma
och minst riskfyllda. Det kom i praktiken att innebära en ökad fokus på distribution, marknadsföring och fysisk produktion av skivor. I den bemärkelsen så kom majorbolagen att utveckla en alltmer ekonomiskt styrd logik.
Men detta utgör bara en sida av utvecklingen.
Perioden under 80- och 90-talen beskrivs i de intervjuer jag genomfört
och i tidigare forskning som Den gyllene perioden (Arvidsson 2007). Under
senare hälften av 80-talet flyttade Sverige fram sina positioner internationellt
och beskrevs i flera sammanhang i formuleringar som det svenska musikund64

Ola Håkansson har varit verksam i branschen sedan 60-talet, först som artist i Ola and
Janglers och sedan Secret Service. Han har sedan dess varit verksam som A&R och grundat
flera skivbolag, bland annat Stockholm Records. Han betraktas av många idag som en av
Sveriges främsta A&R.
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ret. Det var inte enbart framgångsrika artister som låg till grund för denna
utveckling utan även låtskrivare och producenter. De svenska låtskrivare och
producenter som framstår som mest framträdande för denna period var de
som arbetade på den idag legendariska Cheironstudion i Stockholm med
förgrundsgestalter som bland annat Dennis Pop och Max Martin. Succéstudion skapade världshitar åt inte enbart svenska utan även internationella
artister som Backstreet Boys, Celine Dion, Britney Speers etcetera. Under
denna period bildades nya skivbolag i ett rasande tempo. Mellan 1990-1995
startades 105 nya bolag och mellan 1996-2000 startades 202 nya bolag (Arvidsson 2007).
Samtidigt medförde den nya digitala tekniken en revolution för möjligheterna att spela in musik. Den var tillräckligt billig för att allt fler skulle ha
råd att köpa en egen utrustning samtidigt som ljudkvaliteten var tillräckligt
hög för skivproduktion.
Den stora krisen 2001 - 2009
Men den nya digitala tekniken medförde även ett växande problem för skivbolagen då musik i allt högre utsträckning kom att laddas ned illegalt via
Internet. Fram till 2001 hade skivförsäljningen ökat stadigt under nästan två
decennier. Arvidsson (2007) hävdar dock att skivbolagen redan i mitten av
90-talet började ana att den konstanta ökningen inte kunde fortgå.
I början av 1996 ändrades därför gränserna för när en skiva sålt guld respektive platina. Gränsen för platina sänktes först från 100 000 till 80 000.
Det sista året som skivförsäljningen ökade var 2001 då den slog rekord med
1,6 miljarder kronor. Efter det sjönk försäljningen varje år och hade 2008
rasat ned till 781 miljoner. Idag har gränserna sänkts ytterligare och är för
platina nu 40 000 och guld 20 000 (Arvidsson 2007). Krisen har resulterat i
omfattande nedskärningar av personal som i snitt har minskat med 10 % per
år sedan 2000 (a.a.). I krisens spår blev säljarna på skivbolagen hårt drabbade, detta som en följd av att en stor mängd skivbutiker tvingades stänga. Den
nya digitala tekniken öppnade samtidigt upp för en mängd nya aktörer. Exempel på helt nya aktörer utgörs av Apple och Volvos samarbete eller cafékedjan Starbucks som startade skivbolag och lyckats attrahera artister som
Joni Mitchell och Paul McCartney (Damberg 2008). Men samtidigt som
skivindustrin drabbats av en kraftig kris så har musikkonsumtionen ökat.
Utbudet av musik har aldrig varit så stort som idag och det konsumeras mer
musik än någonsin. Det gäller inte bara inspelad musik utan även livemusik 65.
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När krisen i skivindustrin var som djupast uppvisade nordens största konsertarrangör EMA
Telstar rekordomsättning på 1,3 miljarder (Nylander 2006).
95

Kunskapsföretag i skivindustrin
”Kärnkompetensen”
En central tanke i ansatsen om kunskapsföretag är åtskillnaden mellan vad
Sveiby och Risling (1986) kallar för administrativ kunskap eller företagarkunskap och företagets professionella kompetens. Den kunskap som de professionella besitter motsvarar företagets affärsidé och utgör företagets viktigaste resurs 66. Denna kunskap skiljer sig således ifrån organisationens administration, det vill säga områden som ledning och utveckling av företagets
organisation. Frågan är vad som skulle kunna uppfattas som skivbolagets
kärnkompetens?
Jag har i föregående kapitel ställt mig kritisk till vad jag uppfattat vara en
oprecis användningen av begreppen kunskap, kreativitet och kompetens i
ansatsen om kunskapsföretag. Samtidigt som innebörden och användningen
av begreppet kärnkompetens framstår som oklar så är begreppet grundläggande för ansatsen. Mot bakgrund av begreppens vaga innebörd har jag valt
att i intervjuerna framför allt ställa frågor om vad man gör och vad som
krävs för att lösa uppgifter och göra bedömningar. Detta i syfte att ringa in
och identifiera den förmåga som är mest central för verksamheten och som
enligt min tolkning motsvarar innebörden av begreppet kärnkompetens. I
intervjuerna har jag ställt tre något olika formulerade frågor för att identifiera
denna ”kärnkompetens”. I den första frågar jag vilken grundläggande uppgift
ett skivbolag måste lyckas lösa över tid, i den andra frågar jag efter vilken
förmåga som är mest central hos personalen på ett skivbolag och i den tredje
frågar jag vad som krävs för att nå framgång. På ett enhetligt sätt har detta
beskrivits som en förmåga att identifiera nya artister, ny musik eller att presentera något redan existerande på ett nytt sätt som över tid är kommersiellt
gångbart. Den personalkategori som idealtypiskt personifierar denna förmåga är A&R. Lars Nylin67 menar att:
Allting börjar ju med att det finns en duktig A&R, du kan inte börja med en
ekonom, jurist eller en marknadsmänniska. De blir viktiga först i ett senare
skede.

A&R uppfattar jag därför som skivbolagets motsvarighet till de professionella eller vad Sveiby och Risling (1986) även kallar för proffs och de kreativa.
Men det finns även avvikelser från vad som i litteraturen beskrivs som ut66

Sveiby & Risling (1986) använda kunskap och kompetens med en innebörd som förefaller
som synonym.
67
Lars Nylin har varit verksam i branschen sedan 80-talet. Han har arbetat som ”Head of
A&R” på Warner Musik och dåvarande Bonnier Music. Han har startat upp ett flertal skivbolag och är i dag även chefredaktör för branschtidningen Musikindustrin.se.
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märkande för denna ”kärnkompetens”. Som förut nämnts så hävdas återkommande att de professionella har lång formell utbildning. Det framgår på
ett tydligt sätt att detta inte gäller den svenska musikbranschen även om det
under de senaste årtiondena blivit vanligare med formellt utbildad personal
(se även Florén 2002, Hallencreutz & Engström 2003). En eventuell förklaring till den relativt sett låga andelen formellt utbildade har i intervjuerna
förklarats med den vänstervåg och politisering av musiken som rådde under
70-talet. Vänstervågen har både i intervjuerna och i tidigare forskning beskrivits varit starkare i Sverige än i andra länder (Arvidsson 2007). Den starka vänstervågen resulterade inte enbart i en kritik av vinststrävanden utan
även mot olika typer av styrning, kontroll och formell utbildning, särskilt i
fråga om ekonomi. I intervjuerna har det hävdats att denna skepsis dröjer sig
kvar än idag, som ett eko från 70-talet. Detta beskrivs i intervjuerna som en
förklaring till att den svenska musikbranschen fortfarande har en relativt sett
låg andel formellt utbildade. Den låga graden av formellt utbildade menar
jag dock inte kan uppfattas innebära att kunskapen i någon bemärkelse är
mindre avancerad eller låg. Den slutsats som dras är istället att den explicita
kunskapssynen inte kan användas i syfte att förklara och förstå vad som görs
i musik- och skivindustrin.

Produktionens utmärkande drag
I de följande avsnitten kommer jag att jämföra, beskriva och analysera skivbolagens verksamhet som den beskrivits i intervjuerna utifrån ansatsen om
kunskapsföretag. Inledningsvis görs en jämförelse mellan skivbolagets produktion och de utmärkande drag som kunskapsföretaget beskrivs ha. Kunskapsföretagets produktion beskrivs vara immateriell, individberoende, kreativ och bestå utav komplex problemlösning (Sveiby & Risling 1986). Efter
denna jämförelse kommer beskrivningar och analys bli alltmer fokuserade
kring förutsättningarna för att organisera och bedriva företagande med kreativitet som grund.
Den immateriella produkten
Å ena sidan kan man betrakta CD-skivan som en fysisk och materiell produkt. Den fysiska framställningen av CD-skivor uppvisar flera likheter med
mer traditionell varuproduktion. Det krävs relativt stora ekonomiska resurser
i form av maskinell utrustning, fabrikslokaler och för distributionen även
transportmedel. Å andra sidan uppstår inte värdet av skivan i den fysiska
framställningen. Värdet av skivan skapas istället i en process där olika aktörer adderar framför allt immateriella värden i form av exempelvis komposition, inspelning, ljudproduktion, design av skivomslag, promotion osv. Det
är primärt olika aktörers kunskap, kreativitet och kompetens som laddar den
slutgiltiga produkten med dess värde. Det framstår som tydligt att skivbolagets produkt bör betraktas som immateriell. Detta kan eventuellt, i högre
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utsträckning påstås gälla idag eftersom en allt större del av musikförsäljningen sker i digitalt format.
Produktionens individberoende
Ett av kunskapsföretagets kännetecknande problem är dess individberoende
vilket i kombination med kunskapskapitalets rörlighet leder till en potentiell
sårbarhet. I ansatsen beskrivs invidberoendets negativa konsekvenser främst
handla om att enskilda individer är så förknippade med företagets affärsidé
och bär på dess värde att verksamheten hotas om någon av dessa lämnar
företaget. Ett annat sätt att förstå individberoende, som förut nämnts, menar
jag handlar om i vilken utsträckning kunskapen eller förmågan är lätt eller
svår att ersätta. Det finns flera tänkbara orsaker till att den kan vara svår att
ersätta. Exempelvis kan kunskapen eller förmågan vara unik eller ovanlig
och därför svårt att ersätta. Detta innebör dock inte att individberoendet orsakas av att personen representerar affärsidén och därigenom bär på företagets värde.
I intervjuerna framträder invidberoende med båda dessa innebörder. I de
små skivbolagen är det vanligt att verksamheten är beroende av en eller ett
fåtal ”eldsjälar” som är starkt förknippade med bolaget, personifierar dess
affärsidé och att bolaget i hög utsträckning ”står och faller” med dessa. Men
i framför allt majorbolagen förekommer det en betydligt större rörlighet av
A&R, både mellan majorbolag men även mellan större och mindre bolag.
Det är inte ovanligt att A&R ”jobbar” sig upp i branschen och under några år
arbetar åt ett majorbolag för att sedan återgå till att arbeta i ett litet bolag.
Men samtidigt som majorbolagen i den bemärkelsen är mindre beroende av
enskilda individer så är den etablerade svenska skivindustrin en liten bransch
i vilket det finns en handfull framträdande A&R:s. Utbudet av etablerade
A&R:s som kan vara aktuella för en anställning på ett majorbolag är begränsat. I den bemärkelsen kan majorbolagen uppfattas som individberoende.
Men samtidigt så ”står och faller” inte deras verksamhet med enskilda
A&R:s. De stora skivbolagen har en struktur och organisation som medför
bättre förutsättningar för att klara av och hantera ett byte av en duktig A&R i
jämförelse med många små bolag. Majorbolagens verksamhet är som inledningsvis nämnts inte enbart beroende av A&R-enhetens framgång utan har
även distribution och tillverkning av fysiska skivor samt utveckling och utgivning av backkatalogen. De har ett större strukturkapitel som helt i enlighet med ansatsen om kunskapsföretag medför ett skydd mot enskilda individers avhopp. Men det förefaller finnas fler aspekter av frågan om individberoende som framstår som motsatta men som är relaterade till bolagets storlek. Något som går helt i linje med beskrivningarna av kunskapsföretaget
och som jag återkommer till i stycket Små och stora skivbolag. Men för tillfället konstateras att skivbolagens verksamhet i huvudsak är individberoende.
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Den kreativa produktionen
Processen i vilken en skiva framställs framstår på en mängd olika sätt som
kreativ, om än med varierande förnyelsehöjd. I processen adderar en mängd
olika aktörer värden till musiken som i slutändan kan generera olika typer av
värden. Konstnärligt skapande brukar ofta förknippas med kreativitet. Men
jag anser, vilket jag utvecklar närmare i nästa kapitel att processen kräver
olika typer av kreativitet i en mängd olika faser, inte enbart i den musikaliska och konstnärliga utövningen. Jag kommer längre fram i detta och nästa
kapitel argumentera för att det inte enbart är artister, musiker, producenter,
kompositörer som är kreativa utan även A&R och skivbolag. Jag argumenterar för att skivbolag inte enbart upptäcker talangfulla artister utan även är
delaktiga i processen i vilka de skapas (jfr Becker 1997). Mot bakgrund av
detta uppfattar jag därför skivbolagens produktion som kreativ.
Den komplexa produktionen
Det finns flera olika orsaker till att jag uppfattar skivbolagens produktion
som komplex. Jag vill här lyfta fram framför allt två orsaker. Det handlar
dels om att det på förhand är svårt att avgöra vilka faktorer som kommer att
vara betydelsefulla, dels att de potentiellt betydelsefulla faktorerna är så
många till antalet att de blir oöverskådliga. Varje projekt blir därför unikt
och anpassat efter artisten, dennes musik och de potentiella skivköparna. I
denna process ingår en omfattande mängd bedömningar som framstår som
situationsanpassade men även osäkra. I de genomförda intervjuerna beskrivs
hur det på förhand inte går att veta om man gjort rätt eller fel. Det enda sättet
att veta om man gjort rätt är genom att skivan säljer. Men det innebär inte att
man kan avgöra vad som orsakade framgången eller misslyckandet. Osäkerheten indikeras även av den i branschen förekommande uppfattningen om att
80- 90 % av alla projekt misslyckas. Flera har i intervjuerna hävdat att produktionen och verksamheten i stor utsträckning påverkas av faktorer som är
mycket svåra eller till och med omöjliga att kontrollera. I strategierna för hur
projekt skall genomföras och lanseras finns det därför många bedömningar
som är grundade på spekulationer och förhoppningar om hur andra aktörer
skall agera och uppfatta projektet. Konkret kan det innebära att det finns
förhoppningar och förväntningar om att exempelvis ett turnéproduktionsbolag ska vilja göra en turné med artisten. Turnén kan vara det som krävs för
att lyckas med artisten men som samtidigt är något man inte kan styra över.
Jag uppfattar skivbolagens produktion som komplex, inte enbart av ovanstående anledning utan en mängd ytterligare orsaker vilket jag återkommer till.

Stora och små skivbolag
I ansatsen om kunskapsföretag förknippas och relateras en mängd typiska
problem till storleken på organisationen. De små organisationerna har betyd-
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ligt mindre behov av styrning och kontroll än vad de stora organisationerna
har. Detta medför att de kreativa eller professionella ofta har större frihet att
ägna sig åt vad de uppfattar som utvecklande, kreativt och intressant. Men
baksidan är att administrationen ofta är bristfällig vilket i sin tur resulterar i
tillväxt- och lönsamhetsproblem. I små kunskapsföretag är det vanligt att det
vare sig finns någon som har förmåga eller intresse av att utveckla företagets
organisation och administration (Sveiby & Risling 1986). Samtidigt så kämpar stora kunskapsföretag ofta med det motsatta problemet, det vill säga för
mycket administration, kontroll och styrning vilket leder till att det kreativa
utrymmet minskar. Detta medför i sin tur en risk för att den mest värdefulla
personalen söker sig bort från organisationen (jfr även Burnett 1990, Amabile 1996, 1998). Denna spänning kommer på flera sätt till uttryck i de genomförda intervjuerna. Ola Håkansson ger sin syn på den stora organisationens
tendens till för hård styrning och kontroll:
De stora bolagen måste samordna och styra sin verksamhet. Om bolaget har
15 000 anställda kan man inte låta alla löpa fritt, det går inte. Men ju mer
man kontrollerar ju mindre kreativitet får man ut. Om man kan bestämma sig
för att inom de här ramarna ska vi arbeta och sen ge fan i att detaljstyra och
låta folk göra fel och lära sig, då kommer det fram en massa positiva saker.
Men man vågar inte riktigt göra så i de stora bolagen utan man petar i detaljer
och kontrollerar. Egentligen vet man att man inte ska göra så fast man vågar
inte släppa kontrollen och då stelnar allt och däri har du konflikten.

Även de små kunskapsföretagens vanliga problem med bristande administrativa rutiner, låg lönsamhet och tillväxt kommer till uttryck i intervjuerna.
Anders Johansson 68 ger sin uppfattning:
… det är en jättestor mängd av de små bolagen som är rena hobbybolag och
som har väldigt förenklade affärsmodeller. Exempelvis finns det massor av
små bolag som har en idé om att artist och bolag ska dela 50/50 men att artisten skall bära en stor del av kostnaderna. Det kan fungera om det är en oetablerad artist. Men är det en artist som säljer 200 000 skivor så går det inte att
tro att man ska dela 50/50 under samma premisser. … Många kan ju faktiskt
inte ens livnära sig på det de håller på med.

68

Anders Johansson har varit verksam i branschen sedan 80-talet. Han har arbetat som A&R
på Stockholm Records och blev i mitten av 90-talet ”Head of A&R” på Universal Music. Han
driver idag det egna bolaget Albot & Albot.
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Lars Nylin anser att förklaringen till att många små bolag, trots duktiga
A&R:s misslyckas är att de inte har förmågan att sköta ”logistiken”, att de
inte har hållbara system för fakturering, budgetering, planering och administration etcetera. Han beskriver:
De mest spännande nya svenska bolagen har i sista sekund hittat vad man
skulle kunna kalla back-office upplägget. De som startar bolagen är ju kreatörerna, spännande A&R:s som drar igång någonting men sedan har det inte
funnits någon som skött vardagsarbetet. Oftast faller just den typen av bolag
på grund av detta, de klarar inte av logistiken, ekonomin, allt runtomkring. 69

Ett flertal av de intervjuade förhåller sig tveksamma till om det överhuvudtaget är möjligt att kombinera utrymme för kreativitet med den styrning och
administration som den stora organisationen kräver. Lars Nylin menar:
Det skulle säkert gå under en kort tid. Det vore nog möjligt att skapa ett stort
bolag som i början verkligen skulle kunna vibrera av kreativitet men förr eller
senare infinner sig en vardag. Det finns ju flera bolag som har ändrats totalt i
grundvalarna, man har bytt all personal, rekryterat de allra hetaste medarbetarna, kanske framför allt i USA. Det har i vissa fall visat sig bli ett rejält lyft
men sedan har bolagen stelnat igen. Anledningen är att det är allt för mycket
logistik som ska skötas, för mycket A-Ö. Ger man alltför stort utrymme till
kreatörerna försvinner det kitt som behövs för att hålla ihop företaget. Jag tror
inte att de stora bolagen enligt någon naturlag måste stelna men i praktiken
verkar det alltid bli så.

På de större skivbolagen finns en arbetsfördelning som kan uppfattas som ett
uttryck för effektivitet men som samtidigt begränsar utrymmet för kreativiteten. I intervjuerna skildras hur en A&R på ett majorbolag kan ha ansvar för
upp till 50-60 artister och att det i en sådan arbetssituation ”inte finns på
kartan att hålla på och vrida och vända på allt och vara kreativ”. Det till synes ekonomiskt effektiva utgör på det sättet en begränsning av det kreativa
utrymmet. Kreativiteten kan ur ett företagsekonomiskt perspektiv därför
uppfattas som kostsam och ineffektiv. Jönsson (1990) implicerar att själva
framgången tenderar att leda till tröghet då den ofta medför att framgångsrika beteenden upprepas, rutiniseras och institutionaliseras. Dag Häggqvist 70
framför en liknande uppfattning av hur framgången och verksamhetens expansion tenderar att leda till tröghet som hämmar det kreativa utrymmet:

69

Back Office är den del av verksamheten som rör frågor om hur företaget skall drivas och
utvecklas. Det handlar om bokföring, budgetering och uppföljning, personalfrågor, organisationsutveckling etcetera.
70
Dag Häggqvist har varit verksam i branschen sedan 50-talet. Han startade som 16-åring
skivbolaget Gazell. Han var under en 30-årsperiod den mest tongivande gestalten på skivbolaget Sonet vilket sedan förvärvades av Universal/Polygram. Efter en kortare tid på Universal
återupptog han verksamheten med Gazell. Han har även varit ordförande för IFPI.
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DH: I grunden finns alltid den artistiska entusiasmen. Men om man är duktig
så blir företaget större, och när de blir större blir det knepigare med kreativiteten. Blir de för stora så finns det till slut inget utrymme kvar för personligt
tyckande och frihet att göra olika grejer. Lite elakt uttryckt kan man ju säga
att de som jobbar för majorbolagen i de här mindre territorierna i rätt hög
grad är marionetter, det vill säga att de förväntas att göra vissa grejer och inget annat. Och om de gör något annat eller om de ägnar sin arbetsdag åt att
försöka vara mera långsiktigt kreativa eller hitta på nya former för hur man
ska driva verksamheten så är det inte något som premieras av ägarna. Jag
menar inte att de är okreativa så till vida att de inte kan hitta artister som kan
bli framgångsrika. Men man kan väl säga att strukturen hos de stora bolagen
kväver och tystar de kreativa.
TF: Men tror du att kreativitet och frihet på något sätt skulle gå att integrera i
den stora organisationen som ett majorbolag?
DH: Nej, det tror jag inte. Jag har ju jobbat inom båda typerna av bolag och
jag tror verkligen inte det går.

Framgång tenderar dels att leda till att lyckade beteenden reproduceras vilket
ger upphov till tröghet, dels tenderar framgång leda till att verksamheten och
organisationen expanderar vilket i sin tur bidrar till ytterligare tröghet. Den
bild som framkommer förefaller paradoxal i bemärkelsen att kreativitet beskrivs som en förutsättning för framgång samtidigt som framgången tenderar
leda till att det kreativa utrymmet begränsas. Dag Häggqvist gör ytterligare
ett intressant påpekande i vilket han förvisso betraktar de stora skivbolagens
struktur som hämmande för kreativiteten men att detta inte innebär att de för
den skull är ”okreativa”. Det generella mönstret som framgår, inte bara utifrån de intervjuer jag genomfört, utan även i den offentliga debatten och i
rapporter som exempelvis IFPI Digital Music Report 2010 (IFPI 2010) är att
den kreativa förnyelsehöjden i utbudet av musik skiljer sig mellan stora och
små skivbolag. Den bild som framträder är att majorbolagens musikutbud
har lägre kreativ förnyelsehöjd än de små skivbolagens. Men samtidigt ger
de intervjuade personerna uttryck för att majorbolagens verksamhet och
metoder i andra avseenden förefaller var mera nyskapande och kreativa än
de mindre bolagens. Det gäller exempelvis strategier för att kommunicera,
marknadsföra och promota artisten. Men att utbudet är av lägre kreativ förnyelsehöjd skall dock inte uppfattas som att den konstnärliga kvaliteten per
automatik är lägre, något jag återkommer till i avsnittet Konst och kommersialism – de dubbla drivkrafterna.

Tidsperspektiv på investeringar
I intervjuerna framkommer en enhetlig bild av att tidsperspektiven i skivkontrakten och enskilda projekt generellt blivit kortare till följd av krisen. Innan
krisen var tidsperspektiven längre och ett skivkontrakt kunde gälla fyra till
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fem skivor och sträcka sig över en tioårsperiod. I och med krisen har riskmedvetenheten och kraven på snabb återbäring ökat. Detta har lett till att
skivkontrakten generellt sträcker sig över en kortare tidsperiod och gäller ett
färre antal skivor. Vad det gäller debutanter omfattar skivkontrakt idag oftast
inte mer än två skivor. Optionen på en andra skiva realiseras vidare endast
då den första visat sig framgångsrik. Innan krisen vad det betydligt mer vanligt att skivbolagen hade längre tidsperspektiv för debutanter vilket ledde till
att den eller de första skivorna tilläts gå med förlust. Motiven bakom detta
var att skivbolagen i dessa fall räknade med att det kunde ”ta tid och några
plattor för att bygga upp en publik”. Några av de intervjuade har menat att
kortsiktigheten har blivit som mest tydlig i stora skivbolag som är som är
börsnoterade. Före krisen fanns det större utrymme för att vara långsiktig då
försäljningen och vinsterna ständigt ökade. Till följd av krisen har aktieägarna blivit mindre benägna att godkänna långsiktiga och till synes osäkra satsningar. Det ställs därför större krav på att A&R och VD kan argumentera för
sina idéer och övertyga ägarna, något som upplevs som speciellt svårt ifråga
om de långsiktiga satsningar. Ola Håkansson ger på följande sätt uttryck för
sin syn på denna problematik:
Om man tar ett börsnoterat skivbolag som exempel så är det precis som vilket
annat börsnoterat bolag som helst vilket innebär att man inte kan vara långsiktig. VD:n ska ju lämna kvartalsrapporter och om han ser en talang som det
tar tre, fyra år att utveckla så är det mycket svårt att argumentera för en sådan
satsning, särskilt om det kostar mycket pengar. Han måste ju ställa sig upp
och säga att ”det här visar röda siffror men kommer att bli svart”. Aktieägarna måste ju tro, förstå och lita på honom så mycket att de orkar och vågar ta
risken. Men när man år efter år hela tiden tappat i försäljning förstår du hur
lätt uppgift det är.

Jag uppfattar att citatet ger uttryck för problemet med att verbalt argumentera för en idé, en satsning, för ägare som inte har förmågan att göra samma
bedömning. De är istället tvungna att fatta beslut grundade på sitt förtroende
för VD snarare än verbala argument. Problemet är knappast unikt för skivindustrin men blir av flera anledningar mer påtagligt. Den tes jag driver är att
desto högre förnyelsehöjd en kreativ idé har desto större blir motståndet och
svårigheten att argumentera och vinna gehör för idén. Detta hävdar jag dels
beror på att en verbal argumentation och redogörelse för det nya går utöver
sina egna förutsättningar då det handlar om något okänt (jfr Lyttkens 2001,
Schütz 1999, Stacey 2001). Vidare uppfattar jag att problemet förstärks i
skivindustrin och andra kreativitetsintensiva verksamheter då argumenten
grundas på tyst kunskap och förmåga vilket i intervjuerna har beskrivits i
termer av magkänsla och feeling.
I intervjuerna framkommer en enhetlig bild av att krisen har lett till riskminimerande strategier i vilka det säkra väljs framför de mer osäkra. Flera av
det intervjuade hävdar att effekterna av detta tydligt framgår i framför allt
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majorbolagens utbud. Majorbolagen satsar i allt högre utsträckning på redan
etablerade artister och koncept. Som ett exempel har Idol nämnts som ur ett
ekonomiskt perspektiv är relativt säkert men som genererar musik och artister med låg kreativ förnyelsehöjd. Uppfattningarna går dock isär ifråga om
vad denna utveckling har haft för konsekvenser för kvaliteten på musikutbudet. Flera hävdar att den lett till att konstnärliga värden urholkats vilket skadar hela industrin på sikt. Andra uppfattar kommersiella projekt, som exempelvis Idol, utgöra en förutsättning för att kunna utveckla smalare artister.
David Mortimer Hawkins 71 anser att de kommersiella projekten skapar utrymme för smalare och mindre kommersiellt säkra satsningar. Han uppfattar
inte att krisen har urholkat kvaliteten i utbudet av musik, tvärtom. Han menar att det under 80- och 90-talen gavs ut mycket musik med låg kvalitet
men att man i och med krisen har blivit mer noggrann i sina val vilket resulterat i en högre kvalitet i musikutbudet. Han beskriver hur 80- och 90-talens
ständiga tillväxt ledde till att kvaliteten successivt sjönk då ”allt sålde”. Liknande uppfattning har förkommit i media där bland andra Per Sundin, VD
för Sony/BMG ger sin bild av utvecklingen. Han uppfattar att de stora skivbolagen under 80- och 90-talen har:
… struntat i konsumenternas önskemål om bättre och billigare skivor… Det
har satsats för lite på nya artister. Istället har det blivit för många ’Helmut
Lotti goes latino’, … -Köper jag en bok med tre kapitel och fjorton dåliga?
Självklart inte! ... Det gick helt enkelt för bra för oss… vi blev för bekväma
och för proppmätta.
(Ewenfeldt 2006)

Hur utvecklingen ifråga om kvalitet och konstnärligt värde skall bedömas är
en fråga som jag inom ramen för avhandlingen lämnar öppen.

Konst och kommersialism – de dubbla drivkrafterna
I ansatsen om kunskapsföretag utgörs ett centralt problem av hur man skall
kombinera företagets behov av styrning och kontroll med de kreativas behov
av frihet från styrning. Detta har uttryckts som en spänning mellan organisationens administrativa och kreativa delar. I forskning om företag som har
konst som grund för sitt företagande har man hävdat att konstföretaget drivs
av dubbla drivkrafter vilka beskrivs som två logiker, en ekonomisk- och en
konstnärlig logik. Att ägna sig åt kulturellt företagande innebär enligt Guillet
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David Mortimer Hawkins har varit verksam i branschen sedan 90-talet. Han började som
ljudtekniker för att sedan övergå till att arbeta på musikförlag. Han har sedan dess arbetat på
Polygram och som A&R på Sweden Musik och Universal. Han är idag A&R på Sony Music.
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de Monthoux (1998) en verksamhet som lyckas övervinna det gap som dessa
olika logiker innebär (se även Köping 2003, Portnoff 2007, Sjöstrand 1997,
Stenström 2000). I den stund som kreativiteten och konsten börjar bedrivas
inom ramen för ett företag måste den inordnas i en ekonomisk kontext (Lyttkens 2001). Man kan hypotetiskt föreställa sig två motsatta och extrema
motiv till företagandet. Den ena utgörs av målet att ge ut bra musik utan
hänsyn till huruvida den säljer eller ej. Den andra utgörs av en målsättning
att sälja vad som helst så länge det generar intäkter och bidrar till att utveckla och expandera företaget. Jag betraktar det senare som intimt förbundet
med ett kommersiellt strävande. Förhållandet skulle därigenom kunna beskrivas som det mellan konst och kommersialism. Innan jag fortsätter vill jag
dock närmare klargöra med vilken innebörd jag kommer att använda begreppen.
Med konst avser jag den verksamhet och de resultat som av konstnären
och omgivningen uppfattas som konst. Jag intresserar mig således inte för
vad som är- och vad som inte är konst eller hur man kan mäta eller skilja på
”bättre” eller ”sämre” konst. Jag kommer därför ej heller att diskutera den
vanligt förekommande uppfattningen om att kommersialismen urholkar
konstnärliga värden (Adorno & Horkheimer 1981, Bourdieu 1990, Larsson
& Svensson 1992, Seabrock 2001) 72. Jag är istället framför allt intresserad av
hur konsten påverkar förutsättningarna för företagande. I de fall jag ändå
använder begrepp som bra eller dålig är det utifrån de intervjuades uppfattning om vad som är bra och dåligt.
Med kommersiell verksamhet avser jag den verksamhet som syftar till att
ge intäkter och täcka verksamhetens kostnader. Ett kommersiellt skivbolag
är således det bolag som producerar skivor till försäljning vilket syftar till att
ge intäkter och täcka verksamhetens kostnader. Jag avser med kommersialism således inte ”maximering av vinst”.
Innan jag fortsätter vill jag även återknyta något till de beskrivningar som
gjorts av begreppet kreativitet i kapitel två då kreativitet ofta uppfattas som
synonymt med konst. Kreativitet kan enligt min mening inte likställas med
konst. Konst kan vara mer eller mindre kreativ och kreativitet kommer inte
enbart till uttryck i konstutövning utan i all mänsklig verksamhet. Även administrationen kan vara kreativ och komma med nya idéer och nya lösningar. Kreativitet utgör ur det perspektivet ett vidare och mer omfattande begrepp än konst. Men i den kommande framställningen är det den grundläggande uppgiften på skivbolag som diskuteras, det vill säga förmågan att finna nya artister och ny musik eller att sätta samman något existerande på ett
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Kommersialismen har oftast beskrivits ha en negativ påverkan på de konstnärliga kvaliteterna vilket har utryckts av framför allt Adorno och Horkheimer (1981). Men det finns även
de som hävdar motsatsen. Cowen (2000) menar exempelvis att kommersialismen haft en
positiv påverkan då den möjliggjort en spridning av konst som utan kommersiella krafter
annars varit otänkbar. Utifrån Cowens perspektiv ”tjänar” konsten på kommersialismen.
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nytt sätt. Denna förmåga beskriver jag som uttryck för främst kreativitet då
det handlar om att identifiera och kommunicera ”det nya”. När man talar om
kommersialismens påverkan på konsten så utgör den endast en av flera former av påverkan. Den konstnärliga utövningen påverkas på ett påtaligt sätt
av olika idéer, strömningar i samhället och inte minst normer, konventioner
inom konstvärlden. Min ståndpunkt är att det inte finns någon kreativitet
som är helt fri från påverkan, som uppstår i ett vakuum. Tvärtom hävdar jag
att själva förmågan att skapa konst är ett uttryck för att man tillägnat sig
kunskaper, teknik, konventioner, kultur och att detta utgör den grund på vilken man kan vara kreativ, skapa något nytt.
Att branschen både drivs av konstnärliga och kommersiella målsättningar
framgår tydligt i intervjuerna. Däremot framkommer skillnader, framför allt
mellan majorbolagen och de små bolagen. Dag Häggqvist som varit verksam
i branschen sedan 50-talet, startat ett mindre bolag som köpts upp av ett majorbolag, valt att göra sig fri och återigen arbeta i ett litet format svarar på
följande fråga:
TF: Skulle du påstå att Gazell Records är ett resultat av dina samlade erfarenheter och kunskaper om skivbolagsbranschen?
DH: Både ja och nej. Gazell har egentligen ingenting att göra med någon
strategisk plan för hur jag anser att man bör driva sådan här verksamhet utan
är helt enkelt ett resultat av personligt val. Jag har ju valt att driva det i det
här formatet utan att behöva sätta några tidsgränser. Man kan säga att när jag
lämnade Polygram var ett av skälen att jag tänkte ”nej fan, jag ska bestämma
själv när jag vill pensioneras”, likaväl som att när jag var 15 år gammal valde
att börja med grammofonbolag. Det var ju ingen som trodde att man kunde
göra det då. Lika lite vill jag att någon koncern nu ska bestämma det här. På
Polygram visste jag att det här med pengar inte var något problem, de hade
ingenting emot att jag gick och spelade golf på dagarna och så. Men det var
inte på grund av pengarna som jag hade börjat med det här, det var verkligen
inte det jag tyckte var kul och lockades av. Jag tänkte att jag måste vrida
klockan tillbaks på något sätt och utnyttja de kontakter jag har för att skapa
något som jag personligen tycker är okej. Som Gazell ser ut idag är det i
högsta grad ett resultat av vad jag tycker är viktigt. Sen om man kan få det att
fungera på längre sikt är en annan fråga men jag tror att jag är på ganska god
väg, det vill säga att kunna driva det hela i ett mindre riskabelt format. Men
som bolaget fungerar nu har det ingenting att göra med mina visioner av hur
man skulle driva ett skivbolag om man ska gör det affärsmässigt.

Dag Häggqvist ger uttryck för flera motiv till företagandet. Det handlar både
om att få ägna sig åt det han är intresserad av, musik, men även om personlig
frihet att kunna bestämma och ha kontroll över sin arbetssituation. Men samtidigt har han en ambition att sprida musiken och sälja skivor vilket ger uttryck för en kommersiell målsättning. Men de ekonomiska motiven förefal-
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ler underordnade. Pierre Lindsjöö 73 beskriver sin målsättning med skivbolaget:
Det viktiga för oss är att få göra det vi vill och om vi dessutom kan tjäna några kronor på det så är det ju självklart det optimala, det blir ju vatten på
kvarn. Men det är väldigt sällsynt att skivor som vi gör egentligen ger några
pengar… Det är som det ser ut nu en bisarr bransch men kärnan finns kvar,
det vill säga själva skapandet och människorna och att det trots allt kostar
pengar att producera musiken. Och kommer man bara upp på någon nivå så
funkar det faktiskt… Vår tanke var från början att spela in och ge ut skivor
och med tiden bygga upp en katalog. Nu har försäljningen bara blivit mindre
och mindre. Det beror så klart på hur aktiv man är och vi borde kanske ha varit mer aktiva… Idealet är om man kan driva ett skivbolag med ett gäng artister och konstnärer som tillsammans bildar en liten homogen grupp som kollektivt bidrar på olika sätt. Det var det vi hade hoppats på från början. Men
det blev ju som vanligt, det vill säga att artisterna ringde till skivbolaget och
säger, ”ni gör ju ingenting”, precis som man själv var när man var lite yngre.

Det framgår av båda skildringarna att de främsta visionerna och motiven till
företagandet inte är ekonomiska. Men samtidigt finns den ekonomiska logiken närvarande men som primärt formuleras i termer av förhoppningar. Fler
av de intervjuade personerna ger uttryck för att beslutet att starta ett skivbolag i de allra flesta fall har sin grund i en konstnärlig logik men som i och
med att verksamhet etableras samtidigt inordnas i en ekonomisk logik. Ett av
de skivbolag som ingår i urvalet är det nystartat bolag NLMP som skiljer sig
från de övriga bolagen då de ännu inte haft någon utgivning. Bolaget skall
dock ge sin första skiva under hösten 2010. På frågan om vad som låg till
grund för beslutet att starta skivbolaget svarar Jonatan Stenson 74:
Det var det här bandet vi hittade, Johnny Rex, som är så otroligt bra, nitton år
gamla. Vi kände direkt att det var så bra att det helt enkelt måste ges ut. Vi
ville ge dem den chans som vi aldrig själva fick när vi vara nitton och ingen
brydde sig.
TF: Vad finns det för typ av förhoppningar kring plattan, räcker det med att
den blir utgiven eller finns det ytterligare mål?
JS: Det gör det såklart. Bandet är ju så bra att om musiken kommer ut och
hittar en publik så kommer det att gå bra för bandet. Det innebär ju samtidigt
att det kommer att gå bra för oss. Det är förstås det vi hoppas på men samtidigt är vi ju inga duvungar. Att spela in och försöka bygga upp ett band kos73
Pierre Lindsjöö har varit verksam i branschen sedan slutet av 80-talet då han arbetade som
musiker och producent. Han grundade 2003 skivbolaget Vesper Records vilken han fortfarande driver i egenskap av musiker, producent, A&R och ägare. De har givit ut en mängd skivor
med olika artister men endast en av skivbolagets utgivningar har varit kommersiellt framgångsrik.
74
Jonatan Stenson har varit verksam i branschen sedan början av 90-talet i egenskap av låtskrivare, musiker och artist. Han var 2009 med och grundade skivbolaget NLMP.
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tar pengar och sannolikheten för att det i slutändan ska betala sig är väldigt liten. Det finns inga garantier för att vi får tillbaka en enda krona.

Som motpol till de små skivbolagen framträder majorbolagen vars ekonomiska logik både är mer tydlig och framträdande. I krisens kölvatten har
majorbolagen allt oftare framställts som ensidigt kommersiellt drivna och
giriga. På ett enhetligt sätt har de intervjuade tagit avstånd från denna bild
och istället lyft fram att den grundläggande drivkraften i branschen är det
genuina och brinnande intresset för musik. David Mortimer Hawkins menar
att bilden av majorbolagen som ensidigt drivna av ekonomiska intressen ”är
en nidbild” som framför allt media är ansvariga för. Ett flertal beskriver att
medias ”nidbild” beror på bristande kunskap och förståelse för skivbolagens
verksamhet. De förstår inte skivbolagens funktion och dess relationer till
artister och musiken som konstform. Anders Johansson berättar:
Jag är så trött på bilden av stora skivbolagschefer, som cigarrökande män
som bara tänker på pengar. Det är så fel. Om vi tar Fredrik Ekander som exempel, VD på Bonnier 75 så är det en person som verkligen älskar att hålla på
med sina konstiga engelska vinyler, Mårten Aglander på Roxy Recordings
och fd VD på Universal fullkomligt älskar sina breda artister, Jonas Siljemark
älskar och brinner för sina märkliga omedelbara danshits. Så den där bilden
är helt fel. Det är klart att de högt upp i hierarkin självklart måste tänka på en
hel del andra grejer men det innebär verkligen inte att VD och högre chefer är
ointresserade av musik, så är det bara inte.

Det livslånga intresset för musik är utmärkande för alla de intervjuade personerna och att yrkesutövningen har uppkommit långt efter musikintresset.
Lars Nylin anser att musikintresset är en förutsättning för att kunna arbeta i
musikbranschen, ”that goes whitout saying”. Flera av de intervjuade personerna anser att det genuina musikintresset idag är än mer utmärkande för de
som jobbar i branschen än ”under den gyllen perioden”. Detta eftersom det
idag är mycket svårt att tjäna pengar på skivbolagsverksamhet och att det
därför bara är “eldsjälarna kvar”.

Två roller – kamreren och konstnären
En förutsättning för att både kunna utveckla företaget som organisation och
stimulera kreativiteten är att de två förmågorna kan kombineras inom organisationen, att de två logikerna sammanfaller (Guillet de Monthoux 1998,
Sjöstrand 1997, Lyttkens 2001 et al). I små organisationer med ett fåtal anställda innebär det att dessa logiker i viss utsträckning sammanfaller i en och
samma person. I de större bolagen är arbetsfördelningen mer differentierad
vilket medför att de två olika logikerna kan representeras av olika individer,
75

Bolaget bytte under 2010 både ägare och namn och heter nu Cosmos Music Group
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de inte behöver sammanfalla i en och samma person. Men både logikerna
måste inordnas och samordnas inom ramen för företagandet. Då man inte
lyckas med detta uppstår de i ansatsen om kunskapsföretag vanligt förekommande problemen. I ansatsen om kunskapsföretag förefaller problemet
framför allt vara en fråga om hur ledningen skall kunna skapa förutsättningar
för att de professionella av egen fri vilja väljer att stanna kvar. Det vill säga
att ledningen och verksamheten utvecklas efter de kreativas motiv, intressen
och behov av frihet från styrning. För Lyttkens (2001) handlar problemet om
hur det ekonomiska ansvaret skall kunna flyttas ned i organisationen till de
kreativa. Det vill säga att de kreativa i viss utsträckning måste anpassa sig
efter företagandets förutsättning och själva kunna bedöma de ekonomiska
konsekvenserna av sina handlingar. Hos Guillet de Monthoux (1998) är
konstföretagandet beroende av att de olika logikerna förenas i motiven till
företagandet. Jag uppfattar att de tre förhållningssätten implicerar en ömsesidighet. De kreativa måste ha ett minimum av förståelse för företagandets
ekonomiska förutsättningar samtidigt som ledningen måste ha ett minimum
av förståelse för de kreativa och den konstnärliga logiken. Förhållandet och
relationen mellan dessa logiker har beskrivits i en stereotyp och extrem bild
av konstnären som inte har någon förståelse för den ekonomiska logiken och
kamreren som enbart har förståelse för den ekonomiska logiken 76. I de
genomförda intervjuerna framkommer en bild av att de olika rollerna, eller
typer av personligheter, om än i olika utsträckning sammanfaller. Detta i
bemärkelsen att det finns en ömsesidig och grundläggande förståelse för de
olika logikerna. På frågan om det finns en motsättning mellan att vara en
duktig A&R och duktig administratör svarar Ludvig Werner:
Historiskt brukar man väl påstå det. Men jag tror att man kanske raljerar mer
om det än vad som faktiskt överensstämmer med verkligheten. Men visst
finns det ett korn av sanning i det. Det finns en stereotyp bild om den galna
visionären som inte fattar att två miljoner är två miljoner. Men det är samtidigt en fråga om kunskap och erfarenhet och det är något ledningen kan påverka. Inte minst tror jag att det är extremt viktigt att låta A&R:s ta del av de
ekonomiska resultaten för att själva i någon utsträckning kunna lära sig och
förstå sina egna investeringar och dess konsekvenser för företaget.

Att låta A&R ta del av försäljningssiffror och resultat kan betraktas som en
mer eller mindre medveten strategi för att uppnå ekonomisk integration och i
någon utsträckning förena de dubbla drivkrafterna (Guillet de Monthoux
1998, Lyttkens 2001, Sjöstrand 1997). I intervjuerna indikeras dock att A&R
förr i större utsträckning var skilda från det ekonomiska ansvaret (se även
Arvidsson 2007). När man i intervjuerna talar om förändringar i skivbola76

Karlsson och Lekvall (2002) beskriver konflikten på följande sätt: ”Dessa oförenliga värdesystem måste, som olja och vinäger, samsas inom ett och samma företag. Det är som en sfär
med två tyngdpunkter, ett ägg med två gulor eller — mer problematiskt — ett hjul med två
nav” (s.9).
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gens och A&R:s roller sträcker sig beskrivningarna tillbaka till 60-talet. Utvecklingen har sedan 60-talet, vilken påstås har accentuerats i och med krisen, medfört en selektion bland A&R. De som idag är kvar och efterfrågas i
framför allt de större bolagen är de som inte enbart har förmågan att identifiera potentiella artister och ny musik utan som även i viss utsträckning kan
förstå, inordna sig och agera utifrån den ekonomiska förutsättningar som
verksamheten bedrivs. Lars Nylin beskriver denna selektionsprocess på följande sätt:
Men sen finns det massor med galenpannor, crazy typer som blir helt omöjliga att jobba med. Ofta blir de heller inte så långlivade. De kommer och går
men är knappast de som blir kvar i skivbolaget. En del väljer ju att starta sitt
eget lilla bolag för att de är så egna. Andra orkar inte vara kvar i bolaget eller
så blir de utkastade för att de är för bökiga, för dyra eller långsamma. Det
händer återkommande att man droppar personal som egentligen är duktig
men som helt enkelt stoppar upp hela flödet, de tar för stor plats och leder till
energitapp. I dagens klimat och skivbolag får galenpannorna helt enkelt inte
plats, de måste vara någorlunda rumsrena och förstå att allt inte kan få ta hur
mycket tid och kosta hur pengar som helst.

På det sättet blir ”galenpannorna” hänvisade till att starta eget eller söka sig
till mindre bolag där effektivitet och ekonomisk logik är underordnad kreativiteten. Även om flera menar att en A&R måste ha en grundläggande förståelse för de ekonomiska villkoren inom vilken verksamheten bedrivs så beskrivs samtidigt ett motsatt förhållande, det vill säga att även ekonomer,
jurister och annan administrativ personal måste ha förståelse och respekt för
den konstnärliga processen. Jag ställer följande fråga till Dag Häggqvist:
TF: Man brukar ibland tala om att det finns en spänning mellan kunskapen
om hur man leder företag och kunskap om musiken som konstform, det har ju
formulerats som att kamreren och konstnärssjälen inte går att kombinera i en
person. Hur ser du på det?
DH: Absolut, men det diskuteras ju nästan alltid bara åt ett håll, man kan ju
vända på det. Jag kan väl påstå att det alltid varit problem med att anställa
kamrerer, jag talar i pluralis och vidgar begreppet något. Det är ju inte så att
de måste vara konstnärer men det måste ha respekt för konstnärens arbete. De
behöver ju inte vara A&R-människor. Men det är ändå väldigt viktigt att de
förstår det här med relationer med konstnärer och har respekten för vad de
gör. Men de är väldigt viktigt att de förstår själva förloppet.

Min tolkning av intervjusvaren är att de olika rollerna i idag i högre utsträckning sammanfaller än före krisen. Flera har betonat vikten av att inte
bara A&R har förståelse för företagandets villkor utan att även ledning och
administration måste ha en grundläggande förståelse för den konstnärliga
processen. Den ömsesidiga förståelsen har något liknande beskrivits som en
balans mellan ledarskap. I intervjuerna har det skildrats hur ekonomer i bo110

lag under olika perioder har blivit starkare än de kreativa ledarna. På grund
av en bristande förståelse för den konstnärliga och kreativa processen har
man försökta att driva skivbolaget som en ”fabrik” vilket hämmat det kreativa klimatet och organisationen stelnat.

Kan man vara för kommersiell?
I krisens kölvatten har en allt vanligare debatt förekommit om att framför allt
majorbolagen har blivit för kommersiella. Men innebörden framstår på flera
sätt som problematisk. Anders Johansson beskriver den grundläggande problematiken i påståendet på följande sätt:
Bara för att man är kommersiell innebär det inte att man säljer plattor, så enkelt är det inte. Om det enda som krävdes var att man skulle bestämma sig för
att vara kommersiell, då skulle alla sälja hur mycket som helst.

En något annan vinkling på samma tanke formulerar Ludvig Werner:
Att vara för kommersiell, vad innebär egentligen det? Jag vet inte riktigt. Om
det innebär att skivan säljer så innebär det, rent företagsekonomiskt att det
finns ett behov. Då kan det ju inte uppfattas som för kommersiellt att ge ut
Gyllene Tider. Att vara för kommersiell borde väl innebära något negativt, att
man typ inte säljer?

Citaten tydliggör att en kommersiell målsättning i sig inte leder till kommersiell framgång. Detta anser jag implicerar att befintlig kunskap har ett begränsat värde i syfte att förstå och nå kommersiell framgång. Om det i själva
verket fanns en fungerande och etablerad kunskap om hur man skapar kommersiell framgång skulle skivbolagens produktion inte uppvisa den komplexitet och osäkerhet som framkommit under intervjuerna. Den tes jag driver är att det i hög utsträckning är de kreativa momenten som förklarar
framgång. Det handlar inte enbart om val och utbud av musik utan även processen i vilken artister och musik skapas. Men samtidigt går det klart att
urskilja olika genres som är mer eller mindre kommersiella i bemärkelsen
förutsättningar för att sälja skivor. Exempelvis utgör genren jazz en smal
nisch med relativt låg försäljning medan och pop och rock är bred och säljer
betydligt mer skivor. Med mer kommersiell avser jag i just detta avseende att
en framgångsrik popskiva generellt säljer betydligt flera exemplar än vad en
kommersiellt framgångsrik jazzskiva gör. Hypotetiskt skulle det innebära att
man utifrån en kommersiell målsättning skulle kunna välja mellan en mer
eller mindre kommersiell genre. Men i de intervjuer jag genomfört framstår
denna möjlighet i praktiken som obefintlig. I stället hävdar på ett enhetligt
sätt att en A&R:s personliga smak både utgör den grund på vilken förmågan
utvecklas och som leder till att man blir framgångsrik. Men samtidigt utgör
det en begränsning då man inte kan gå bortom sin egen musiksmak. Det har i
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intervjuerna beskrivits som att man inte kan ”brinna för något man inte tycker är bra”. Det är i enlighet med detta ytterst ovanligt att en A&R både är
duktig på pop och klassisk musik. Jag hävdar därför att möjligheterna till att
vara kommersiellt spekulativ, att låta den ekonomiska logiken styra val av
nisch, är mycket begränsad. Jag uppfattar i själva verket genres som uttryck
för olika kunskapsfält. De särskiljs från varandra genom att det inom fälten
finns specifika erfarenheter, etablerade tankesätt och beteendemönster men
som inte är går att överföra till andra fält (Schütz 1999). Men samtidigt finns
det utrymme för kommersiella bedömningar inom respektive kunskapsfält.
Mot bakgrund av detta ställde jag i intervjuerna frågan om det finns musik
som man förstår har stor kommersiell potential men som man ändå väljer att
tacka nej till. Ludvig Werner svarar:
Jo, det gör det absolut. Alldeles nyligen hade vi en sådan låt som vi diskuterade. Det var Lars Nylin som spelade upp den för mig för fyra eller fem
veckor sen. Den heter ”Dunka mig gul och blå”. Jag vet inte om du hört den?
TF: Jodå, jag vet vilken det är.
LW: Nu ligger den tvåa på svenska nedladdningslistan. Den är riktigt vulgär,
nästan så att jag rodnar när jag hör den. Jag vet att jag låter extremt gammal
men så är det i alla fall. Både Lars och jag kände direkt att det här är en hit,
inte minst på nätet. Låten är extremt sexuellt explicit och att det är en tjej som
sjunger, ja du vet. Den är ju ganska catchy men personligen tycker jag inte att
det är bra musik. Men vi kände båda två att det här är något vi inte vill göra
även om vi samtidigt var rätt säkra på att den skulle nå topplaceringar. Väldigt snabbt efter att vi tackat nej blev den sedan signad till ett av majorbolagen 77.

Ola Håkansson svarar på samma fråga:
Jo absolut! Det där är en kombination av lite olika saker. Man vill för det förta vara stolt över de grejer man ger ut. Det optimala är när det både är bra och
säljer, det är dit man vill nå. Man vill att kompisar kommer och säger ”fan
vad bra det är” och själv dra upp volymen på radion när låten kommer. Men
man kan inte alltid uppnå det men det är målet. När jag vid vissa tillfällen har
tackat nej har det berott på att jag känner att jag helt enkelt inte klarar av det,
det är bara för dåligt. Andra gånger har jag känt att, ”en sådan framgång till
och jag dör”.

I intervjuerna tydliggörs de dubbla drivkrafterna i bedömningar och beslut.
Bedömningarna görs både på konstnärliga och kommersiella grunder men
som även är begränsade till kunskapsfältet och ytterst knutna till individens

77

Sajna, från engelskan, signe, och används i branschen som uttryck för att kontraktera en
artist.
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förkunskaper i termer av personlig musiksmak. David Mortimer Hawkins
menar att:
Du är ju dina egna förutsättningar. Man blir bra på det man gillar, den personliga smaken är det som gör att man lyckas och skapar sig en egen profil.

I mötet mellan konst och kommersialism, ”det är då det händer”
Vanligt förekommande är att man talar om kommersialismens negativa inverkan på konsten och att de beskrivs stå i konflikt med varandra. Det generella intrycket från intervjuerna är att man inte upplever att det råder någon
egentlig konflikt mellan konst och kommersialism, däremot en dynamisk
spänning. Patrik Boman 78 beskriver sin syn på förhållandet mellan konst och
kommersialism:
Jag tycker faktiskt inte det finns någon konflikt alls. De som påstår det är
knappast själva musiker, de fattar inte vad det är frågan om. Det är klart man
på något sätt gör ett val. Men den person som skriver populära låtar som säljer miljontals exemplar gör bara det. Den personen tycker förmodligen att det
är skitroligt och lägger ner hela sin själ i de låtarna. Sedan finns det en jargong i vilken man hävdar att det finns en konflikt. Men jag tror att det mest
handlar om att det självklart känns jobbigt att göra någonting som man tycker
är skitbra som sedan ingen köper. Jag tror att det blir lite av en självbevarelsedrift att säga att kvalitet står i konflikt till kommersiell framgång. Det var ju
ett av våra mål, för mig och Peter, att visa att det går och det gjorde vi.

Flera betonar dock vikten av att balansera de båda polerna mot varandra. De
uppfattningar som framkommer i intervjuerna förefaller istället för konflikt
ge uttryck för att polerna är komplementära, att den ena förutsätter den
andra. Anders Johansson ger sin syn på förhållandet mellan konst och kommersialism:
Det viktiga att komma ihåg är att om de kulturella intressena blir alltför starka blir det en jävla pannkaka av alltihopa. Enbart ytterligheterna blir aldrig
bra utan det i är balansen, mixen, stångandet, kampen, fajten som det blir riktig bra. Om man blandar en ytterst kulturellt betingad grej med kommersialismen och mjukar upp det hela så blir det en krasch i mitten och det är där
det händer. Men sen målas ju kommersialismen upp som någon form av
monster. De som gör det befinner sig ofta väldigt långt från verkligheten.
78

Patrik Boman har varit verksam i branschen sedan 80-talet. Han började i egenskap av
låtskrivare, producent, arrangör och musiker. I början av 90-talet var han med och grundade
skivbolaget Arietta Discs som framför allt var inriktade på jazzmusik. Han grundade 2007
skivbolagen Pb7 som är fokuserat på utgivningar av nutidsjazz samt Pb8 som har en betydligt
bredare inriktning.
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Man sitter i någon TV-soffa och hasplar ur sig massa populistiska floskler.
Men det är väldigt få av de här som är tvungna att konfrontera någon form av
verklighet. För i slutändan är det så att alla som håller på med det här vill
kunna leva på det de gör och då måste pengarna in. Även artister vill kunna
betala hyran och ha mat på bordet.

Mötet mellan inte bara konst och kommersialism utan mer allmänt mellan
olika kunskaper, erfarenheter, världsbilder och målsättningar beskrivs av
flera av de intervjuade personerna som en grund för kreativitet. I mötet uppstår en friktion i vilken nya idéer föds och ursprungliga idéer utvecklas vilket
beskrivs leda till att värden adderas och den slutgiltiga produkten, skivorna
blir bättre (jfr Ekvall 1988, Sveiby & Risling 1986, Stacey 2001). Ibland
leder olikheterna till konflikt men oftast resulterar de i vad som uppfattas
som positiva och kreativa processer.
Ytterligare en fråga rörande förhållandet mellan konst och kommersialism
handlar om huruvida det finns något samband mellan konstnärlig kvalitet
och kommersiell framgång. I intervjuerna beskrivs på ett enhetligt sätt att
man inte uppfattar att det finns något samband. Denna uppfattning delas
både av de bolag som själva framställer sig själva som superkommersiella
och betydligt smalare och små bolag. Patrik Boman på det lilla bolaget Arietta Discs som framför allt ger ut jazzskivor ger sin syn på förhållandet på
följande sätt:
Men det går inte att säga att bara för att något är bra så är det samtidigt kommersiellt eller tvärtom. Om man tror det så har man inte fattat vad det handlar
om. Det finns massor med bra musik som säljer som fan, det är helt feltänkt.

Flera har beskrivit att konsten behöver kommersialismen. I intervjuerna har
man hävdat att i den mån konstnären vill sprida sin konst så krävs kommersiella aktiviteter. Min tolkning är ur kulturellt perspektiv att ekonomisk logik
och kommersiella aktiviteter utgör de främsta och mest effektiva sätten för
att sprida konst från konstnärens privata sfär till en bredare allmänhet.
Kommersialism och ekonomisk logik medför ur det perspektivet att konstnärer kan leva på sin musik vilket allmänt främjar kulturproduktion. Skivbolagen utgör de mest centrala aktörerna ifråga om förmåga att sprida musik. De
kommersiella framgångarna främjar inte enbart populärkultur utan skapar
även utrymme för smalare musikgenres då den mest kommersiella musiken
samtidigt ger upphov till att infrastruktur och ett institutionellt ramverk etableras.
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Skivbolagens ömsesidiga beroende och industrins
struktur
Ansatsen om kunskapsföretag utgör en teoretisk grund för att förstå både
stora och små skivbolag. Den erbjuder en teoretisk förståelse för de små
bolagens bristande lönsamhet och låga tillväxt samt de stora bolagens tröghet vilket resulterat in en riskminimerande strategi vilken hämmar kreativiteten. Begreppet kunskapsföretag var från början inte avsett att ge uttryck för
en ideal organisation. Istället utgjorde den en beskrivning av en typ av företag som kämpade med ett antal typiska problem. I den bemärkelsen kan begreppet betraktas som en problembeskrivning. Med ansatsen som grund kan
flera av de processer och återupprepade mönster som framkommit under
intervjuerna förstås som sätt att hantera de typiska problem som är relaterade
till stora respektive små kunskapsföretag. Enligt min uppfattning utgör ansatsen en grund för inte enbart enskilda bolags verksamhet utan är industrins
struktur och dynamik. Skivindustrin har genomgått en mycket kraftigt ägarkoncentration som gett upphov till att industrins struktur idag är kraftigt
polariserad mellan stora och små bolag 79. Det finns flera komplimenterande
förklaringar till detta. Jag vill här lyfta fram några som framkommit under
intervjuerna.
För det första medför ett köp av ett annat bolag ett förvärv av rättigheter
till musik, s.k. backkatalog. I de intervjuer jag genomfört beskrivs detta som
det främsta värdet hos ett skivbolag. Det är backkatalogen tillsammans med
mixen av olika artister som ligger till grund för hur man värderar ett skivbolag.
För det andra har fusioner mellan stora skivbolag beskrivits som en strategi för att minska konkurrens, öka sina marknadsandelar och vinna stordriftsfördelar. Förvärv och fusioner utgör även gynnsamma situationer till att
effektivisera verksamheten och göra förändringar i personalstyrkan.
Det finns ytterligare motiv till förvärv eller fusion som inom ramen för
avhandlingen framstått som speciellt intressanta. Även om det främsta värdet
vid ett förvärv och en fusion utgörs av backkatalogens storlek och sammansättning så förklarar det inte det sedan länge etablerade mönstret av uppköp
av framför allt små skivbolag som har relativt få artister och små backkataloger. I intervjuerna framkommer en tydlig bild av hur det istället för backkatalogen är personalens förmåga som är intressant vid förvärv av små bolag. Ett majorbolags intresse väcks till följd av att en A&R lyckats utmärka
sig, att bolaget har lyckats identifiera en eller flera intressanta artister. I vissa
fall kan skivbolagen lyckas rekrytera personen. Men det är vanligt att A&R
har utmärkt sig inom ramen för en egen verksamhet och att därför majorbolag rekryterar personen genom förvärv av hela bolaget. Majorbolagens allt
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Det har hävdats att det inte finns någon annan bransch som genomgått en sådan snabb och
kraftig ägarkoncentration som skivindustrin (Regeringskansliet 2007).
115

vanligare förvärv av små skivbolag kan ur detta perspektiv betraktas som en
strategi för att införliva kunskap och kreativitet till bolaget.
Med ansatsen om kunskapsföretag som grund kan denna strategi förstås
som ett resultat av den stora organisationens problem att behålla den mest
kreativa personalen. Den stora organisationens behov av styrning och kontroll resulterar i att ”de kreativa” ofta känner sig begränsade i sin yrkesutövning och därför slutar. Vidare finns det i skivindustrin ett etablerat och tydligt mönster där de mest tongivande personerna, exempelvis VD eller
A&R:s, i samband med förvärv genom avtal förbinder sig att under en begränsad tid arbeta kvar inom det förvärvande bolaget. Det återkommande
mönstret är dock att dessa personer efter avtalets utgång slutar och återigen
startar upp ett litet skivbolag liknande det som de tidigare sålde. Ansatsen
om kunskapsföretag erbjuder en grund för förståelse för drivkraften bakom
denna process och hur den successivt leder till en allt kraftigare polarisering.
Ytterligare en aspekt som förstärker denna polariseringsprocess är att de små
kunskapsföretagen sällan lyckas expandera av egen kraft, att de dras med låg
lönsamhet och tillväxt. De genomförda intervjuerna, tillgänglig statistik och
rapporter ger stöd åt denna bild av de små skivbolagens ekonomiska problem. Men samtidigt har små bolag genom hela skivindustrins återkommande trots marginella resurser lyckats slå sig in på marknaden med nya artister
och ny musik. Utifrån ansatsen om kunskapsföretag kan detta förstås som ett
uttryck för kunskapskapital framför finanskapital.
Tidigare forskning om den globala industrin har visat att den sedan länge
har utvecklats i perioder där liknande musik producerats men som i slutet av
varje period visat sig vara kontraproduktiv i bemärkelsen att industrin förlorat förmågan att genera ny musik (Knopper 2009, Tschmuck 2006). I början
av en ny period har skivbolagen satsat på det som framstått som nytt och
kommersiellt men som i och med att det imiterats och upprepats blivit allt
mindre nytt. Industrin har i och med detta förlorat förmågan att anpassa sig
efter konsumenternas förändrade önskemål och smak.
Utifrån de beskrivningar jag presenterat av begreppen kunskap, kreativitet
och kompetens menar jag att utvecklingen kan förstås som en pendling mellan kunskap och kreativitet. När en ny genres utvecklas utgör den något nytt
men som i och med utveckling, imitation och upprepning blir allt mindre ny.
De etablerade bolagens tendens att vidareutveckla och variera etablerade
koncept och genres leder till tröghet men vilket samtidigt skapar utrymme
för något nytt (jfr Ahrne & Papakostas 2002). Jag uppfattar att man i tidigare
forskning förvisso identifierat samma mönster men att man i sin fokus på
den etablerade industrin främst beskrivit tröghet istället för att analysera
förutsättningarna och processen i vilken förändring de facto ändå sker
(Hirsch 1969, Knopper 2009, Negus 1999, Tschmuck 2006 et al). Analysen i
avhandlingen visar på att även om de små ekonomiskt sett obetydliga bolagen på flera sätt har svårt att hävda sig gentemot den etablerade branschen så
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utgör de central förändringskraft som förklarar skivindustrins inre spänning
och dynamik.
Skivindustrin framstår ur detta perspektiv som en industri som utmärks av
en inre dynamik och spänning mellan bland annat stora och små bolag men
som på olika sätt kompletterar varandra (Hircsh 1969). De små bolagen beskrivs i intervjuerna som ”plantskolor” med överlägsen förmåga att identifiera ny musik, nya artister och initiera nya karriärer. Men samtidigt kan de
bara utveckla artisterna till en viss nivå sedan menar man i intervjuerna att
de ”slår i taket”. Johan Hargeby hävdar i en artikel att de stora bolagen behövs, att de fyller en oersättlig funktion i branschen 80. Han menar att ”Artisterna måste ha någonstans att ta vägen när de växt ur Sound Pollutions kostym” (Arvidsson 2005). Majorbolagens stordriftsfördelar och marknadsföringsmässiga styrka är resurser som endast det stora bolaget kan ackumulera
och som krävs för att ”brejka” en artist internationellt. I en reflektion över
branschens polariserade struktur mellan små bolag och majorbolag ger Dag
Häggqvist uttryck för följande:
Men det är klart, vi lever i ett kapitalistiskt samhälle och alla styrs på något
sätt av det. Jag tror det är möjligt att den här formen inte är så tokig egentligen, att den ger en slags ständig kamp som kanske är rätt välgörande för hela
utvecklingen.

Polariseringen och de olika problem som stora och små bolag kämpar med
kan ur detta perspektiv uppfattas som uttryck för ett dynamiskt spänningsförhållande som kan förstås utifrån tankarna om konstföretagets dubbla drivkrafter (Guillet de Monthoux 1998, Köping 2003, Sjöstrand 1997, Stenström
2000). Skivbolagen kan utifrån det teoretiska ramverket beskrivas agera i ett
spänningsfält mellan en rad motpoler som den stora och lilla organisationen;
mellan kunskapens reproducerande tendens och kreativitetens tendens till
skapande förstörelse; mellan konst och kommersialism men där de olika
motpolerna är komplementära, som Yin och Yang. Anders Johansson tydliggör enligt min tolkning detta på följande sätt:
Man måste nyansera bilden av marknaden. Jag är ett stort fan av både independentbolag och majorbolag. Stora och små bolag måste funka i kombination, det är då det blir riktigt bra. Båda typerna av bolag har sina olika områden som de är bra på… Jag menar att de små bolagen kan verkligen hitta nya
bra artister som man kan göra 50/50 dealar med, de kan verkligen bygga upp
men sedan tar det ofta stopp. Men när de stora tungrodda majorbolaget får
upp ögonen för vad som händer, och lägger i den där extra växeln, med stordriftsfördelar, resurser och allt, du vet hela apparaten dras igång. Det är ju då
som det verkligen händer på allvar, det är då branschen verkligen visar vad
den kan.
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Johan Hargeby är en av grundarna till hårdrocksbolaget Sound Pollution som trots krisen
har visat tillväxt och expanderat.
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Ur detta perspektiv kan krisen inte enbart uppfattas ha drabbat de stora skivbolagen. Den demontering av infrastruktur som skett drabbar även små bolag, artister, låtskrivare, producenter och musiker då förutsättningarna för att
nå ut och sprida konst har minskat (Regeringskansliet 2007). Interventioner
som syftar till att stödja industrin kan ur detta perspektiv även uppfattas som
ett sätt att stödja och främja konsten i den utsträckning som den gagnar hela
industrin inte enbart de etablerade bolagen.
De skildringar av utvecklingen som ges i intervjuerna visar på att skivbolag i en bemärkelse har utvecklats från att vara mer typiska kunskapsföretag
än vad de är idag. I tankarna om kunskapsföretag beskrivs ett utmärkande
drag och problem vara att de professionellas autonomi och illojalitet mot den
egna organisationen. De framställs som främst motiverade av personlig utveckling i sin yrkesroll och mindre intresserade av frågor rörande organisationen och dess utveckling. I ansatsen talar man om att kunskapskapitalet är
lättrörligt. Detta förstärks av att etableringskostnaderna för att starta ny verksamhet är låga, det är kunskapen och förmågan som är den resurs som framför allt krävs.
Skildringarna i intervjuerna ger uttryck för att A&R:s positioner och förhållande till skivbolagen har förändrats under årtiondena sedan 60-talet. På
flera sätt förefaller A&R på framför allt 60-talet men även 80- och 90-talen i
högre utsträckning överensstämma med det beskrivningar som görs av de
professionella i ansatsen om kunskapsföretag. Krisen har av flera beskrivits i
termer av en selektionsprocess vilken lett till att de mest kreativa och autonoma A&R:s har tvingats lämna de etablerade bolagen eller sökt sig till
andra branscher eller mindre bolag. Det generella mönstret som framträder
är att det under den långa period som försäljningen stadigt ökade fanns större
utrymme i industrin för A&R:s som var både autonoma, kreativa och som av
vissa har beskrivits med ord som ”galenpannor”. Men i och med de kraftiga
nedskärningar av personal som skett är det idag främst de A&R:s som lyckats kombinera sina egna målsättningar med bolagens olika krav som är kvar.
I intervjuerna menar man att dagens A&R i högre utsträckning förstår och
anpassar sig till den organisatoriska miljön och är mer lojal mot organisationen än under både 80- 90 talen men framför allt i jämförelse med 60-talet.
Krisen har i den bemärkelsen lett till att kunskapskapitalet har blivit mindre
rörligt, det räcker inte enbart med att ha förmågan att identifiera nya artister
och ny musik med potential. Lars Nylin beskriver sin syn på denna förändring:
De flesta A&R är idag rätt försiktiga till följd av krisen. De är ofta rätt välbetalda och är nog betydligt mer måna om att inte bli av med jobbet. Krisen har
nog bidragit till att den typiska A&R har blivit mer normal än förut.

Min uppfattning är att detta tyder på att de professionellas autonoma position
i förhållande till organisationen inte enbart kan förstås utifrån det enskilda
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företagets produktion utan som även måste sättas i relation till omgivningen
och utvecklingen i branschen.
Även om det fortfarande är lätt att starta ett litet skivbolag i bemärkelsen
att det krävs ett litet finanskapital så har situationen förändrats på ett något
paradoxalt sätt. Den nya tekniken har medfört att inspelning av musik kan
genomföras till mycket låga kostnader samtidigt som Internet och det digitala formatet har gjort skivproduktionen mindre kapitalintensiv i fråga om
fysisk framställning och CD-skivor och fysisk distribution. Detta kan tolkas
som skivbolagsverksamheten har blivit än mindre kapitalintensiv vilket kan
antas öka A&R:s autonomi. Men samtidigt har utbudet och konsumtionen av
musik ökat. Detta har i sin tur resulterat i att små bolag får allt svårare att nå
ut med sin musik, framför allt utomlands men även i Sverige. Den rasande
skivförsäljningen har även resulterat i att det blivit allt svårare att uppnå
lönsamhet, inte bara för små utan även mellanstora och stora bolag. Men
samtidigt indikerar enligt min uppfattning det ökade utbudet och konsumtionen av musik att funktionen som A&R har av att selektera, göra urval och
kommunicera musik ökat. Om denna funktion och förmåga kommer att ske
inom ramen för skivbolag eller om andra aktörer kommer att göra entré får
tiden utvisa. Men jag hävdar att behovet av A&R:s förmåga och funktion
kommer att bestå i en eller annan form.
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5. Vad kan en A&R?

Jag har i det föregående kapitlet beskrivit och analyserat skivbolagens verksamhet ur ett organisationssociologiskt perspektiv med utgångspunkt i ansatsen om kunskapsföretag. Jag kommer i detta kapitel att skifta fokus mot
beskrivningar och analys av A&R:s förmåga med utgångspunkt i den praktikgrundade kunskapssyn som presenterats i kapitel två. Min utgångspunkt är
att en A&R:s förmåga inte kan uppfattas som en enskild identifierbar kunskap eller förmåga. Istället uppfattar jag en A&R:s yrkespraktik som en process av olika bedömningar och beslut som i sin tur är relaterade till olika
kombinationer och proportioner av både kunskap, kreativitet och kompetens.
Den beskrivning och analys som görs av A&R syftar till att skildra hur den
initiala idén, ”upptäckten av talang”, finner sin väg genom skivbolaget, branschen och fram till lyssnaren. Jag vill inledningsvis dock ge en kort beskrivning av A&R:s roll och position i de enskilda skivbolagen och branschen
som bakgrund inför den kommande framställningen.

Bakgrund
Som förut nämnts står förkortningen A&R för ”Artist och Repertoire”. Det
handlar således om artisten och dennes låtar. De främsta uppgifterna en
A&R arbetar med är att identifiera ny talang, utveckla redan kontrakterade
artisters skivor samt att utveckla och ge ut bolagets backkatalog. I denna
process måste även A&R ha förmåga att realisera och driva igenom sina
idéer. Kring A&R:s förmåga skapas det i och med att verksamheten expanderar en mängd stödfunktioner. Exempelvis blir de ekonomiska, juridiska
och administrativa systemen alltmer utvecklade och omfattande. I och med
att verksamheten etableras, fler artister kontrakteras och skivor ges ut skapas
även en s.k. backkatalog vars hantering på större bolag kan utgöra en betydande del av verksamheten. På de stora bolagen utgör även distribution av
skivor en viktig ekonomisk del av verksamheten, även om dess betydelse har
minskat i och med ”den digitala revolutionen”. I och med att det inom de
stora skivbolagen utvecklats en mängd relaterade aktiviteter får A&Rfunktionen relativt sett mindre betydelse för verksamheten i dess helhet.
Vidare har som förut nämnts även A&R:s position inom de etablerade bolagen och industrin förändrats. På 60-talet var A&R den starkaste och mest
centrala personen på skivbolaget som samtidigt ofta även var VD, rollerna
sammanföll i en och samma person. I intervjuerna har man talat om att
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A&R:s ”ranking har sjunkit”, och att rangordningen idag är VD, marknadschef och sedan A&R. Även säljcheferna uppfattas under de senaste årtiondena ha blivit alltmer centrala i de moderna skivbolagen. Även om det inte
varit möjligt att få fram uppgifter om lönenivåer så skildras det, utan att belopp nämnts, att en duktig A&R:s lön befinner på de högsta nivåerna i skivbolagen. De mest välbetalda A&R:s förefaller vara de som har kommit in i
bolaget genom förvärv eller fusion. Men det förekommer även betydande
skillnader mellan stora och små bolag med avseende på lön. Lönenivån för
A&R framstår som relaterad till storleken på bolag. Generellt är lönenivåerna lägre i små bolag än i stora. Inom de små bolagen liknar situationen på
flera sätt den som rådde på 60-talet då A&R var den mest centrala personen
och i vilken flera roller sammanföll.
Anställningsformerna varierar med storlek på bolag. I de små bolagen är
ofta bolagets existens och affärsidé intimt knutet till en eller ett fåtal personer. Ofta är dessa egenföretagare vilka bestämmer över sina egna villkor. I
mellanstora skivbolag och majorbolag är A&R många gånger fast anställd av
skivbolaget. Det förekommer även att A&R:s agerar som egenföretagare
vars uppdrag är knutna till olika bolag och projekt i vilken relationen har
karaktären av konsultuppdrag. Endast ett fåtal är verksamma inom ett och
samma bolag under en längre tidsperiod. Mellan de stora skivbolagen förekommer en rotation av A&R med generellt tre till fem års intervaller. Det
främsta motivet för A&R att byta till ett annat bolag förefaller vara en drivkraft till personlig utveckling i sin yrkesutövning. Man beskriver hur man
”kan bolaget” och upplever att det är ”dags för en förändring”. I de små bolagen verkar tidsperioderna vara betydligt längre. Bland de intervjuade personerna finns det exempel på personer som varit verksamma inom ett och
samma bolag så lång tid som 30 år. Det förekommer även ett mönster i vilket
grundarna till ett skivbolag i och med att det förvärvas av ett större bolag
efter några år slutar och återigen startar upp en egen mindre rörelse.
Det finns A&R eller A&R-liknande funktioner på alla skivbolag även de
som producerar samlingsskivor 81. I de mindre bolagen är ofta den formella
A&R-funktionen mer otydlig. De som driver bolaget är ofta alla involverade
i A&R-besluten rörande bolagets projekt. På Universal som är världens
största skivbolag fanns det före krisen på den svenska avdelningen fem anställda A&R, idag finns det en kvar. Men som förut nämnts är i praktiken ett
flertal personer involverade i A&R-funktionen vilket gör att antalet formellt
anställda A&R inte är helt rättvisande. Vidare har som förut nämnts bolag
olika A&R-filosofier. Skillnaden kan exempelvis handla om i vilken utsträckning bolaget skall bygga artister från början, det vill säga identifiera,
spela in, marknadsföra och etablera artisten. Andra bolag kommer in senare i
81
Även om det inte finns formella A&R så förefaller dock samma förmåga komma till uttryck
i frågan om att göra urval och bedöma vad konsumenterna vill ha och vad som kommer att
sälja.
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processen då artisten i viss utsträckning redan är etablerad och att det främst
därför handlar om att vidareutveckla artistens karriär. Majorbolagens verksamhet är betydlig mindre A&R-driven än de små och mellanstora bolagen
vilka i högre utsträckning är beroende av att ständigt identifiera och utveckla
nya talanger.
På de stora skivbolagen har ofta någon A&R den formella positionen av
”Head of A&R”. Men utifrån intervjuerna förefaller den reella innebörden av
titeln vara oklar. En del har menat att ”Head of A&R” har ett större ansvar
för ekonomi, andra menar att positionen innebär ett slags mentorskap för
mindre erfarna A&R medan andra hävdar att det bara är en titel utan egentlig
innebörd.
I de intervjuer jag genomfört framkommer ett i flera avseende gemensamt
mönster för hur man kommer in i branschen och etablerar sig som A&R.
Gemensamt för alla intervjuade är det livslånga intresset för musik vilket har
föregått yrkesutövningen. Många har kommit in i skivbolagsindustrin genom
situationer som förefaller slumpmässiga. Flera har bakgrund som artister,
turnerande musiker, bokare av band, DJ:s, producenter och låtskrivare. Den
gemensamma nämnaren är intresset för musik och att ingen från början har
haft som uttalad målsättning att just bli A&R. Istället har tillfälligheter och
fallenhet resulterat i yrkesverksamheten. Det mest typiska förefaller vara att
man inom ramen för en egen verksamhet i handling uppvisat sin förmåga
som sedan uppmärksammats i branschen och att detta i sin förlängning lett
till att man etableras som A&R, antingen i och med att den egna rörelsen
expanderat eller genom rekrytering till ett redan etablerat bolag. Det är även
vanligt att ingången i skivindustrin har skett via förlagsverksamhet eller via
rollen som producent.

Förmågan i processperspektiv
Jag kommer att beskriva och analysera A&R:s förmåga utifrån vad jag kallar
för ett processperspektiv. Processperspektivet ger dels uttryck för ett synsätt
i vilket en yrkespraktik inte kan förstås som en enskild förmåga. Dels ger det
uttryck för en skillnad i fokus från vilka det är som gör något till vad som
görs. I musik- och skivindustrin sammanfaller som förut nämnts inte dessa
på ett distinkt sätt. Processen från A&R:s upptäckt av talang fram tills dess
att den når lyssnaren inkluderar i praktiken en mängd olika aktörer som adderar olika värden. Men i avhandlingen används A&R som en idealtypisk
representant för den förmåga vilken beskrivits som grundläggande för all
skivbolagsverksamhet. Framställningen kommer att struktureras utifrån en
modell av skivindustrin uttryckt i termer av en förädlingskedja bestående av
fyra centrala processer 82. Dessa är: (1) processen där ny talang identifieras,
(2) processen i vilken musiken spelas in och produceras i fysisk form, (3)
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Jag utgår från värdeförädlingskedjan som den är beskrivning av Tschmuck (2006).
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processen i vilken skivan marknadsförs och till sist (4) processen i vilken
skivan distribueras. I den första processen har A&R en central och dominerande roll. I den andra och tredje processen varierar delaktigheten men är
generellt sett större i små bolag och mindre på större. En bidragande förklaring till detta är att rollerna och arbetsuppgifterna är mer differentierade inom
de stora organisationerna. Därför tenderar även personal på marknads- och
säljavdelningar att vara mer framträdande än A&R på de stora bolagen. Vidare är de fyra processerna svåra att klart särskilja. Flera processer överlappar varandra varpå de primärt bör betraktas som deskriptiva och analytiska
kategorier. Jag kommer i första hand att diskutera processerna ett till tre då
den fjärde processen, distribution vanligtvis inte inkluderar A&R.

Identifiera talangen
Den första processen i förädlingskedjan utgörs av den i vilken potentiell
talang identifieras. Jag gör här en distinktion mellan en intuitiv och analytisk
fas. De båda bedömningsfaserna skiljer sig åt i fråga om medvetenhet och
närvaro av reflektion och kritisk analys. Jag menar även att de både faserna
skiljs åt i fråga om möjligheten till verbal beskrivning. Den intuitiva bedömningsfasen är direkt, oreflekterad och tyst medan den analytiska fasen är
begrundande, reflektiv, analytisk och som i viss utsträckning går att beskriva
verbalt.

Intuitiv bedömning – magkänslan
Den mest grundläggande uppgiften för skivbolag är att kontinuerligt kunna
identifiera ny talang och ny musik som har kommersiell potential. Maria
Molin Ljunggren 83 sammanfattar detta på följande sätt:
Vår bransch överlever inte utan bra låtar och bra artisteri. Allting börjar med
en bra låt, det är det som är hjärtat i branschen… Det är ju så att artisters popularitet kan komma och gå men jag måste ju hela tiden lyckas hitta det nya.

Det finns inga givna sätt för hur en A&R får upp ögonen för en ny artist. Det
mest klassiska sättet är genom att ta del av de demos som artister skickar in
till skivbolag 84. Men i praktiken kan det ske på en mängd olika sätt, exem83

Maria Molin Ljunggren har varit verksam i branschen sedan 80-talet. Hon var då aktiv i
egenskap av dansbandssångerska. I början av 90-talet var hon med och grundade skivbolaget
Lionheart Records. Bolaget har under åren expanderat och erbjuder idag artister helhetslösningar med allt från inspelning till turné.
84
Även om sättet med att skicka in demos kan uppfattas som det mest klassiska så förefaller i
praktiken chanserna som mycket begränsade. David Mortimer Hawkins hävdar i en intervju
för SvD att: ”Vi lyssnar fortfarande på de demos som skickas till oss, i alla fall någon minut
på varje. Men i princip händer det aldrig att ett samarbete med ett band eller en artist börjar på
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pelvis genom att en A&R ser ett liveframträdande, genom att en artist kommer upp på A&R:s kontor och sjunger, via Myspace, TV, tips och ryktesspridning etcetera. Men hur själva bedömningen går till har i intervjuerna
framstått som en tyst förmåga då den inte kunnat beskrivas verbalt. Ord som
har använts för att beskriva bedömningen och förmågan är magkänsla, feeling, fingertoppskänsla och intuition. Jag har i syfte att förstå de olika bedömningarna som görs ställt frågan om vad som skiljer den vardagliga lyssnarens bedömning av en låt eller artist från den som en professionell A&R
gör. Ola Håkansson svarar på denna fråga:
Ingenting, det är det som är problemet. En duktig A&R måste kunna uppleva,
förstå och fatta låten precis som den vardagliga konsumenten gör. På det sättet är ju faktiskt en majoritet av alla skivköpare de bästa A&R:s du kan hitta
för de vet ju precis vilka låtar som är de största hitsen… Kvittot på att du
gjort rätt kommer ju när en platta säljer, först då vet du att du prickat rätt.
Problemet kommer när du börjar göra det här yrkesmässigt, då börjar du fundera på vad som har fungerat eller inte fungerat tidigare. Det är här det går
snett. När du ska bedöma något får du inte tänka, du måste stänga av allt du
lärt dig och lita på din känsla. Du får just i det läget inte hålla på att analysera
och tänka. Fundera får du göra när du väl bestämt dig.

Svaret ger flera möjliga ledtrådar till hur denna förmåga kan förstås. (1) Om
Ola Håkansson fångar något centralt med denna beskrivning innebär det
enligt min tolkning att den centrala förmågan inte kan uppfattas som en expertkunskap, tvärtom. Bedömningen en A&R gör måste vara densamma som
köparna gör. (2) För det andra sker bedömningen i två faser, en intuitiv fas
grundad på ”känsla” och en senare mer reflekterande och analytisk fas. (3)
För det tredje implicerar Håkansson att yrkeskunskap och analys kan hämma
eller försvåra förmågan att göra den intuitiva bedömningen. Jag återkommer
till punkt två och tre senare men fokuserar för tillfället på den första punkten.
För att A&R:s intuitiva bedömning skall kunna beskrivas i termer av kunskap ställer beskrivningen som gjorts i avhandlingen krav på att den är ett
uttryck för en förmåga att följa regler. Vilken typ av regler är det då frågan
om? Det är uppenbart att det inte är frågan om någon form av tvingande
regler utan snarare en typ som tenderar att vägleda en större eller mindre
grupp i deras val av musik. Bourdieu har tidigare beskrivit förmågan att uppskatta konst i termer av kunskap. I The love of art (1991) kritiserar han uppfattningen om att kulturkonsumtion vilar på en naturlig förmåga att uppskatta och ta till sig konstverk och menar istället att den vilar på en inlärd förmåga, en kunskap som tar långt tid att förvärva. Min uppfattning är att förmågan att uppskatta kommersiell pop- och rockmusik på samma sätt utgör en

det sättet. Jag har aldrig sajnat någon på det sättet, och ingen annan A&R jag känner heller.”
(Ström 2005)
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inlärd förmåga, en kunskap 85. Upplevelsen är subjektiv och personlig men
sammanfaller samtidigt med andras uppfattningar vilket gör den intersubjektiv och möjlig att uppfatta som ett uttryck för kunskap. Musiksmak utgör en
del av ett mer omfattande kulturellt system av regler. Jag uppfattar därför
musiksmak som en kulturell form av commonsense-kunskap.
Ett utmärkande drag hos commonsense-kunskapen som den beskrivs i tidigare forskning är att den i viss uträckning är tyst (Berger & Luckman
2003, Bourdieu 1991, Schütz 1999, Bauman & May 2004). Jag menar att
detta utgör en teoretisk grund för att förstå varför den kulturella commonsense-kunskapen är tyst, varför det inte går att ”sätta ord på magkänslan”. När
Berger och Luckman (2003) beskriver commonsense-kunskap menar de att
det är en kunskap som lärs in under en lång tidsperiod i en kulturell och
språklig gemenskap (se även Bourdieu 1991, Schütz 1999). Kunskapen uppkommer till följd av närvaro och delaktighet i en kulturell gemenskap under
en längre tid. Vidare beskrivs att commonsense-kunskap oftast används oreflekterat och spontant och som i många fall är tyst i bemärkelsen att vi inte
vet eller kan redogöra för varför vi beter oss som vi gör eller hur vi en gång
tillägnat oss kunskapen (Berger & Luckman 2003, Schütz 1999, Bauman &
May 2004).
Ytterligare en grund för att förstå varför magkänslan svårligen låter sig
beskrivas verbalt är att musik är ickeverbal till sin natur. Det föreligger en
skillnad mellan att till exempel veta hur en klarinett låter och att verbalt berätta hur den låter. I den mån vi kan tala om musik kräver den förkunskaper,
ett gemensamt referenssystem. Detta indikeras även i de svar jag fått på frågan om hur man som A&R argumenterar för en ny upptäckt. I beskrivningarna av det nya används antingen metaforer eller oftast referenser till existerande musik. Typiska formuleringar är ”det låter som en blandning mellan”,
eller ”det här är något helt nytt” men som oftast följs av en referens till något
redan känt. Förkunskaperna gör det i den bemärkelsen möjligt att i någon
mån tala om det ickeverbala.
När jag frågade Ola Håkansson om vad som skiljer den vardagliga konsumentens bedömning av en låt eller artist från den professionelles svarade
han, ”ingenting, det är det som är problemet”. Jag menar dock att det finns
en central skillnad. Jag har i kapitel två hävdat att man för att tala om en
handling i termer av kunskap måste sätta den i en kontext i vilken den kan
uppfattas och tolkas som meningsfull. För att den skall kunna uppfattas som
meningsfull krävs det att vi kan förstå syftet eller avsikten med handlingen.
Syftet utgör det kriterium mot vilket handlingen kan mätas och bedömas.

85

Bourdieu avser primärt vad han beskriver som finkultur vilket garanteras de dominerande
klasserna genom sin uppväxt i borgerliga familjer och skolsystemet. Även om den kulturella
commonsense-kunskapen inte är ett uttryck för finkultur så hävdar jag att den ändå kan förstås
som en kunskap.
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Här menar jag att det finns en skillnad mellan konsumenter och de professionellas bedömningar.
Vi vet inte vad den vardagliga lyssnaren har för mål eller strävanden i valet av musik, om det överhuvudtaget finns några urskiljbara syften. Den vardagliga lyssnaren kan tänkas ha en mängd olika motiv till valet av musik.
Vid sociala tillställningar kan exempelvis musik som sprider en ”skön” atmosfär föredras framför musik som är ”högljudd” eller krävande. Valet kan
även tänkas ge uttryck för en strävan att förstärka eller skapa en identitet
eller för att pigga upp i svåra situationer. Det blir därför svårt att påstå att en
lyssnare bryter mot regler, det vill säga gör fel bedömning i sitt val av musik,
även om jag anser att det i specifika kontexter går att göra en sådan bedömning. För en A&R sker bedömningarna inom ramen för ett företagande vilket, förutom en konstnärlig logik även inkluderar en ekonomisk logik. I och
med detta finns det ett tydligt kriterium för framgång. En A&R måste över
tid lyckas identifiera och skapa artister vars skivor säljer. Detta skiljer således en A&S:s bedömning från den vardagliga lyssnaren då denne inte behöver ta ställning till om låten eller artisten har kommersiell potential. Att artister och musik måste bedömas utifrån dess kommersiella potential är en uppfattning som inte enbart de stora och mellanstora bolagen hävdar utan även
små skivbolag. Patrik Boman på det jazz-nischade bolaget Arietta Discs
konstaterar:
Om man ser till Sony/BMG så är de måttligt intresserade av att lägga ned
massor av jobb och pengar på en jazzskiva som troligtvis inte täcker kostnaderna. De vill ju tjäna pengar och helst med snabbt resultat, men vem vill inte
det? Jag menar den tanken finns ju även hos oss eller egentligen hos alla.
Skivbolaget måste tjäna pengar annars går det i konkurs, så enkelt är det.

Försäljningen av skivor utgör ett definitivt och tydligt kriterium på om man
lyckats eller ej och som även skiljer skivbolagen från andra typer av kunskapsföretag 86. Oavsett vilka förklaringar som framförs ”kommer kvittot” på
att man gjort rätt i och med skivförsäljning. I intervjuerna har flera hävdat att
denna bekräftelse på att man har ”gjort rätt” är definitiv och mycket snabb,
något som beskrivs som unikt och utmärkande för skivindustrin (se även
Hircsh 1969). Ola Håkansson beskriver detta:
Jag har haft en del intressanta samtal med representanter för näringslivet, som
exempelvis AstraZeneca. Jag märker ju att en styrka hos skivbolag är att vi
står så nära slutkonsumenten. Våra misstag märks direkt och om en skiva
floppar; då är den borta; vi kan aldrig lyfta den igen. Vad vi gör är på det sät86

I ansatsen om kunskapsföretag hävdas det att värdet av produkten är svår att bedöma både
före men även efter dess avyttrande (Jönsson 1990). Exempelvis gäller det konsultbyråers
produkt då det i princip är omöjligt att veta vad som orsakade en förändring. Därför måste
man både före och efter avyttring ”sälja in produkten” och övertyga kunder, klienter och
omgivningen om dess värde (se även Alvesson 2004).
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tet väldigt känsligt. Vi kan avläsa våra resultat hur snabbt som helst. Varje
grej vi gör kostar kanske en miljon kronor och det finns inga marginaler för
att göra fel under längre period som det gör för många andra företag. Det går
inte att dra tillbaka en skiva och åtgärda bristerna.

Huruvida denna initiala kommersiella bedömning sker intuitivt eller ej framstår utifrån intervjuerna som oklart. Det förekommer beskrivningar som både
indikerar att denna typ av initiala bedömningar sker intuitivt och oreflekterat
medan andra ger uttryck för att det rör sig om en mer reflektiv och analytiskt
bedömning. Att den sker intuitivt kan teoretiskt förstås som att ”experten”
har en högt utvecklad förmåga vilken möjliggör snabba, intuitiva och oreflekterade bedömningar av komplexa situationer. Det som empiriskt talar
emot detta är just den komplexitet och föränderlighet som utmärker bedömningarna. Det går inte på förhand att veta vad som kommer att sälja och efteråt kan det vara svårt att avgöra vad som orsakade framgång eller misslyckande. Huruvida denna typ av tidiga bedömning ska uppfattas som intuitiv låtar jag vara osagt men återkommer till bedömningens komplexitet och
föränderlighet i nästa avsnitt.
Men den intuitiva bedömningsförmågan kan dock inte enbart förstås som
ett uttryck för kunskap då det handlar om något mer än att enbart följa regler
och reproducera befintlig kunskap, det vill säga den rådande smaken. Istället
utmärks skivindustrins verksamhet av ett ständigt behov av ny musik och
nya artister vilket ger uttryck för det kreativa momentet i verksamheten. I
den intuitiva fasen kommer det kreativa inslaget till uttryck i den omedelbara
bedömningen av något som är nytt i den kulturella kontexten. Men både för
A&R och den vardagliga lyssnaren utgör den kulturella commonsensekunskapen den grund på vilken det nya kan bedömas. Det sker på samma
sätt som i exemplet med Alexanders Flemings ”upptäckt” av penicillinet.
Det krävdes kunskap för att kunna värdera det nya, att inse värdet av möglet
i den kvarglömda odlingen vilket för en annan person enbart kunde ha uppfattats som just mögel. I den bemärkelsen är den initiala bedömningen ett
uttryck för både kunskap och kreativitet. Jag anser att det kreativa momentet
förstärker problemet med att verbalt redogöra för hur bedömningen går till. I
de fall en upptäckt handlar om ny musik eller en ny artist begränsas möjligheterna till verbal redogörelse av det faktum att det är nytt, det vill säga något okänt. Att beskriva det nya, okända, går utöver sina egna förutsättningar
vilket gör det outtalbart (jfr Schütz 1999).
Skivindustrins ständiga jakt på det nya kan förstås utifrån teoribildning
och forskning om konsumenters beteende. I syfte att fånga konsumenters
uppmärksamhet och positiva reaktion krävs en ständig förändring (Mowen &
Minor 1998). Det som initialt förefaller nytt och spännande tenderar snabbt
att adapteras och upplevas som något välbekant och mindre spännande. Konsumenten är som mest positiv när stimuli antingen är högre eller lägre än
adaptionsnivån. Mowen och Minor (a.a.) menar att detta exempelvis förkla128

rar den ständiga förändringen av modetrender. Konsumenterna blir snabbt
vana vid det nya och når adaptionsnivån vilket resulterar i att intresset sjunker. Samtidigt illustrerar kurvan att om det nya är ”för nytt” eller för avvikande så accepteras det långsammare eller upplevs som obegripligt. En
A&R:s bedömning skulle enligt denna tanke kunna uppfattas som optimal då
den placerar sig på kurvans två toppar. Om en artist eller låt ligger för nära
eller för långt ifrån adaptionsnivån så framstår den som obegriplig och ointressant. Skivbolaget och A&R måste identifiera och producera något nytt
men vars nyhetshöjd står i relation till det som existerar, den kulturella
commonsense-kunskapen eller adaptionsnivån. Ansatsen får på flera sätt
stöd i intervjuerna. Lars Nylin reflekterar över orsakerna till vad han uppfattar som en feghet hos majorbolagen och som kommer till uttryck i utbudet av
musik:
Som läget är nu så är ju majorbolagen jättefega. Det kommer i princip ingenting nyskapande och spännande från majorbolagen idag. Det hänger ju ihop
med att det som är verkligt kreativt och nyskapande ofta är svårare att få
fram. Det är ju alltid så att lyssnarna vill ha ny musik, även om man kan ifrågasätta hur nyskapande exempelvis Idol är. Men det får heller inte vara för
nytt, då skrämmer man iväg lyssnarna.

Den kulturella commonsense-kunskapen skall dock inte uppfattas som synonym med kunskap om musik i termer av erfarenhet av musikutövning eller
musikteori. Tvärtom menar flera att för stor kunskap om musik kan försvåra
den intuitiva bedömningen. Maria Molin Ljunggren tydliggör hur hon anser
att musiker kan vara begränsade att göra ”riktiga bedömningar” till följd av
sina musikaliska kunskaper:
Vi har ofta foten ute där gemene man lever medan kreatören oftast först och
främst jobbar i den slutna kretsen där man kanske fryser på ett gitarr-riff men
glömmer bort vem som ska köpa skivan… Musiker lyssnar helt enkelt för
svårt … Jag tror att vi alla här har våra, vad ska man säga, referensmänniskor
som man vet att man kan testa idéer på. Vår tjej i receptionen är nog den på
kontoret som prickar in mest rätt tror jag. Ja, man får lära sig vilka man ska
lyssna på och vilka man inte ska lyssna på helt enkelt.

Men kunskap om musik och erfarenhet skall inte uppfattas stå i ett motsatsförhållande till varandra. Men kombinationen beskrivs som mer ovanlig.
Som undantag på artister som lyckas göra både dessa bedömningar nämns
artister som Björn Ulvaeus och Benny Andersson, Magnus Uggla, Orup och
Per Gessle.

Analytisk bedömning
A&R beskrivs ibland som talangscouter vars yrke består av att leta efter ny
talang genom att exempelvis besöka klubbar, scanna Internet och lyssna på
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demos. Jag menar att denna typ av beskrivningar implicerar att artisten eller
talangen redan ”finns där ute”, färdig att upptäckas. Utifrån intervjuerna och
tidigare forskning om hur konst skapas framstår denna bild som missvisande.
Becker (1997) menar exempelvis att skapandet av ett konstverk (och konstvärldar) är en kollektiv process där en mängd aktörer bidrar med och adderar
olika värden till både konstnären och konstverkets värde. Becker menar att
även publiken eller åskådarna utgör en del av denna process i vilken ett
konstverk skapas och tillmäts sitt värde (se även Hirsch 1969). Tschmuck
(2006) har studerat den globala skivindustrins utveckling och argumenterar
på ett liknande sätt för att kreativitet bör förstås som en kollektiv process i
vilken en mängd olika aktörer är involverade. Detta sätt att beskriva produktionsprocessen tar således avstånd från tanken om att talangen och dess värde existerar innan den upptäckts och realiserats i form av exempelvis en
skiva. Ur detta perspektiv kan A&R inte enbart betraktas som en person som
letar efter och upptäcker ny talang utan som även är involverade i processen
i vilken talangen uppstår och skapas.
Detta menar jag tydliggör ytterligare en skillnad mellan konsumenten och
en professionell A&R. Konsumenten gör sin bedömning av en låt eller artist
som den presenteras och framstår i dess färdiga skepnad. För att återigen
anknyta till exemplet med Alexander Flemings upptäckt av penicillinet så
låg upptäckten inte färdig och klar att användas i den kvarglömda bakterieodlingen. Det krävdes ytterligare experiment och utveckling för att nå det
färdiga resultatet. På samma sätt måste en A&R dels kunna bedöma potentialen hos en talang som ännu ej är färdig, dels kunna avgöra vad som behöver adderas för att lyssnaren i ett senare skede skall kunna uppskatta den
färdiga ”produkten”. En A&R måste i den bemärkelsen kunna förstå och
bedöma det som ej ännu är men som kan komma att bli. På frågan om vad
som skiljer den vardagliga lyssnaren från en professionell A&R svarar David
Mortimer Hawkins:
Jag tror att alla känner och upplever ungefär samma sak när de hör en låt.
Men en duktig A&R-person måste kunna identifiera vad det är som saknas i
en låt, vad det är som gör att den inte riktigt når ända fram. En A&R måste
kunna höra om exempelvis bryggan behöver skrivas om, om det behövs ett
mer öppet ljud på trummorna eller om sången behöver en tagning till. Det där
bygger på att man har hållit på med musik på något sätt. Många som håller på
med det här har ju tidigare varit producenter eller själva spelat.

I den intuitiva bedömningen menar jag att en professionell A&R:s bedömning i princip överensstämmer med den som en vardaglig lyssnare gör. I den
analytiska fasen krävs dock mer än enbart förmågan att uppskatta musik. En
A&R måste även kunna identifiera och åtgärda dess ”brister”. En av de intervjuade personerna illustrerade skillnaden utifrån liknelsen med den vane
bilföraren som intuitivt kan uppfatta att bilen går ”som den ska” men även
när den inte gör det vilket inte för den skull innebär att denna kan förstå och
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åtgärda felet. Jag urskiljer utifrån intervjuerna två typer av låtar och artister
som ställer olika krav på A&R:s förmåga att identifiera och åtgärda ”brister”.
Olika typer av låtar, artister och bedömningar
Ett fåtal låtar och artister framstår ha sådan uppenbar potential och genomslagskraft att de egentligen inte kräver några överväganden om huruvida
man ska göra en satsning eller ej, det är mest frågan om vilket skivbolag
eller vilken A&R som hinner först. Med denna typ av artister och låtar är den
intuitiva bedömningen så uppenbart riktig och ofta kollektiv att det inte råder
några tvivel. Anders Johansson menar att:
Det rör sig om ett par, tre låtar per år som är riktiga käftsmällar, man blir
tvungen att stanna bilen när man hör låten första gången och man vet direkt
att det här, det är en världshit… Man behöver inte göra så mycket med en sådan låt, den har en sådan inneboende styrka att den tar sig fram genom mediebruset av egen kraft.

Det är inte enbart inom det egna bolaget det råder konsensus kring denna typ
av låtar utan ofta i hela branschen. En sådan satsning framstår som relativt
säker och bedömningen sker ögonblickligen och intuitivt. Men denna typ av
låtar och artister är som citatet ovan illustrerar ovanliga. En majoritet av de
låtar och artister som en A&R måste arbeta med är betydligt mer svårbedömbara och osäkra. I kategorin av låtar som upplevs som mera osäkra blir
den analytiska bedömningen betydligt viktigare. Jag frågar Anders Johansson hur man bedömer de mera osäkra låtarna:
Usch, det där är skitjobbigt, det värsta som finns faktiskt. Man vill ju ha en
Cheek to cheek med Sahara Hotnights. Jag kom ihåg att jag och min kollega
David åkte till studion och lyssnade i tre minuter och det var helt klart direkt.
Det var bara frågan om hur lång tid det skulle ta att bli färdig med skivan. Det
är ju den ideala situationen. Det jobbiga är när man känner att, ja det här kanske skulle funka eller så funkar det inte. … Det som måste göras i sådan här
situation är att addera attraktion till artisten. Jag menar låtar som Liva la Vida
loka, Crazy in love, Jason Mraz, Umbrella osv, de är ju så bra att de mer eller
mindre tar sig fram själva. Jag behöver inte jobba lika hårt med en sådan låt.

I denna typ av bedömningar framkommer i intervjuerna en nästan oöverskådlig mängd av faktorer som påverkar det slutgiltiga resultatet. En majoritet av dessa kommer främst till uttryck i processen för marknadsföring. Men
det finns på ett tidigt stadium idéer som även ger uttryck för initiala men
betydligt mer vaga bedömningar.
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Vi måste kunna komma överens!
I de situationer där bedömningen av artistens potential är osäker nämns i
intervjuerna några återkommande faktorer vilka beskrivs som speciellt viktiga. I de fall då man upplever att artisten kanske har potential och det finns
idéer om vad som behöver förändras och adderas för att ”nå ända fram” förutsätter samarbete att A&R och artist kan komma överens. A&R måste förstå artistens ambitioner samtidigt som artisten måste förstå vad skivbolaget
vill göra. Lars Nylin beskriver hur relationen mellan bolag, A&R och artist
kan se ut:
Det kan ju vara så att artisten är så crazy att det inte går att arbeta ihop.
Ibland kan det vara så extremt att artisten aldrig ens kommer att kunna träffa
bolaget. Det kan vara så många olika saker som gör att man väljer att satsa
på en artist.

Flera beskriver den kommunikativa förmågan som en viktig del av vad som
krävs av en A&R. Anders Johansson ger sin syn på den kommunikativa förmågan så här:
Jag brukar alltid säga att en A&R:s roll är att få artisten att förstå varför man i
branschen gör som man gör. Det är ju en fin balansgång, man vill ju dels att
artisten skall få vara en oförstörd kreatör samtidigt som de måste förstå vad
som behöver göras för att nå dit de vill, de måste förstå hur verkligheten ser
ut. Artisten måste förstå tänket där allt har en orsak och en verkan. Exempelvis är ju Madonna som hon är idag som ett resultat av hur hon var för 20 år
sedan.

David Mortimer Hawkins betonar värdet av denna kommunikation just i de
projekt som framstår som osäkra. Jag frågar honom vad han konkret gör då
han känner sig osäker över artistens potential:
Det är väldigt olika, det finns inga färdiga mallar. Men ofta när man exempelvis bara har hört några låtar så försöker jag skaffa mig mer information
och en större bild. Oftast vill man ju träffa bandet. Det går inte att säga vad
som är viktigt men det kan handla om var de kommer ifrån, vad de har för uttryck, om de är ute och spelar mycket och kanske redan har en publik. Om
man ska kunna jobba med någon är det extremt viktig att man kan kommunicera. Är det så att man kan komma överens eller drar man från början åt olika
håll? Är det konflikt redan från början blir det extremt svårjobbat. Det är
både frågan om att artisten förstår vad skivbolaget försöker göra men även att
bolaget förstår vad artisten vill göra.

Jag återkommer till relationen mellan A&R och artist i beskrivningen av den
tredje processen. Men konstaterar för tillfället att den kommunikativa relationen mellan A&R och artist påverkar och ligger till grund för beslut att i ett
senare skede initiera ett projekt med artisten.
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Gläntor och öppna utrymmen för det nya
Det framkommer i intervjuerna att den initiala bedömningen inte utgör tillräcklig grund för att initiera ett projekt, med undantag från de artister och
låtar som beskrivits som käftsmällar. Ludvig Werner beskriver att:
… i musikbranschen handlar det om att både kunna höra vad du själv tycker
är bra och att faktisk förstå vad marknaden är i behov av.

Jag menar att detta ger uttryck för skivbolagets dubbla drivkrafter. Det är
inte enbart de etablerade och vad som kan uppfattas som de mest kommersiella bolagen som ger uttryck för denna uppfattning. Patrik Boman redogör
för sin syn:
För att ett litet jazzbolag som Arietta överhuvudtaget skall fungera, för att det
ska bli bra skivor måste man verkligen, verkligen kunna det här, det vill säga
att kunna höra när någonting är bra. Sen är det ju inte sagt att man ger ut det
bara för att det är bra. Det kan vara hur bra som helst men den viktiga frågan
är ju om vi kan göra någonting med det eller inte. Det räcker inte alltid med
att någonting är bra utan vi måste ha en idé om hur vi ska sälja det.

En bedömning som förefaller äga rum i detta skede, innan beslut om kontraktering tagits är hur artisten och dennes musik förhåller sig till rådande
utbud. Vilka förutsättningar har artisten och musiken att framstå som ny och
spännande för lyssnaren (Mowen & Minor 1998). Vad som är nytt bedöms i
förhållande till om det finns ett ledigt utrymme, en glänta i det rådande utbudet (Ahrne & Papakostas 2002). Även om man i iden intuitiva fasen bedömer att artisten är ”jävligt bra” så kan beslutet efter den analytiska fasen
ändå bli att inte initiera projektet. I intervjuerna har man talat om att ”platsen
redan är upptagen” och att det finns ”flera på banan”. Exempelvis så kom det
under en period under 90-talet en strid ström med nya s.k. pojkband. Men i
och med att ett större antal band etablerades blev utrymmet för nya pojkband
mindre, marknaden blev mättad. Det unika hos artisten poängteras av flera
som en central och värdefull egenskap. Vad som uppfattas som nytt eller
unikt hos en artist handlar dock inte enbart om de musikaliska kvaliteterna
utan även om rent personliga egenskaper hos artisten som ålder, kön, utseende, stil, ”appearance” och ambition. Skivbolaget söker generellt unga artister
med vilka man kan etablera exklusiva och långvariga samarbeten. Utvecklingen har beskrivits gå från fokus på ”vad som hörs till vad som syns”. l
jämförelse med 60- och 70-talen menar man att man då konsumerade mer
med öronen och idag i allt högre utsträckning med ögonen. Ola Håkansson
menar att:
I dag är det ju jäkligt många bolag som nästan innan de lyssnar på musiken
frågar hur han eller hon ser ut, ungefär som någon form av förutsättning. Jag
tycker det där på ett grundläggande sätt är helt fel.
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Utveckling beskrivs inte enbart som ”tråkig” utan även som potentiellt skadlig för branschens utveckling över tid. En betydande del av de större bolagens värde och intäkter kommer från de rättigheter man äger till olika artister. Central är rättigheten till att mångfaldiga ett verk och den ersättning som
utgår till skivbolag och förlag. Det finns hårddraget två typer av artister och
skivor; de som säljer vid tidpunkten för lansering men sedan inget mer, skivan är efter det ”död”. Det kan gälla s.k. ”one hit wonder”, samlingsskivor
av typen Melodifestivalen 2010 eller Idolskivor. Sådana typer av artister och
skivor beskrivs i intervjuerna i termer av ”tomtebloss”. De säljer mycket
under en begränsad period men sedan inget mer. Den andra typen av skivor
och artister är sådana som man kan räkna med kommer att sälja även under
en längre tidsperiod. Att exempelvis äga rättigheterna till ABBA:s backkatalog innebär en relativt säker källa till intäkter under en lång tid framöver.
Den ökade fokuseringen på utseende och ”appearance” gör att flera av de
intervjuade ifrågasätter huruvida dagens musikproduktion kommer att ha
samma kvalitet och livslängd som den musik som producerades på 60- och
70-talen. Är detta riktigt innebär det att den backkatalog som idag byggs upp
inte kommer att ha ett lika långvarigt värde som den som byggdes upp under
tidigare årtionden. Ola Håkansson reflekterar över denna utveckling:
Lyssnar man på de här gamla Atlantic-inspelningarna så är de ju fortfarande
jävligt bra, det är ju faktiskt nu 50 år senare. De innehåller något som jag
undrar om våra nyproducerade grejer verkligen har. Jag tror inte de har den
kvaliteten som gör att de kommer att hålla om 40-50 år.

Men åsikterna är splittrade om huruvida musiken i någon bemärkelse blivit
sämre eller bättre. Några anser att det aldrig har producerats ”så mycket bra
musik som nu”. Frågan om huruvida musiken i någon bemärkelse är bättre
eller sämre ligger utanför ramen för denna avhandling. Men en skillnad i hur
artister bedömdes för 50 år sedan och idag är att det visuella, det som syns
har fått större betydelse i bedömningen av nya artister och ny musik.
Ytterligare faktorer som påverkar bedömningen om bolaget skall satsa på
artisten eller ej handlar om artistens ambition och övriga mer allmänna förutsättningar. Lars Tengroth 87 beskriver att:
Det är inte bara musiken man bedömer. Det rör sig även om produktionsidéer, om artisten är ”up and running” med hemsida och en redan etablerad publik osv. Sen är det jätteviktigt vad artistens ambition är. Är han eller hon beredd att satsa 100 %, är han beredd att turnera och vara borta ett halvår? Det
kan ju finnas barn, familj, heltidstjänster och allt möjligt som begränsar artistens arbetsmöjligheter och därmed intresset från vår sida.

87
Lars Tengroth har verskam i branschen sedan 80-talet. Arbetade på MNW som A&R och
blev sedan anställd som ”Head of A&R” på Playground Music där han idag fortfarande är
verksam.
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Citatet indikerar att bedömningen av en artist omfattar en betydligt större
mängd faktorer än enbart de som rör dennes musik och apperence. Bedömningen som görs framstår därmed som betydligt mer komplex och bunden
till specifika artister, unika förutsättningar och situationer. Detta indikerar att
förmågan inte kan uppfattas som en expertkunskap med Dreyfus och Dreyfus (1986) innebörd då den är kontextberoende.

Kunskapsosäkerhet
Samtidigt som de intervjuade personerna verbalt har kunnat redogöra för
betydligt mer av den analytiska fasen är ett genomgående mönster att de
samtidigt tillägger att ”det inte finns någon mall”, att det generellt inte går att
säga vad som är ”rätt eller fel”, hur man skall göra eller vad som är viktigt.
Anders Wiklund beskriver arbetet som en ”ständigt pågående inlärningsprocess” där man ständigt ”scannar” av vad som händer på en mängd olika områden i samhället utan att riktigt veta vad man söker efter eller kommer att ha
användning av. Anders Johansson beskriver dels spänningen mellan den
intuitiva och analytiska fasen, dels problemet med att veta vilken typ av information och kunskap som är relevant:
Bert Karlsson sa en gång till mig, ”Johansson, en bra artist och en bra låt, sen
är det klart”. Men det där räcker inte långt, du måste vara mycket mer specifik och det specifika bygger på marknadsanalys. Artistrepresentanter går väldigt ofta på feeling och det kan ju vara fantastiskt. Men när man går på feeling kan man samtidigt vara avantgarde på ett sätt som blir helt obegripligt.
Ofta kan de personerna inte själva redogöra för hur de bar sig åt, ungefär som
bandet som själva inte vet hur de skrev hiten. Det finns ett inbyggt problem
med just detta. På ett sätt finns det ju något väldigt härligt och befriande med
det naiva men problemet är ju att man inte kan göra om det igen. Här menar
jag att marknadsanalysen är superavgörande. Man måste helt enkelt vara
uppdaterad, samla information, veta vad som händer, ha koll.
TF: Men hur vet man vad som är viktigt, går det att säga vad som är viktigt,
hur man skall bära sig åt för att samla rätt information?
AJ: Delvis, men att vara informerad kräver att du hela tiden är där ute och
samlar information. Men det är klart att det inte går att säga till någon precis
vad de skall leta efter. Det går inte att i förväg veta vad som kommer att kunna användas.

Svårigheten med att i förväg veta vilken information som kommer att vara
betydelsefull medför ett ständigt inslag av osäkerhet. Osäkerheten har framträtt som alltmer utmärkande för bedömningar, beslut och produktionsprocessen. Upplevd säkerhet eller osäkerhet har dock inte enbart med bedömningen av låten eller artisten att göra utan påverkas även av sociala processer. Även om en A&R måste kunna göra en ”riktig” bedömning av en artist i
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bemärkelsen att den senare kommer visa sig kommersiellt gångbar så framstår själva övertygelsen som väsentlig. På ett helt enhetligt sätt hävdar alla
att en A&R måste tro på sin egen bedömning och våga trotsa andra uppfattningar, ibland från en hel bransch som exemplet med The Beatles. Övertygelsen utgör dels en drivkraft för att ”orka jobba vidare” men även en förutsättning för att kunna övertyga omgivningen. David Mortimer Hawkins menar:
Man måste ha höga förväntningar på varje projekt, man måste sikta högt för
att lyckas. Det går inte att gå in i projekt halvhjärtat. Så det är klart att de flesta projekt i den bemärkelsen misslyckas eftersom det bara är några fåtal grejer som blir riktigt stora.

Men samtidigt som A&R måste våga tro på sin magkänsla så speglar och
påverkar omgivningens uppfattningar graden av upplevd säkerhet eller osäkerhet. I situationer av konsensus bekräftas de egna bedömningarna mot
omgivningen vilket bidar till en ökad känsla av säkerhet. Detta gäller exempelvis det som i intervjuerna kallats för ”käftsmällar”, det vill säga de starkaste och mest säkra låtarna. I intervjuerna har några personer menat att
denna process i vissa situationer leder till en form av skenbar säkerhet som
inte har sin grund i bedömningen av låten eller artisten utan istället är ett
resultat av sociala processer. Pierre Lindsjöö berättar:
Det är ju alltid det där med att man måste tycka att det är jävligt bra, man
måste tro på det. Men ibland kan det ju bli sånt uppskruvat läge. Man blir på
något sätt helt uppviglad om att det är helt grymt fast det är värsta skiten. Tyvärr brukar man ju fatta det först efteråt, när allt lagt sig lite och då är det för
sent.

På samma sätt tenderar den upplevda säkerheten att utmanas och övertygelsen sättas på prov då andra aktörer, kanske de närmaste kollegorna, det egna
bolaget eller hela branschen gör en annan bedömning.

Kunskapens paradox
Förhållandet mellan den intuitiva och analytiska fasen framstår som något
paradoxal. Samtidigt som nästan alla betonar vikten av att en A&R vågar lita
på sin magkänsla, och ”gå emot strömmen” så förefaller den ackumulerade
yrkeserfarenheten tendera att fjärma A&R från förmågan att göra just denna
typ av bedömning vilken är densamma som den vardagliga lyssnaren gör.
Erfarenheten tenderar leda till att man i den analytiska fasen själv ifrågasätter sin intuitiva bedömning. På frågan om yrkeserfarenheten i någon bemärkelse hämmar den intuitiva bedömningsförmågan svarar Ola Håkansson:
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Det där är jävlig svårt, på ett sätt tror jag det. Jag tror att den vanliga konsumenten gör en viktig insats, de plockar upp pengar i fickan och avstår plötsligt från en hamburgare för att istället köpa en skiva. De tänker inte med huvudet utan går på sin känsla. ... Problemet uppstår när man hamnar i rollen
som A&R, då låser man sig plötsligt. Det man en gång bara gjorde på känsla
ska plötsligt börja bedömas och analyseras vilket leder till att bedömningen
blir annorlunda. Det är här det går fel. Man börjar tänka att; ”visserligen gillar jag det här men jag tror inte att det kommer fungera.”

Andra har menat att erfarenheten tenderar att leda till att man framför allt
blir bra på att undvika misstag men att erfarenheten inte är lika användbar
för att bedöma nya och framtida projekt. I intervjuerna har några även beskrivit hur yrket i någon utsträckning bygger på förmågan att hela tiden göra
sig fri från kunskap om vad som tidigare fungerat och inte fungerat, då den
tenderar leda till att man upprepar sina tidigare framgångar istället för att
skapa nya. Klas Lunding 88 som har 30 års erfarenhet i branschen från både
stora och små bolag berättar:
I början var musiken allt, det var på liv och död. Med åren har jag fått en mer
nyanserade bild på gott och på ont. På ett sätt är det bra eftersom jag inte gör
misstag som jag gjorde i början. Men samtidigt har jag kanske tappat något
av brinnet och entusiasmen, jag kastar mig inte in i satsningar lika maniskt
längre. Idag väger jag betydligt mer för och emot. De trettio år som jag arbetat inom branschen har lett till att jag förstår komplexiteten på ett helt annat
sätt än i början. Det kan bli något av ett problem i stora bolag då jag kanske
har lite för stor förståelse för besparingar som måste göras vilket leder till någon form av kontraproduktivitet, det vill säga att förståelsen hämmar mig.

Denna något paradoxala skildring ger uttryck för kunskapens spänningsförhållande till kreativiteten. Yrkesverksamheten har lett till att kunskap och
förståelse byggts upp som å ena sidan medför att misstag kan undvikas men
som å andra sidan upplevs som hämmande. Flera har i intervjuerna beskrivit
att man som A&R hela tiden måste utmana sig själv genom att skapa förändring som både kan upplevas som krävande men som ”aktiverar kreativiteten”. Några av de intervjuade personerna menar att man inte kan förlita sig
på tidigare framgångar, att erfarenheten förvisso är användbar i syfte att
undvika ”idiotprojekt” men som samtidigt har ett begränsat värde för hur
man skall bedöma och genomföra radikalt nya projekt. Utifrån de beskrivningar som gjorts av kreativitet i kapitel två utgörs det kreativa momentet i
hög utsträckning av en förmåga att kunna göra sig fri från sin kunskap i syfte
att tänka i nya banor. En alltför ensidig fokus på tidigare framgångar kan ur
det perspektivet antas leda till att den kreativa förnyelsehöjden blir lägre, att

88
Klas Lunding har varit verksam i branschen sedan sent 70-tal. Han har grundat skivbolaget
Stranded och arbetat på en mängd skivbolag som Virgin, Dolores och EMI. Han har idag
återupptagit verksamheten med Stranded i samarbete med Universal.
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man upprepar tidigare framgångar och reproducerar det rådande utbudet av
artister och musik.

Inspelning och framställning
Som nämndes inledningsvis är gränserna mellan de olika processerna i förädlingskedjan inte helt klara och överlappar i viss utsträckning varandra.
Mellan fasen där talangen identifieras och inspelning av skivan påbörjas har
en informell relation mellan artist och A&R etablerats som i ett senare skede
ligger till grund för en formaliserad relation mellan artist och bolag i form av
ett skivkontrakt. Innan inspelningsfasen diskuteras närmare vill jag inledningsvis rikta fokus mot den formella och informella relationen mellan skivbolag, A&R och artist. Min uppfattning är att relationerna tydliggör hur kraven på A&R varierar och som i vissa fall även kan vara motstridiga.

Den formella relationen
Mellan fasen där den potentiella artisten identifieras och det att inspelningen
börjar, formaliseras samarbetet mellan skivbolag och artist i form av ett
skivkontrakt. A&R är ofta den person som står artisten närmast och även den
som i diskussioner redogör för kontraktets förutsättning. Innan denna typ av
förhandlingar påbörjas har bolaget ofta gjort en budget över kostnader för
inspelning, omslag, marknadsföring samt beräknade intäkter 89. Detta ligger
till grund för förhandlingen om kontraktets ekonomiska villkor. I denna fas
är A&R en mycket central person som måste lyckas förena sina egna, bolagets och artistens mål. Detta ställer en mängd olika krav på A&R som går
utöver att enbart kunna identifiera talang.
Skivkontraktet har sedan länge varit en central och stark symbol för hela
skivindustrin, med både negativ och positiv innebörd. För skivbolaget utgör
kontraktet en juridisk och ekonomisk grund för reglering av rättigheter,
skyldigheter, risker, fördelning av intäkter och kostnader. Återkommande
har en debatt förekommit om att skivbolagen utnyttjat sin maktposition i
förhållande mot artisterna. Skivbolagen har anklagats för slavkontrakt med
hårda och ibland orimliga villkor. Debatten har inte enbart rört frågan om
fördelning av kostnader och intäkter utan även skivbolagets rättighet att styra
och påverka det konstnärliga arbetet. Under de senare åren har det i Sverige
pågått en debatt i vilken man hävdat att exempelvis Idol-deltagarna har
mycket dåliga villkor i sina kontrakt. Man menar att kontrakten inte enbart är
ekonomiskt ofördelaktiga utan även innehåller villkor som är direkt skadliga
för artistens karriär (Johansson 2009). Advokat Staffan Boström på Bird &
89

Som nämnts i det föregående kapitlet varierar noggrannheten i budgeteringen mellan stora
och små bolag. I och med krisen har skivbolag dock generellt sett blivit mer noggranna med
kalkyler och budgetering för projekt än under ”den gyllene perioden” på 80- och 90-talen.
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Bird Sony/BMG besvarar i en artikel kritiken med att ”Ska du vara med i det
här programmet får du acceptera de här reglerna” (Johansson 2009). Denna
typ av skildringar tydliggör den negativa bild som media ofta ger uttryck för
gällande både skivkontraktet och den etablerade skivindustrin.
I kontrast mot denna bild framhävs i intervjuerna att artister fortfarande i
hög grad är beroende av skivbolagen och att både skivkontrakt och bolag för
många artister framstår som en positiv symbol för möjligheterna att lyckas.
Lars Nylin beskriver sin syn på skivkontraktets betydelse för artister idag på
följande sätt:
Men sen finns fortfarande tanken om skivbolag som en form av högre instans
och skivkontraktet som en bekräftelse på att det artisten gör är bra. De flesta
är ju uppväxta med idén om att man måste få ett skivkontrakt för att lyckas i
branschen. Det är ju rätt spännande att se deltagarna i Idol som trots att de är
14 år gamla står och säger, ”jag hoppas att skivbolaget vill göra det här och
det här”, i det fallet Sony/BMG. Så det finns en djupt rotat tanke hos det flesta om hur man lyckas. Och detta trots alla de som säger att skivbolagsbranschen och CD-skivan är död... Även om skivbolagsbranschen som den ser ut
idag inte finns om ett antal år så kommer den funktionen eller kunskapen alltid att behövas oavsett om man kallar det för skivbolag, musikbolag eller något annat.

Även om varje skivkontrakt ser olika ut beroende på en mängd olika faktorer
förefaller det samtidigt finnas vissa mönster som framför allt är relaterade till
storleken på bolag. Jag menar att dessa skillnader även indikerar skillnader i
fråga om fokus på ekonomisk och konstnärlig logik, något som även ger
uttryck för kraven som ställs på A&R.

Skivkontraktets innehåll
Ett skivkontrakt med ett majorbolag kan omfatta 20-30 A4 sidor vilket reglerar en omfattande mängd rättigheter och skyldigheter. En icke etablerad artist får i regel sämre villkor än en etablerad artist. En icke etablerade artist
erhåller ca 10-12 procent av försäljningspriset på varje såld skiva. Men ofta
sänks ersättningen ytterligare då de 12 procenten även inkluderar ersättning
till exempelvis ljudproducenter, framställning av konvolut, marknadsföring
och i vissa fall även en reserv för retur av icke sålda exemplar (Tschmuck
2006). Vanligtvis äger skivbolaget även rätt till optioner på ytterligare skivor
men som endast realiseras då första skivan varit framgångsrik. I annat fall
har skivbolaget rätt att häva kontraktet mot en engångsbetalning.
För artisten innebär skivkontrakt med majorbolag generellt sett större och
bättre förutsättningar för att initiera och utveckla sin karriär 90. Samtidigt är
90

Samtidigt kan ett kontrakt med ett majorbolag även låsa artistens rättigheter att spela in och
ge ut skivor samt begränsa möjligheten till liveframträdande. Kontrakten begränsar i den
bemärkelsen artistens frihet.
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en vanlig uppfattning bland artister att majorbolagen främst engagerar sig
och aktivt arbetar för de mest kommersiellt framgångsrika artisterna. Mindre
bolag uppfattas därför ofta som mer dedikerade och engagerade i artistens
karriär än majorbolag. De små bolagens villkor är ofta betydligt mer generösa än majorbolagens.
Men i realiteten får de generösa villkoren ofta begränsade konsekvenser i
fråga om ekonomiska intäkter. Detta förklaras av att de små bolagen har små
resurser för marknadsföring vilket i sin tur resulterar i att försäljningsvolymerna blir relativt låga. De små bolagen har svårt att nå ut och sprida sina
artister.
Ett exempel på ett sådant bolag är Fair Frank som delvis grundades som
en reaktion mot skivindustrins höga marknadsföringskostnader, ”girighet”
och höga konsumentpriser. På skivbolagets hemsida ger de uttryck för både
sin affärsidé men indirekt även syn på den etablerade branschen.
The label grants its artists the greatest possible artistic freedom and also a
right to co-decision in all important financial decisions regarding the artist.
The artist is also granted a right to an insight into the company’s total economy. Between Fair Frank and the artist, the latter receives the greater part of
the profit.
(Fair Frank 2010)

De generösa villkoren drabbar även de små bolagens förutsättningar för expansion och tillväxt. Även då man lyckas nå en relativ kommersiell framgång reducerar de generösa villkoren bolagets intäkter och därmed förutsättningar för tillväxt. Fair Frank är ett lite bolag som ger sina artister s.k. 50-50deal. Det uppvisar flera av de typiska problem som små skivbolag ofta slåss
med. Joacim Backman 91 berättar:
Förhoppningarna var väl större när vi började men sedan gick på något sätt
luften ur oss. Det har ju inte direkt blivit några pengar, det har typ gått plus
minus noll. Dessutom har vi ju lagt ner rätt ordentligt med gratis jobb i våra
skivor, framför allt är det ju Johan och jag som gjort det. Nu ligger väl det
hela lite på is i väntan på att vi ska hitta något tillräckligt bra.

Små och stora skivbolags kontrakt menar jag dels ger uttryck för en maktdimension mellan artist och bolag, dels ger de uttryck för vilken position som
den ekonomiska respektive konstnärliga logiken har i verksamheten.
Tschmuck (2006) hävdar att de stora bolagens skivkontrakt tydligt visar att
de etablerade skivbolagen inte är intresserade av nyskapande artister som
avviker alltför mycket från mainstream-utbudet. Samtidigt som skivkontraktet kan uppfattas ge uttryck för olika bolags logiker ger de även uttryck för
den kontext inom vilken A&R och övrig personal arbetar. Dag Häggqvist
91

Joacim Backman har varit verksam i branschen sedan 90-talet. Han var 2006 med och
grundade skivbolaget Fair Frank.
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menar att majorbolagens struktur medför att det kreativa utrymmet för A&R
är kraftigt begränsat.

Den informella relationen
Relationen mellan bolag och artist kan inte förstås som en ren affärsöverenskommelse. Portnoff (2007) har i sin doktorsavhandling studerat skivindustrins styrmekanismer och menar att relationen mellan artist och skivbolag
inte enbart kan förstås utifrån de formella kontrakten utan även utifrån mer
subtila och sociala mekanismer. Denna bild framträder även på ett enhetligt
sätt i de intervjuer jag genomfört. I dessa framkommer en irritation över den
bild som framför allt media återkommande ger av branschen. David Mortimer Hawkins berättar:
Jag är så trött på myten om skivbolaget som en talangfabrik, som likt en maskin masstillverkar artister.

I kontrast mot bilden av de etablerade bolagens slavkontrakt och girighet
beskrivs i intervjuerna förhållandet mellan artist och bolag i termer av partners och äktenskap i vilken de mellanmänskliga och sociala relationers betydelse lyfts fram. Lars Tengroth menar att
Media har en klart förenklad bild som verkar vara svår att ändra på. Om man
tittar på den bild som media ger av artister och skivbolag framstår det knappast som vi är människor. Artister är ju människor som alla vi andra med bekymmer, osäkerhet och ångest. Ofta kan artister ha väldigt stora uppfattningar som sig själva i kombination med dåligt självförtroende och osäkerhet.
Skivbolaget blir ju för många artister en trygg och fast punkt i en tillvaro som
annars kan var rätt kaotisk.

Relationen mellan A&R och artist beskrivs i intervjuerna ofta som en nära
relation som kan sträcka sig över många år. Lars Nylin skildrar hur han ser
på den informella relationen mellan A&R och artist.
Det finns en hel del psykologi i det här. Det gäller att kunna balansera artistiskt ego, konstnärens kreativa personlighet, obalans och psykoser mot tillräckligt mycket av support men även kritik. Jag tror att det här nästan är frågan om intuition som nog är jävligt svårt att lära ut, om inte omöjligt. Jag tror
inte man kan lära sig detta genom att gå en psykologikurs utan det bygger på
en djupare förståelse för konstnärens personlighet.

I de genomförda intervjuerna beskrivs även hur A&R måste lära sig att dra
en gräns för hur mycket de engagerar sig i artisternas personliga problem.
Detta beskrivs som speciellt betydelsefullt på de stora bolagen då A&R har
ansvar över ett betydligt större antal artister. En A&R som inte kan dra en
sådan gräns ”stoppar upp hela flödet” inom skivbolaget.
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Förtroendet och den ömsesidiga respekten
I intervjuerna framkommer en bild av att artister och skivbolag i grunden har
samma mål. Även om artister ofta tar avstånd från skivbolagens kommersiella strävanden och ger uttryck för ett ointresse för pengar och vinstintressen
hävdar de intervjuade personerna att de allra flesta artister faktiskt vill kunna
livnära sig på sin musikutövning vilket ger uttryck för kommersiella mål. I
den bemärkelsen har skivbolag och artister samma intressen, de vill göra
skivor som säljer. Ludvig Werner ger sin syn på förhållandet mellan artist
och skivbolag:
De flesta artister vill ju kunna leva på sin musik. Det innebär att de flesta
även vill ha ett skivkontrakt. De vill ha en samarbetspartner som är villig att
jobba för och investera pengar i deras karriär. I den bemärkelsen är skivbolag
något av en kreativ bank. För de allra flesta artister innebär skivkontrakt ett
väldigt bra samarbete som alla i slutändan tjänar på. För det är ju så att vi betalar allt. Vi hjälper förhoppningsvis artisten till att kunna leva på det han eller hon gör. Vi försöker göra investeringar på de ytor där artisten är lite sämre. Det gäller oavsett om det innebär att vi lägger extra resurser på en video,
tar in en producent eller ser till att artisten får arbeta med en erfaren låtskrivare. Skivbolagets roll är att försöka utveckla och förvalta en karriär.

Som nämnts i det föregående kapitlet beskrivs industrin som driven av ett
genuint och ofta livslångt intresse för musik. Artister och skivbolag delar ur
det perspektivet både konstnärliga och kommersiella intressen. Men detta
innebär inte att relationen mellan bolag och artist är friktionsfri. Även om
artisten är intresserad av att sprida sin musik och kunna livnära sig på sin
musikutövning så finns det en allmän skepsis mot ”skivbolagsmänniskor”
och ”folk i kostym”. Vidare beskrivs i intervjuerna att artister ofta saknar
förståelse vad skivbolaget kan bidra med och vad som ligger till grund för
olika beslut. Lars Nylin ger sin syn på detta:
Det gäller att få artisten att inse att de inte har rätt om allting. Jag brukar säga
att man måste tvinga artisten till sin egen lycka vad det gäller låtordning,
singelval, omslag, logistik, turnébolag, videor och hela presentationen. Det
man måste komma ihåg är att artisten framför allt måste vara bra på en sak,
och det är att leverera bra musik vilket inte innebär att artisten för den skull
även är bra på allt annat. Trots det stålbad som branschen genomgått är det
just därför som artister fortfarande söker sig till skivbolag eller skivbolagsliknande företag.

Grundläggande för förutsättningarna för denna typ av dialog är att A&R
lyckas etablera ett förtroende hos artisten. I intervjuerna beskrivs hur detta
kräver att A&R har en grundläggande förståelse för den konstnärliga processen och har ett genuint musikintresse. Men det nämns även att det i branschen finns några få undantag där A&R enbart förefaller styras av sin intuitiva bedömningsförmåga utan att vare sig ha någon egentlig kunskap om den
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konstnärliga processen eller kunna redogöra för varför något är bra. Man har
talat i termer av ”Bert Karlsson-genen” eller A&R som tar beslut grundat på
”om foten börja gå”. Den sammantagna uppfattningen är dock att yrket kräver att A&R antingen har ett genuint musikintresse eller egen erfarenhet av
musikutövning. Ola Håkansson tydliggör detta på följande sätt:
Jag tror att det i alla kreativa branscher krävs att man antingen själv har varit
verksam eller har ett brinnande intresse för vad det nu gäller. Man måste uppfattas som artistvänlig. Jag tror inte att det enbart gäller vår bransch och artisterna utan säkert även författare, fotografer och gallerister. Konstnären
måste känna att man är genuint intresserad av deras konst. Framstår skivbolaget och A&R som enbart intresserad av lönsamheten känner man sig som
artist obekväm och osäker 92.

Anders Johansson beskriver hur hans erfarenhet av musiker bidrar till att
skapa en form av respekt och förtroende från artisterna:
Artister vill ha någon som förstår och som de kan diskutera med om det exempelvis ska vara en moll- eller durklang på det sista ackordet. Min musikerbakgrund gör att jag kan prata med artister om sådant. Sedan är det vanligt
att artister anser att A&R inte ”vet vad de pratar om”, att de aldrig suttit i en
turnébuss, haft skrivångest, bråkat med producenter osv. Även om jag inte
har lika stor erfarenhet av det som mina artister så har jag faktiskt varit med
om precis det här, jag vet vad det innebär. Och det är ju klart att det ger en
viss trovärdighet. Jag tror att min bakgrund gör att artisten har lättare att förstå och att allt därför går lite snabbare än vad det annars skulle ha gjort. Musikerbakgrunden är ingen förutsättning för att arbeta som A&R men den kan
verkligen underlätta.

Det genuina musikintresset beskrivs i termer av att vara ”helt insnöad på
musik” och ”nörderi”. Det är således inte frågan om den vardagliga lyssnarens sätt att konsumera och lyssna på musik. På samma sätt som erfarenhet
av egen musikutövning kan bidra till att förtroende skapas mellan artist och
A&R kan det genuina intresset för musik göra det. Lars Nylin skildrar sin
uppfattning om musikintressets betydelse för yrket som A&R:
Det kan på ett sätt vara svårt att beskriva fördelen med nörderiet. Men för
mig innebär det att jag har en hyfsad referensram oavsett om det gäller avantgard- eller jazzmusik och definitivt vad det gäller rock- och popmusik. Referensramen gör att jag kan förstå vad artisten försöker göra och ofta även avgöra vad artisten inspireras av och lyssnar på för musik. Jag kan ju på det sättet även visa för artisten att jag förstår genom exempelvis ”namedropping”.
Det bidrar ju till att man får ett förtroende.
92

För en skildring av ett konkret exempel hur ett potentiellt samarbete misslyckades på grund
av att A&R inte kunde visa sin förståelse för artistens konst se Portnoff (2007) Hon beskriver
hur bandet Stella Rocket upplevde att A&R inte förstod deras musik och framför allt framstod
som intresserad av att tjäna pengar.
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Förtroendet mellan artist och A&R ökar förutsättningarna för att A&R skall
kunna övertyga artisten om vad som behöver göras för att nå sina mål. men
det förekommer även beskrivningar av situationer när artist och A&R inte
når kompromisser enbart genom ett ömsesidigt givande och tagande utan
även genom vad jag uppfattar som en form av maktutövning från skivbolagens sida. Janne Lundqvist 93 berättar hur man på Virgin kunde hantera sådana artister och situationer:
Då artisten inte vill göra det som bolaget kräver får man utgå från de förutsättningarna som fanns och diskutera vidare. Men jag kommer ihåg att det på
Virgin fanns en A- och B-list. Var det så att en artist inte ville ge radiointervjuer, träffa press, signera skivor så kunde bolaget säga att, ”det är lugnt, du
gör som du vill men då flyttar vi ned dig ett pinnhål, från A-list till B-list”.
Ofta ledde detta till en förhandling som nästan alltid resulterade i en kompromiss.

I de allra flesta skildringar av denna kommunikation och relation framhävs
dock att meningsskiljaktigheter som kan förekomma mellan artist och A& R
framför allt betraktas ge upphov till vad som beskrivits som en konstruktiv
och kreativ friktion. Mötet mellan olika mål eller kunskaper utmärks av ett
givande och tagande där olika ambitioner sammanjämkas i kompromisser. I
intervjuerna menar man att detta oftast leder till att det slutgiltiga resultatet
blir bättre. Ola Håkansson ger exempel vad denna typ av diskussioner kan
handla om:
Artisten kan exempelvis komma med en låt som har en jättemärklig titel som
ingen kan uttala eller än mindre komma ihåg. Sådant måste man försöka ändra på för artisten skull. Man måste diskutera och förklara, ”Måste den verkligen heta så här? Ja det känns så. Men om du ger låten det namnet så kommer
den för det första inte att spelas på radio och för det andra kommer ingen att
komma ihåg vad den heter. Kan vi inte enas om att den ska heta Rosegarden
istället?” I den typen av diskussioner måste du lyckas förklara hur verkligheten ser ut vad som krävs för att artisten skall nå sina mål. Artisten kan uppfatta den här typen av diskussioner som ingrepp i hans konstnärliga integritet.
Men desto större förtroende artisten har för dig och desto bättre du är på att
argumentera ju enklare brukar det bli att enas.

93

Janne Lundqvist har varit verksam i branschen sedan mitten 70-talet. Han började på CBS
och blev marknads- och försäljningschef på Virgin i början av 80-talet. han har varit VD för
skivbolaget Greatest Hits och Vitaminic. Idag är han verksam som konsult i det egna bolaget
LUNKAN Music och Media.
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I intervjuerna beskrivs hur det ibland kan vara svårt för A&R att både hävda
sig gentemot artisten och argumentera för sin ståndpunkt. Detta gäller framför allt i frågan om etablerade och kända artister. I skildringen av en autentisk situation beskriver Ludvig Werner:
Jag uppfattar oftast att olika uppfattning leder till en form av kreativ och konstruktiv konflikt. Om en idé är dålig måste det finnas någon som vågar säga
nej och på det sättet driva artisten till att göra någonting bättre. Några av de
största succéerna har ju ofta handlat om att det har funnits ett kreativt och bra
samarbete mellan A&R och artist som ibland har blivit väldigt högljutt. Ett
klassiskt exempel på en sådan situation är när Santana för ca 10-15 år sen
skulle göra comeback. En av världens mest legendariska A&R, Clive Davis
hade en tid funderat på att göra en skiva med duetter. De båda var bekanta
sedan tidigare och Clive Davis beskrev sin idé för Santana som svarade.
”Aldrig i livet, varför skulle jag prostituera mig så? Varför skulle jag göra låtar med artister som jag för det första knappt vet vilka de är och för det andra
inte respekterar?” De lär tydligen ha haft ett rätt rejäl bråk men som slutade
med att Clive Davis föreslog en kompromiss. ”Vi gör så här, du väljer hälften
av låtarna och jag den andra hälften. Du får inte lägga dig i mina val av artister och jag får inte lägga mig i dina val? De enades och började spela in skivan som fick namnet Supernational som sedan sålde 20 miljoner. Men en sådan här överenskommelse är verkligen beroende av vilken A&R det är. Det
är nog inte många A&R i världen som har den respekt och pondus som krävs
för att hävda sig och få gehör från en artist som Santana. Det finns alltid en
risk att A&R blir överkörd av den tunge karismatiske artisten.

Även om skildringarna av relationen mellan A&R och artist främst uttrycks
som ett förtroende och en respekt grundad på ett genuint musikintresse och
erfarenhet av musikutövning så framkommer även flera exempel på till synes irrelevanta faktorer. I intervjuerna han man talat om och flummiga faktorer som egentligen inte har med yrkesutövningen att göra utan mer allmänmänskliga förutsättningar för vänskap. Lars Nylin som har haft ett långt
samarbete med artisten Nisse Hellberg (sångare i Wilmer X) beskriver hur
rätt otippade intressen delvis förklarar deras långa samarbete.
Jag har ju dels min sportjournalistisk och min musik och det går faktiskt inte
riktigt att separera från varandra. Jag tror exempelvis att Nisse Hellberg delvis gillar att jobba med mig för att jag är sånt sportfreak. Vi pratar ju alltid
fotboll. Så det finns en mängd flummiga faktorer som faktiskt påverkar hur
relationen mellan A&R och artist ser ut.

Det går dock inte att identifiera några speciella faktorer utan de kan variera
på samma sätt som relationer av vänskaplig karaktär rent allmänt gör. Men
de ger dock uttryck för den sociala och vänskapliga dimensionen av relationen mellan A&R och artist.
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Inspelning
Skivbolagens delaktigt skiljer sig avsevärt ifråga om karaktären av delaktighet vid inspelning. Hur delaktig och på vilket sätt en A&R är delaktig i inspelningsfasen skiljer sig åt både mellan olika typer av bolag men även mellan stora och små bolag vilket är den skillnad som främst kommer att belysas.
De centrala aktörerna i inspelningsfasen är artisten, musikerna, producenten och i varierande utsträckning A&R. I intervjuerna hävdas att man på de
mindre bolagen står närmare artisten i jämförelse med majorbolagen. Men
skillnaden kommer även till uttryck i vilken utsträckning en A&R är delaktig
i den konstnärliga processen. I de mindre bolagen är av naturliga skäl arbetsfördelningen inte lika differentierad. Olika funktioner i bolaget sammanfaller
ofta i en och samma person, Det är som förut nämnts inte ovanligt att en
ägare både är VD, A&R, musikant, producent, ekonom och marknadsansvarig. Organisationens storlek och ekonomiska förutsättningar medger inte att
olika funktioner kan differentieras mellan olika individer utan måste kombineras i en eller ett fåtal personer. Ett exempel på ett sådant bolag är Fair
Frank som startats av fyra personer varav alla har mångårig erfarenhet som
musiker och annan verksamhet i branschen. Samtliga av grundarna agerar i
rollen som A&R vilket innebär att A&R-funktionen utförs kollektivt, alla är
med och beslutar om vilka artister och band som skall kontrakteras. På flera
av bolagets skivor medverkar framför allt Johan Carlberg och Joacim Backman i egenskap av både producenter, musiker och inspelningstekniker. De
står i den bemärkelsen mycket nära den konstnärliga utövningen och har stor
påverkan på det slutgiltiga resultatet. Vidare deltar de även i liveframträdanden i egenskap av musiker. Denna typ av konstnärlig delaktighet är vanlig på
små bolag och ovanlig på majorbolag.
Men detta innebär inte att A&R på majorbolag inte har någon inverkan på
den konstnärliga processen och dess slutresultat utan det sker på andra sätt.
Exempelvis kan det handla om att välja en lämplig producent för skivan eller
att ta in en erfaren låtskrivare för att samarbeta med artisten. Det finns även
en form av explicit yrkeskunskap som kan påverka skivans slutgiltiga resultat. Det handlar exempelvis om att musik låter annorlunda i bilar och att man
i de fall man vänder sig mot radiolyssnande publik behöver förstärka vissa
frekvenser vid mixningen. Ytterligare exempel utgörs av vetskapen om att en
refräng inte bör komma senare än tjugo sekunder in i låten eftersom lyssnarens uppmärksamhet sedan avtar. Om man vill att låten skall spelas i radio är
det lämpligt med ett intro på ca 15 sekunder för att ge programledaren tid att
prata. Den något paradoxala baksidan av denna typ av kunskap är att ju fler
som använder den desto mindre tenderar dess värde att bli. Detta kan förstås
utifrån den förut nämnda fjärilskurvan där konsumenter vänjer sig vid det
nya, de når adaptionsnivån vilket leder till att uppmärksamheten avtar. Det
vill säga reproduktionen av kunskapen tenderar att minska dess värde i be146

märkelsen att fånga uppmärksamhet. Ju fler låtar som följer den optimerade
frekvensfördelningen eller vars refränger kommer efter 20 sekunder, ju
mindre uppmärksamhet väcker den hos lyssnaren. En uppgift som återkommande beskrivs i intervjuerna är att hjälpa till med val av vilka låtar som
skall komma med på skivan, vilken ordning de ska ha och vilken eller vilka
låtas som ska bli singlar. Detta gäller A&R på både stora och små bolag.
Ofta är besluten ett resultat av kompromisser mellan artist och A&R. I intervjuerna beskriver dock flera att de ibland upplever det som svårt att argumentera med artisten om denna typ av val. Den främsta anledningen beskrivs
vara att artisten har för starka känslomässiga band till sina låtar vilket gör att
de får svårt att distansera sig och se det ur någon annans perspektiv än sitt
eget. Denna typ av diskussioner kan bli högljudda och i intervjuerna beskrivs
att A&R i dessa situationer måste lyckas hävda sin ståndpunkt då fel val av
singel eller låtar på skivan drastiskt kan försämra förutsättningarna för framgång. Men samtidigt framhåller flera att denna typ av meningsskiljaktigheter
inte kan förstås som någon egentlig konflikt. Dag Häggqvist upplever allmänt att reaktionen på denna typ av inblandning oftast är positiv. Han menar
att:
Oftast uppskattar artisten att få respons på vad de gör och att skivbolaget engagerar sig tillräckligt för att tycka det ena eller det andra.

Stora och små bolags delaktighet i den konstnärliga processen skiljer sig
således åt men påverkar ändå det slutgiltiga resultatet.

Marknadsföring
I denna process utvecklas och operationaliseras de idéer som i det initiala
skedet endast utgjort mer eller mindre vaga idéer. Processen är central för
förståelsen för hur konsten blir kommersiell, hur artisten och dennes musik
finner sin väg till konsumenten. Processen ger uttryck för de strategiska
överväganden som successivt operationaliseras och framkallar ett beteende
hos skivköparen. I förädlingskedjan är processen i vilken artisten marknadsförs och kommuniceras central för förståelsen för varför vissa typer av bolag
väljer att satsa på en specifik typ av musik och artister samt varför en del
projekt misslyckas och andra lyckas.
I kommande avsnitt beskriver jag olika typer av marknadsföringsstrategier och ger även konkreta exempel på situationer då man lyckats respektive
misslyckats. Det generella mönster som framträtt är dock att de större skivbolagens marknadsföring är mer strategisk och omfattande än hos de små
bolagen. De små bolagens brist på resurser resulterar i att man tar till vara på
alla chanser som ges och kan komma på i syfte att marknadsföra sina artis-
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ter. Den kommande framställningen blir därför framför allt en beskrivning
av de etablerade och större bolagens strategier.
A&R har inte en lika given roll i marknadsföringsprocessen som i de föregåenden processerna. Detta beror på att arbetsfördelningen är mer differentierad på de större bolagen vilket leder till att personal på marknads- och
säljavdelningen blir mer framträdande i denna process. Men det är fortfarande A&R som står närmast och har den tätaste kontakten med artisten. På de
stora skivbolagen samordnas strategierna för en lansering internt mellan VD,
säljchef, A&R och marknadschef. Men marknadsföringen är inte enbart riktad utåt mot skivköparna, utan är i ett första skede även riktad mot den egna
organisationen och andra av projektet berörda aktörer. Jag gör en åtskillnad
mellan intern och extern marknadsföring. Med intern marknadsföring avser
jag de åtgärder som riktar sig mot den egna organisationen, i projektet involverade aktörer och i viss utsträckning även mot branschen. Med extern
marknadsföring avser jag de åtgärder som riktar sig direkt till skivköparna.

Intern marknadsföring
Redan i den fasen då A&R ”upptäckt” en talang påbörjas en form av informell och intern marknadsföring av artisten. Initialt brukar A&R spela upp
låten och diskutera med andra kollegor eller referenspersoner för att ”testa”
idén. Detta kan både uppfattas som ett sätt att bekräfta sin egen bedömning
och minska känslan av osäkerhet men även att förankra och lansera artisten
internt. Janne Lundqvist skildrar denna process:
Det är ju upp till A&R att övertyga VD och alla andra på bolaget om varför
man skall satsa på artisten. Och det är ju klart att om det är en väldigt stark
A&R som alltid träffar rätt så behövs mindre övertalning och mindre argumentation för att övertyga. Men det är i slutändan VD som tar beslutet.

Skildringen ovan indikerar att det finns två sätt att övertyga omgivningen.
Det ena grundas på A&R:s kommunikativa förmåga att genom argumentation lyckas vinna gehör för sina idéer. Det andra grundas på tidigare uppvisad förmåga, kompetens. Omgivningen övertygas i det senare fallet av personen tidigare uppvisade förmåga att ”träffa rätt”94. Den tidigare uppvisade
förmågan leder till en förväntan och antagande om att personen även i framtiden gör ”rätt” bedömning.
I kapitel två beskriver jag kompetens som en position i ett system av regler vilken är relaterad till olika resurser. Den uppvisade förmågan leder till
att individen erhåller en position inom det egna bolaget och i branschen. Jag
avser i första hand inte den formella positionen utan den informella positio94

Både argument och uppvisad kompetens kan självklart fungera i kombination där det ena
adderas till det andra. Men jag håller isär kommunikativ förmåga och kompetens av analytiska skäl.
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nen vilken jag i kapitel två menar är relaterad till symboliska resurser. I en
situation där något nytt presenteras som av omgivningen uppfattas som svårbedömbart eller till och med som ”omöjligt” blir det avgörande vem som
framför och lanserar idén. På det sättet menar jag att uppvisad förmåga,
kompetens, ökar förutsättningar för framtida projekt. Jag återkommer till
denna diskussion närmare under stycket, Inlärning, utbildning och kompetens. Redan vid inspelning av skivan har den interna marknadsföringen påbörjats. Janne Lundqvist ger exempel på hur detta konkret kan ske:
Samtidigt börjar en intern marknadsföring som är väl så viktig som den externa. Det kan konkret handla om att man bjuder in säljkåren i studion, redan
innan plattan är klar. Jag kommer ihåg från CBS att när vi höll på spela in Efter Plugget med Factory så bjöd vi in säljkåren till studion. Man vill ju att
folk ska känna att ”vi var med”. Om folk frågar något om vad som är på gång
så ska säljarna kunna säga, ”Factory, låter jävligt bra, jag var själv med i studion, satt och drack lite bärs med bandet, det där kommer att bli något”.

Det är viktigt att inkludera både marknads- och säljavdelning då dessa i ett
senare skede är de som lanserar artisten gentemot radiostationer, TV, DJ:s
och återförsäljare. Det är viktigt att sprida övertygelsen, tron på artisten, i
hela organisationen och de aktörer som kommer att medverka i lanseringen.
En viktig del av lanseringen mot branschen utgörs av s.k. showcase i samband med branschmöten och konferenser. Artisten uppträder under oftast
relativt enkla former och framför en eller flera låtar. Syftet är att visa upp
”vad som är på gång” och väcka intresse från den övriga branschen. Det är
vanligt att skivbolaget försöker få artisten att följa med till radiostationer,
skivsigneringar, träffa säljare och återförsäljare. Janne Lundqvist skildrar hur
han anser att detta är extra viktigt i Sverige:
Att sälja in artisten internt är ju extra viktigt i Sverige eftersom om en svensk
skiva misslyckas blir det ju sådan jävla smäll till skillnad från en internationell artist som i för sig har en högre kostnad per sålt exemplar men som har
en jämn royalty på 25 %. Det är ju därför det är så viktigt att sälja in en
svensk artist internt och det måste ju artister vara med på.

Men det är inte alla artister som ställer upp på denna typ av marknadsföring.
Oftast är artistens medverkan i marknadsföringen reglerad i kontraktet men
problem kan uppstå ändå. Det är framför allt A&R som måste övertala och
få artisten att förstå vad som behöver göras i olika skeden för att nå de mål
man har. På flera mindre bolag har man menat att artister i flera fall har uppfattningen att ”deras jobb är över” när skivan är inspelad och att det sedan är
upp till bolaget att sköta marknadsföring och promotion. I intervjuerna har
man skildrat hur en del artister inte ”förstår hur det går till”. Konkret kan
detta handla om att artisten inte vill ”turnera med skivan” vilket är nödvändigt för små bolag i syfte att bygga upp en publik, sälja och marknadsföra
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skivan. Ett annat exempel utgörs av TV-framträdande som ofta sker utan
ersättning men som har ett stort marknadsföringsvärde. Det ges i intervjuerna exempel på hur artister inte vill vara med i TV om de inte får gage och att
de inte förstår det ”större sammanhanget”. Men det förekommer även att
artister av både ideologiska eller publika skäl inte ställer upp i olika sammanhang. Generellt sett är exempelvis artister ofta ovilliga att ställa upp i
TV-reklam. Man är rädd för att imagen kan förstöras.

Extern marknadsföring
Under 80- och 90-talen lades allt större resurser ned på marknadsföring av
skivor och artister. Utbudet av musik har under de senaste årtiondena stadigt
ökat vilket lett till ökade krav på effektiv marknadsföring. De allt högre
marknadsföringskostnaderna har lett till en form av nollsummespel där man
hela tiden tvingas öka insatsen för att nå samma resultat. Men i och med
krisen har dock alltfler försökt att finna alternativa vägar än att enbart öka
insatserna.
I intervjuerna och media har man hävdat att det finns något som kan uppfattas som en ”mall” för hur man släpper en skiva som både är explicit och
kan beskrivas som en yrkeskunskap (Gustafsson 2010). Exempelvis tillkännager man oftast ett skivsläpp ca sex månader i förväg medan man under
tiden på olika sätt försöker skapa uppmärksamhet och bygga upp intresse
inför den kommande releasen. Metoderna för hur man skapar uppmärksamhet skiljer sig dock åt. Beroende på vilken image artisten har kan olika typer
av skandaler och skvaller öka intresset och i sin tur försäljningen. I intervjuerna har flera gett exempel på s.k. ”lyckade skandaler”. Magnus Uggla ges
som exempel på en artist som uppfattas ha en naturlig fallenhet för att skapa
uppmärksamhet kring varje release. Anders Wiklund 95 berättar:
Magnus Uggla är marknadsföringsgeni. Det händer alltid något med Magnus
Uggla i samband med en ny skiva. Antingen blir han påkörd när han cyklar
på S:t Eriksplan, eller så blir han stämd för upphovsrättsbrott eller provocerar
han hela svenska artistetablissemanget. Oavsett så får han löpmeter med gratis reklam i tidningarna. Att svensk media inte har upptäckt det för länge sen
kan jag inte fatta.

Svaret väcker flera frågor. För det första, går denna förmåga att uttrycka i
termer av kunskap? För det andra, vem är den knuten till, artisten eller personal på skivbolaget? Anders Wiklund menar dock att denna förmåga inte är
knuten till bolaget utan till Magnus Uggla personligen. Han hävdar att om
det vore ett resultat av en enskild A&R eller PR-människa så skulle flera
95
Anders Wiklund har varit verksam i branschen sedan slutet av 70-talet. Han har främst
arbetat med försäljning och marknadsföring. Han har arbetat på skivbolagen Eva Records,
som enbart ger ut samlingsskivor, och är idag verksam på Sony Music.
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artister på skivbolaget använda samma strategi. Men det är inte givet att en
skandal främjar skivförsäljningen. Det är i hög grad relaterat till artistens
image. Artister har olika förväntningar på sig vilket innebär att det som kan
vara en positiv skandal för den ene är förödande för den andre. Men utmärkande för många av dessa uppseendeväckande skandaler är att de med tiden
tenderar att kännas allt mindre uppseendeväckande. Det krävs något nytt för
att provocera och väcka uppmärksamhet, något som sticker ut och bryter mot
det invanda och förväntade. I termer av kunskap kan mönstret, det vill säga
eventuella positiva effekter av skandaler och provokationer beskrivas som en
kunskap. Men metoderna för hur man uppnår den positiva skandalen kan
inte betraktas som en kunskap. Istället ger den uttryck för ett kreativt moment vilket kommer till uttryck i att det tillförs nya oväntade moment som
väcker uppmärksamhet. Men vetskapen om provokationens potentiella värde
menar jag kan uppfattas som ett uttryck för kunskap.
Jag har beskrivit den mall eller praktik för hur man släpper en skiva som
ett uttryck för en explicit kunskap. Men återigen förefaller värdet av denna
typ av kunskap ha ett relativt värde som minskar i och med att allt flera följer
den. Att tillkännage en release sex månader i förväg och släppa singlar med
vissa mellanrum blir till något förutsägbart, en förväntan som inte väcker
uppmärksamhet utan tas för given. I intervjuerna framträder en bild av hur
framgångar genom hela skivindustrins historia återkommande har uppnåtts
genom att bryta mot dessa förväntningar och förgivettagna praktiker. Ett
relativt aktuellt exempel är Radiohead som släppte sin skiva via hemsidan
där de som laddade ned skivan frivilligt fick avgöra vad och om de ville
betala. Detta förorsakade en livlig debatt och det skrevs en omfattande
mängd artiklar, det vill säga gratis reklam. Det finns inga uppgifter om hur
stora intäkterna blev. De intervjuade personernas bedömning är dock att det
var en kommersiell framgång. Ett annat exempel utgörs av Kent som tillsammans med skivbolaget Sony valt att göra vad de kallar för en attacklansering. Lanseringen bryter mot flera av de vedertagna och etablerade metoderna för hur man ger ut en skiva. För det första kom skivan med mycket
kort intervall till den föregående skivan. En sedan länge etablerad uppfattning har varit att artister bör släppa skivor med något eller några års mellanrum för att bygga upp en efterfrågan. För det andra valde man att släppa all
information om skivsläppet direkt och mycket kort före releasen. För det
tredje valde man att använda hemsidan som primär plattform för marknadsföring istället för de mer traditionella forumen som reklam i tidningar, offentliga platser och TV. På det sättet blev marknadsföringskostnaderna låga,
skivbolaget lyckades skapa ett överraskningsmoment och medial uppmärksamhet kring ”det nya greppet”. Jag menar att exemplen illustrerar hur de
kreativa momenten i produktionsprocessen inte enbart rör förmågan att
”upptäcka” talang utan även kommer till utryck i den process då musiken
marknadsförs och kommuniceras till lyssnarna.
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Förutom kreativ marknadsföring kan lyckade resultat med små marknadsföringskostnader även nås med hjälp av kunskap och analys. I de strategiska
bedömningarna av metoder och budget för marknadsföring utgörs en grund
för bedömning av hur mycket man kan förväntas få tillbaka på varje investerad marknadsföringskrona. Janne Lundqvist redogör för hur ett sådant beslut
togs:
Jag kom ihåg en lansering som resulterade i att vi sålde 7000 eller 8000 exemplar med en mycket liten budget. Vi valde avsiktligt att bara satsa ca 10
000 kronor på lanseringen av skivan. Anledningen till att vi kunde göra det
och ändå lyckas var att vi visste att artisten hade en trogen publik som om
den bara fick informationen skulle köpa skivan. Det räckte i princip med att
vi skickade skivan till radio så var det klart. Vi hade kanske kunnat sälja flera
skivor om vi satsat hundra tusen till men det är osäkert om vi hade fått tillbaka pengarna. Men det kräver att man har ett säkert kort, att artisten redan har
en publik. Det kan ju även vara så att man misstänker att det finns ett tak för
försäljningen, det vill säga att varje marknadsföringskrona inte påverkar försäljningen något nämnvärt.

Skivbolagets marknadsföringsprocess har tidigare beskrivits ske i två faser,
en strategisk och en operationell (Tschmuck 2006). I intervjuerna framkommer en bild av hur A&R och skivbolaget genomför marknadsföringen i en
pendling mellan dessa två faser. Det som kan förändra den initialt valda strategin är möjligheter som i den strategiska fasen var okända eller som uppkommit under den operationella fasen. Ytterligare en orsak till att göra förändringar i strategin är skivköparnas reaktioner. I de fall då en lansering är
på väg att misslyckas märker man det mycket snabbt. När lanseringen inte
går som planerat står man inför valet att antingen öka insatserna, förändra
strategin eller att så snabbt som möjligt minimera marknadsföringsåtgärderna i syfte att minska kostnaderna för ett potentiellt misslyckande. Janne
Lundqvist ger en skildring av hur sådana bedömningar kan ske:
Det gäller ju hela tiden att läsa av reaktionerna. Det händer ju att en platta dör
och då gäller det att lägga locket på så fort som möjligt. Vanligtvis är man
lite avvaktande. Det är ju vanligt att man väntar tills man släppt typ tre singlar. Om man låt oss säga har sålt 80 000, då är det läge att kanske satsa ytterligare 400 000 på en TV-kampanj. För har man sålt 80 000 vet man att det
finns ett intresse och då går det troligtvis att sälja ytterligare 20 000.

Vilket beslut som tas är beroende på det enskilda projektet och typen av
artist. En del projekt är som förut nämnts mer långsiktiga vilket gör att bolagen kan välja att vara mer uthålliga. Men om en skiva av typen Melodifestivalen eller en samlingsskiva ser ut att misslyckas drar man så fort som möjligt in alla marknadsföringsåtgärder, då den betraktas som död.
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Tur och slump
Den bild som framkommer av processen i vilken talang ”upptäcks” till dess
att konsumenten väljer att köpa skivan har framstått som allt mer komplex.
Det handlar både om att det på förhand är svårt att avgöra vilka faktorer som
kommer att vara betydelsefulla men även den oöverskådliga mängden av
potentiellt betydelsefulla faktorer. I flera av de intervjuer jag gjort har man
talat om den ständiga närvaron och betydelsen av att ha tur. Men samtidigt
har de intervjuade personerna något skilda synsätt på hur detta skall förstås
och i vilken utsträckning man kan påverka slumpens inverkan. Maria Molin
Ljunggren beskriver sin syn på betydelsen av tur på följande sätt:
I den här branschen är det så att vi jobbar med någonting som vi helt är i
händerna på och det är turen. Jag menar vi ska ha så fruktansvärt mycket tur
och timing. Tur kan man inte styra och timing kan man inte heller alltid styra
över.

Det framkommer även, om det endast i ett fåtal fall är explicit uttalat att det
finns strategier för att hantera inslagen av tur och slump. Flera menar att
krisen lett till att man idag har en större riskmedvetenhet vilket medfört att
betydelsen av tur har minskat. Anders Johansson beskriver utvecklingen på
följande sätt:
Det är klart att det finns inslag av tur men de blir mindre och mindre ju hårdare klimatet blir. Förut var det ju mer av chanstagande, man körde ut grejer
och kollade om det blev några reaktioner. Ibland var det möjligt att lyckas
utan att man gjort analyser eller utvecklat några egentliga strategier. Idag är
man tvungen att konceptuallisera och kommunicera mycket tydligare än förut. Det innebär ju också att det finns en tanke bakom vad man gör. Det i sin
tur innebär ju också att betydelsen av turen och slumpen har minskat.

Ola Håkansson hävdar att turen ständigt är närvarande och att man både
måste acceptera men även lära sig att hantera dess inflytande över verksamheten. Han menar att det aldrig går att utesluta slumpen och turens inverkan.
Däremot menar han att det går att öka förutsättningarna för att lyckas och att
i någon mån minska riskerna för att misslyckas genom att reducera slumpfaktorerna. Han illustrerar sin syn på slumpens betydelse och möjlighet att
begränsa dess inlyftande:
Jag brukar säga så här att, du måste ha tur men om du har erfarenhet kan du
begränsa en del av slumpfaktorerna. Om du kan begränsa slumpfaktorerna
ökar samtidigt sannolikheten för att du ska träffa rätt. Och det är mycket det
som arbetet handlar om.

Delar av denna erfarenhet Ola Håkansson talar om menar jag kan uppfattas
som en explicit yrkeskunskap. Det handlar som förut nämnts exempelvis om
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när refrängen i en låt bör komma, vilka frekvenser som bör förstärkas och att
undvika långa svåruttalade titlar. Ytterligare ett exempel på sådan kunskap är
att undvika releaser och lanseringar i samband med händelser som skäl medialt fokus. Lars Tengroth ger sin syn på innebörden och betydelsen av att ha
tur:
Jag vet inte riktigt om man ska kalla det tur. När man gör sina planer så finns
det ju förhoppningar om att vissa saker skall hända. Det som behövs kanske
är att ett produktionsbolag bokar en turné vilket man hoppas och tror ska ske
men sedan kanske det inte blir så. Många faktorer ligger bortom vår kontroll
men som kan vara avgörande för hur det i slutändan kommer att fungera.
Men det jobb vi har gjort behöver därför inte vara fel.

En något annan men relaterad uppfattning är tur uttryckt i termer av tillfälligheter. I intervjuerna har man hävdat att tillfälligheter både kan påverka
projektet positivt och negativ. Den omgivning i vilken lanseringen sker är i
ständig förändring vilket gör att det är svårt att identifiera vilka faktorer som
i genomförandet kommer visa sig värdefulla.
Genom att samla information om vad som har hänt, vad som händer och
vad som är på gång kan en del av tillfälligheterna och de oförutsägbara inslagen reduceras. Skivbolag och A&R kan förvisso inte styra över och kontrollera alla påverkande faktorer men ju mer information man har desto större är chanserna för att hantera och dra fördel av tillfälligheter. Men svårigheten med att avgöra vilken information som är viktig kvarstår. Det handlar
inte enbart om händelser i musiklivet och den kulturella sektorn som påverkar utfallet utan alla typer av händelser som drar till sig stor uppmärksamhet.
I intervjuerna har terrorattacken den 11 september nämnts som ett exempel
på hur en politisk händelse på ett radikalt sätt begränsade förutsättningarna
för de skivor som gavs ut vid tidpunkten.

Förutsättningar för inlärning, utbildning och kompetens
Utifrån de genomförda intervjuerna framstår möjligheten att lära ut vad som
har beskrivits som den centrala förmågan av flera anledningar som begränsad, speciellt med traditionell läroboksbaserad undervisning.
I fråga om den intuitiva bedömningsförmågan framgår två utmärkande
drag. Dels är den i stor utsträckning tyst vilket begränsar möjligheterna till
att verbalt förmedla denna kunskap genom traditionell utbildning. Detta
förefaller även vara den enhetliga uppfattningen hos de intervjuade personerna. En del menar att den är omöjlig att lära ut då den uppfattas som en
medfödd begåvning, en förmåga som ”finns i DNA”. Anders Wiklund ger
uttryck för sin ståndpunkt:
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Jag tror inte att det exempelvis går att starta en utbildning på någon högskola
för att bli A&R, det tror jag inte. Det här måste finnas nere i hjärteroten från
början. Helst skall man ha varit uppfödd med musik från barnsben och hela
vägen framåt, man bör helst ha levt med musik under hela uppväxten.

Andra menar att det går att lära sig denna förmåga men att det tar lång tid.
Utmärkande för alla de intervjuade är i enlighet med detta ett livslångt intresse för musik som föregått yrkesutövningen. Jag har beskrivit den intuitiva bedömningsförmågan i termer av kulturell commonsense-kunskap. Ett
utmärkande drag för commonsense-kunskapen är att den förvärvas genom en
lång tids närvaro i en kulturell och språklig gemenskap (Berger & Luckman
2003, Bourdieu 1991, Schütz 1999, Bauman & May 2004). I den utsträckning som den intuitiva bedömningsförmågan kan förstås i termer av commonsense-kunskap impliceras samtidigt begränsningar i förutsättningar för
verbal kunskapsförmedling. De tysta dimensionerna menar jag kan förstås
som ett resultat av att kunskapen har tillägnats genom erfarenhet av en ofantlig repertoar av situationer där typiska situationer lagrats i minnet. Erfarenheterna av dessa situationer har färgat personens kunskap vilket leder till att
ett specifikt perspektiv antas i olika situationer i vilket vissa faktorer framstår som mer centrala medan andra ignoreras. Men då minnena från situationerna överskrider antalet ord som finns i vårt ordförråd och vi inte kan referera till situationen för dess uppkomst blir den svår att verbalisera, det vill
säga tyst (Dreyfus & Dreyfus 1986). Men att kunskap är tyst innebär dock
inte att den är omöjlig att förmedla. I de genomförda intervjuerna har flera
menat att förmågan att driva projekt och att kunna göra rätt bedömningar
kräver inlärningspraktik i ”skarpt läge” i form av skivproduktion. I och med
att det sker i ”skarpt läge” så tvingas den som skall lära sig att göra alla de
bedömningar som krävs. Några betonar även vikten av att den som skall lära
sig måste tillåtas göra misstag och på det sättet förstå konsekvenserna av
sina egna bedömningar. Idéer har framförts om att förmågan skulle kunna
läras in genom en form av mentorskap där en blivande A&R genom att arbeta tillsammans med en mer erfaren A&R, i skarpt läge får lära sig ett tankesätt eller perspektiv.
Den analytiska bedömningsförmågan har delvis beskrivits som explicit
men samtidigt tyst vilket jag menar primärt beror på dess komplexitet. Komplexiteten förstås som ett resultat av att det på förhand inte går att avgöra
vilka faktorer som kommer att vara betydelsefulla i kombination med den
oöverskådliga mängden av potentiellt betydelsefulla faktorer. Jag menar att
det råder en kunskapsosäkerhet vilket begränsar förutsättningarna för att
både inhämta värdefull kunskap men även att förmedla den. Flera ger i intervjuerna uttryck för att det i en bemärkelse är svårt att lära av egna erfarenheter. En förklaring till detta är att det inte går att dra slutsatser utifrån genomförda projekt. Ludvig Werner skildrar detta:
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Problemet är att det aldrig bara finns ett svar. Vi har en sådan artist just nu
som alla på kontoret diskuterar och tycker är otroligt bra men som inte fungerar, vi lyckas inte tränga igenom. Man kan diskutera olika orsaker fram och
tillbaka men problemet är att man aldrig säkert kan veta. Det är först när man
går till marknaden som man vet om man gjort rätt eller fel och det innebär
ändå inte att man säkert vet orsakerna.

Vidare framkommer en bild av att även då man tror sig veta vad som orsakade en framgång eller ett misslyckande i ett enskilt projekt så har den typen
av kunskap ett begränsat värde i syfte att ge vägledning inför framtida projekt. Istället lyfter flera fram den kreativa förmågan att kunna göra sig fri
från sina egna erfarenheter och invanda beteendemönster i syfte att tänka
nytt vilket betonar det kreativa momentet hos förmågan. Vad som enligt min
tolkning ytterligare begränsar eller skapar ramar för möjligheten att förmedla
denna förmåga är att det i beskrivningarna av vad som krävs av en duktig
A&R återkommande lyfts fram mer personliga egenskaper. Man talar om att
A&R måste brinna för det han tror på, ha förmågan att lita på sin magkänsla,
våga gå emot strömmen men även ha förmågan att entusiasmera och övertyga omgivningen. Man kan ställa sig frågande till i vilken utsträckning dessa
egenskaper kan läras ut.
Även om denna typ av personbunden, tyst och kreativ förmåga framstår
som problematisk att förmedla ser de flesta ändå positivt på de olika utbildningar som etablerats och blivit allt vanligare under det senaste årtiondet.
Det man framför allt värdesätter med dessa utbildningar förefaller dock vara
kunskaper på andra områden än inom A&R-verksamheten. Man ser positivt
på utbildningarna och anser att industrin är i behov av utbildade personer på
framför allt områden som digital teknik, ekonomi och juridik.

Kompetens
Utifrån de intervjuer jag gjort framträder en bild av vad jag kallat för kunskapsosäkerhet. Relevant information och kunskap är svår att både identifiera och förmedla. I intervjuerna har det framkommit att det inte enbart är
svårt att avgöra vilka faktorer och vilken kunskap som i slutändandan visar
sig vara värdefull. Det är enligt flera även svårt att på förhand avgöra om
någon är duktig A&R eller inte. På frågan om man skulle kunna identifiera
en duktig A&R genom att prata med honom svarar Anders Johansson:
AJ: Nej, det skulle jag nog inte, inte direkt i alla fall.
TF: Är det bara genom uppvisad framgång som man kan avgöra om någon är
en duktig A&R?
AJ: Nej, det tycker jag inte heller. Man måste gå rätt djupt in i ett resonemang för att kunna avgöra vad någon kan. Frågan är oerhört komplex. Men
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man kan däremot märka om någon tänker helt fel, eller i alla fall vad jag anser vara är fel. Det går inte att föra en 5-minuters diskussion och sen avgöra
vad personen kan. Jag märker exempelvis att du är insatt i det här, det kan jag
avgöra utifrån de frågor du ställer och hur du lyssnar på det jag säger. Men,
det där är svårt. Jag skulle nog inte på en kortare tid kunna avgöra om någon
är en bra A&R eller inte.
TF: Men om du skulle få längre tid så skulle du kunna avgöra det?
AJ: Jag vet faktiskt inte.

Det förefaller saknas effektiva verktyg för att både identifiera och värdera
relevant kunskap men även för att identifiera och värdera kreativ förmåga.
Jag hävdar att kompetens därmed blir det främsta verktyget för att identifiera
vad man antar vara värdefull kunskap och förmåga. I intervjuerna beskriver
flera att det är oerhört svårt om inte omöjligt att bedöma en potentiell A&R:s
förmåga annat än i den uppvisade handlingen. Ludvig Werner beskriver hur
processen kan se ut då man ”får upp ögonen” för en lovande A&R:
Det svåra är om det är någon som är helt okänd som ingen känner till sedan
tidigare. Oftast när det dyker upp en ny A&R är det någon som startat ett litet
bolag och spelat in någon artist. Det är inte ovanligt att de sedan kommer till
oss och gör en presentation. I det läget kan man bli lite intresserad om idéerna
visar sig fungera. Om personen vid upprepade tillfälle kommer med artister
som visat sig fungera kan det bli aktuellt med ett erbjudande om att få börja
jobba som A&R. Det handlar mycket om att visa att ens åsikter fungerar, att
lyssnarna visat sig tycka samma sak.

Svaret tydliggör svårigheten med att identifiera värdefull förmåga och att
idén inte talar för sig själv. Det är genom att den visar sig fungera som förmågan uttrycks och därmed sedan kan identifieras. Detta ligger i linje med
de resonemang som förts om vad som kallats för kunskapsosäkerhet, man
vet inte säkert vad som orsakar vad och vem som har förmågan. Lars Tengroth tydliggör denna tanke:
Det bästa sättet att rekrytera en bra A&R på är ju att hitta någon som redan
visat sin förmåga även om det inte går att veta varför. Det kan vara så många
faktorer som gjorde att han lyckades och som samtidigt innebär att han eller
hon kanske inte kommer att lyckas igen. Det är ju egentligen en form av spekulation.

I intervjuerna hävdas uppfattningen om att formell utbildning är irrelevant
som indikator på A&R-förmåga. Det är genom framgångsrik handling den
kommer till uttryck. I enlighet med detta utvecklas en A&R:s karriär vanligtvis genom att denne arbetar sig upp i branschen. I de fall en person får
anställning som A&R på ett större bolag föregås rekryteringen alltid av att
personen redan har visat förmåga. Vanligt är att A&R initierar och utvecklar
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sin karriär inom ramen för en egen rörelse. I de fall de sker inom ramen för
ett större bolag börjar personen ofta i egenskap av exempelvis assistent åt en
A&R. Som assistent för personen möjlighet att lära sig etablerade metoder
och tankesätt men får även möjlighet att etablera kontakter med personer i
branschen. Närheten till praktiken medför att personen genom sin närvaro
internaliserar referenssystem om vad som bra och dåligt, vilka personer som
är viktiga och mindre viktiga, hur praktiken ser ut och socialiseras på det
sättet in i kunskapsfältet. Detta sätt att etablera och utveckla sin karriär bär
på flera likheter med skildringar av hur bland annat fotografer initierar och
utvecklar sin karriär (Aspers 2001). Men om förmågan identifieras utifrån
uppvisad handling kan man ställa sig frågan om och hur det är möjlig att
identifiera potential redan innan dess att handling har skett. För att kunna
visa sin förmåga krävs ju först att utrymme och en chans ges till att agera, att
i handling visa sin kompetens. Det framstår som något av ”moment 22”. Den
bild som framkommit i intervjuerna är att förmågan kanske inte kan identifieras men ändå indikeras utifrån resonemang och sätt att tänka. Då en person
kan argumentera för en artist och beskriva en strategi för hur ett eventuellt
projekt ska genomföras kan beskrivningen tolkas som uttryck för en potentiell förmåga. Min uppfattning är att en sådan redogörelse uppfattas som ett
uttryck för en potentiell förmåga då den överensstämmer med bedömarens
eget tankesätt. Det är således den intersubjektiva dimensionen som indikerar
potential. Att denna process är knuten till vad som i avhandlingen beskrivs
som kunskapsfält indikeras även av att flera av de intervjuade personerna
menar att den personliga A&R-förmågan är knuten till den genre man är
verksam inom. I intervjuerna har man beskrivit hur det är omöjligt att avgöra
om någon har potentiell A&R-förmåga utanför den genre man är verksam
inom. Förmågan att bedöma en persons potentiella A&R-förmåga begränsas
av det egna kunskapsfältets logik. En bedömning utanför den egna genren
blir omöjligt då tankesätt och strategier inte är förenliga med det egna kunskapsfältets logik. Annorlunda uttryckt så går det inte att bedöma en kunskap
man själv ej besitter. Men fortfarande är den bild som enhetligt framkommer
att man inte säkert kan veta vad någon kan, att det först är i handling, ”när
man går till marknaden” som man med säkerhet kan veta.
Då man uppfattar att någon har potential beskrivs i intervjuerna hur personen gradvis ges utrymme och möjlighet att visa sin förmåga. I och med att
bedömningar visar sig riktiga, i bemärkelsen att det fungerar ges ökat utrymme och ökade möjligheter. Processen i vilken en A&R:s potentiella förmåga uppmärksammas och utvecklas ger i stor utsträckning uttryck för vad
som i avhandlingen avses med kompetens och dess uttryck. Förmågan visar
sig i handlingen men som först kan identifieras efter det att handlingen skett.
Samtidigt medför den uppvisade och framgångsrika handlingen en ökad
förutsättning för framtida kompetens genom att den leder till positiva förväntningar, status och respekt från omgivningen, det vill säga att individen
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erövrar en position. Positionen medför enligt min tolkning en symbolisk
resurs som en A&R drar fördel av på framför allt två sätt.
För det första medför den en relativ styrkeposition i förhållande till artisten. I de intervjuer jag genomfört framgår hur detta kan vara avgörande för
hur samarbetet utvecklas med framför allt legendariska och karismatiska
artister som är vana att få sin vilja igenom. Detta exemplifieras i det förut
nämnda exemplet med hur samarbetet mellan den legendariske A&R:n Clive
Davis och Santana utvecklades (se sid 143).
För det andra medför kompetens ökade förutsättningar att få gehör för och
kunna driva igenom projekt. Ola Håkansson beskrivs i ett flertal intervjuer
som en av Sveriges främsta A&R:s. Han har många både nationella och internationella framgångar bakom sig. En av framgångarna är A-Teens som i
praktiken var ett resultat av ett flertal etablerade A&R:s och andra aktörers
samarbete 96. Men Ola Håkansson framstår som en av de mest centrala gestalterna i projektet. Bandets framgångar var ett resultat av en mycket väl igenomtänkt strategi. Insatserna och målsättningen var initialt mycket höga.
Marknadsinsatserna var skyhöga och målet var klart, det måste bli en världssuccé redan från början. Målsättningen var mycket hög och projektet framstår utifrån skildringar minst sagt som riskabelt. I ett relativt långt skridet
skede då det redan fanns en sommarturné och tv-program bokade fanns ännu
inget band 97. Förutsättningarna för detta till synes riskabla projekt menar jag
förutsatte de inblandades position i branschen. Även om idén har beskrivits
som våghalsig trodde och övertygades nödvändiga aktörer om rimligheten i
idén. En för framgången betydelsefull situation var när Ola Håkansson i San
Fransisco på tio minuter inför en betydande del av den världsomspännande
Universal-koncernens alla verkställande direktörer skulle övertyga dessa om
en världsomfattande lansering av A-Teens. Han lyckades övertyga koncernen och A-Teens skulle snabbt visa sig bli en större kommersiell framgång
än vad de inblandade i början vågat hoppas på. Flera har i intervjuerna menat
att detta hade varit omöjligt utan framför allt Ola Håkanssons medverkan.
Hans rykte och förtroende inte enbart i Sverige utan även internationellt
utgjorde en förutsättning som krävdes för att lyckas. Detta utgör ett exempel
på hur kompetens kan förstås i termer av position inom både det egna bolaget men även branschen och hur den bidrar till att öka förutsättningar för
framgång. Ola Håkansson skildrar enligt min tolkning detta på följande sätt:
Ju mer förtroende man har som VD, desto större möjligheter har man att utveckla artister över tid. En VD som både åtnjuter stort kreativt förtroende och
kan visa resultat har mycket större möjligheter att driva igenom nya idéer.

96
Andra centrala gestalter var Niklas Berg, Anders Johansson och Andreas Claesson. Niklas
Berg som var den som ”kom på” idén.
97
För en mer utförlig beskrivning av projektet se Carlberg (2000)
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Detta kan med rätta troligtvis sägas om de flesta verksamheter men blir av
påtaglig betydelse då det inte finns effektiva mätinstrument eller pålitliga
indikatorer på förmåga och relevant kunskap. I en av de intervjuer jag gjort
hävdades det att i en situation där man inte kan avgöra om någon är ”galen
eller genial” kan tidigare uppvisade framgång vara det enda man har att
grunda sitt beslut på. Kompetens utgör ur det perspektivet en grund för förståelse av varför vissa projekt lyckas eller misslyckas. Framgången beror
inte enbart på A&R:s kunskaper och kreativa förmåga utan även dennes
position i branschen. I verksamheter där kunskapen är tyst och kreativitet
utgör grunden för verksamhet blir kompetens den mest säkra indikatorn på
förmåga även om man inte kan bedöma dess uppkomst eller orsaker.
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6. Skivindustrins tysta kunskap —
konklusioner

I detta avslutande kapitel kommer jag att sammanfatta och lyfta fram avhandlingens teoretiska och empiriska resultat. Bland de olika aktiviteter som
förekommer inom ett skivbolag har fokus riktats mot förmågan att identifiera
och producera ny musik och nya artister. Denna förmåga är utgångspunkten
kring vilken avhandlingens teoretiska ramverk har utvecklats. Förmågan
beskrivs och analyseras dels utifrån ett organisationssociologiskt perspektiv
med ansatsen om kunskapsföretag som grund, dels utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv. Det kunskapssociologiska ramverket utgör både en grund
för analys av A&R:s yrkespraktik men även för att nyansera och utveckla
tankar om kunskapsföretag. Den kunskapssociologiska analysen görs utifrån
en praktikgrundad kunskapssyn vilken bygger på beskrivningar av begreppen kunskap, kreativitet och kompetens. Teori har utvecklats parallellt med
att intervjuerna har genomförts vilket har medfört att avhandlingen har både
teoretiska och empiriska resultat. Teorin har utvecklats i syfte att ligga till
grund för analys av det empiriska materialet. Resultaten är både deskriptiva
då de intervjuades upplevelser och skildringar kommer till tals men som
analyseras utifrån det teoretiska ramverket vilket ger en teoretisk förståelse
som går utöver de intervjuades självförståelse. Jag kommer i de första avsnitten att redogöra för avhandlingens teoretiska resultat och sedan dess empiriska resultat.

Teoretiska resultat
Avhandlingens kunskapssyn
Avhandlingens kunskapssyn är praktikgrundad och har sitt ursprung i Wittgensteins tankar om kunskap uttryckt som en förmåga att följa regler. Regler
används med en vid innebörd och omfattar konventioner, normer och beteendemönster som snarare vägleder än tvingar individer i deras handlingar.
Eftersom kunskap beskrivs som en förmåga att följa regler innebär det samtidigt att denna förmåga är reproducerande och verkar stabiliserande. I
forskning och teoribildning om praktisk kunskap utgör kunskapens tysta
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dimensioner ett återkommande och centralt tema. I de intervjuer jag genomfört har det som kallats för den ”centrala förmågan” på flera sätt förefallit
undandra sig verbala beskrivningar. Av den anledningen ägnas ett relativt
stort utrymme i avhandlingen åt beskrivning och analys av begreppet. Medan
kunskap beskrivs som en förmåga att följa regler framställs kreativitet som
en förmåga att skapa något nytt som i hög utsträckning handlar om att bryta
mot regler, att göra sig fri från det system av regler som omger oss och därigenom kunna tänka i nya banor. Kreativitet uppfattas till skillnad från kunskap som destabiliserande, något som i ohämmad form leder till kaos. Med
kompetens avses en uppvisad och framgångsrik handling som resulterar i
förväntningar och föreställningar om framtida framgång. Uppvisad kompetens leder därmed till att individer erhåller informella och formella positioner
i system som kan utgöras av exempelvis en organisation eller bransch. I avhandlingen riktas fokus mot de informella positionerna som även kan uppfattas som sociala. Positionerna menar jag utgör symboliska resurser i form av
exempelvis rykte, prestige och status som kan användas i syfte att förändra
eller bevara ett system eller en ordning. Kompetens inhyser i den bemärkelsen en maktdimension.
Slutsatsen är att vare sig kunskap eller kreativitet har något givet värde eller företräde utanför dess kontext. Värdet skapas i och med att omgivningen
uppfattar och tillmäter kunskapen eller kreativiteten ett värde. Vidare framförs argument för att kreativitet alltid möter på större eller mindre motstånd
från strukturer och individer då den utmanar den etablerade kunskapen, det
rådande systemet och dess representanter. Kompetens i termer av position
medför i den bemärkelsen ökade förutsättningar för framgång. Oavsett om
den används för att skapa eller motverka förändring så kan kompetensen
användas för att gynna egna intressen.

Kunskaps- och kreativitetsintensiv verksamhet
Ansatsen om kunskapsföretag har i avhandlingen använts som en teoretisk
utgångspunkt för analys av både enskilda skivbolag men även branschens
struktur och utveckling. Detta synsätt ger uttryck för en uppfattning om att
samhället blir alltmer kunskapsintensivt och att det till följd av detta uppstått
en ny typ av företag som vare sig säljer fysiska varor eller tjänster utan kunskap. Kunskapsföretaget kännetecknas av att dess produktion är icke standardiserad, kreativ, starkt individberoende, består av komplex problemlösning och att företagets värde och potential utgörs av kunskapen hos personalen. I tidigare forskning om kunskapsföretag har det återkommande hävdats
att begreppet inte pekar mot en homogen grupp av företag utan en mängd
relativt skilda verksamheter. Utifrån de beskrivningar som i avhandlingen
presenteras av kunskap, kreativitet och kompetens argumenterar jag för att
begreppet kunskapsföretag som det framställts i ansatsen pekar på två kate-
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gorier av verksamheter. Jag gör utifrån detta en distinktion mellan kunskapsintensiv- och kreativitetsintensiv verksamhet.
Den kunskapsintensiva verksamheten bygger på en förmåga att reproducera befintlig kunskap, att följa regler. Exempel på sådana verksamheter är
advokatbyråer och läkarmottagningar. Jag menar att innebörden av professioner i stort motsvarar denna typ av verksamhet. Värdefull kunskap är i
denna typ av verksamhet stabil och relativt lätt att identifiera för arbetsgivare. Vidare finns det klara gränser för vilka som får utöva yrket i form av
exempelvis auktorisationer och legitimeringar vilka i sin tur ofta är ett resultat av formell utbildning. Jag hävdar att det inom ansatsen om kunskapsföretag även antyds en annan typ av företag vars verksamhet skiljer sig åt i fråga
om kunskap och kreativitet och som i avhandlingen beskrivs som en kreativitetsintensiv verksamhet. Denna verksamhets framgång bygger på en förmåga att bryta emot regler, etablera nya regler och skapa något nytt. I denna
typ av verksamhet är relevant kunskap ständigt föränderlig och svår att identifiera. Formell utbildning är, om inte betydelselös dock av underordnad
betydelse ifråga om att identifiera och rekrytera värdefull personal och nå
framgång. Exempel på denna typ av verksamheter är reklambyråer, skivbolag och andra företag som har konst, kultur och kreativitet som grund för sin
verksamhet. I det organisationssociologiska kapitlet förskjuts successivt
fokus mot analyser av skillnader mellan stora och små företags förutsättningar att organisera kreativitet. En slutsats som dras är att den kreativitetsintensiva verksamheten präglas av betydande kunskapsosäkerhet och att
relevant kunskap är ständigt föränderlig och därför svår att både identifiera,
värdera och verbalisera. Därför blir värdet av vad som brukar kallas för formell kunskap liten till förmån för betydligt mer svåridentifierade förmågor
som tyst kunskap och kreativitet som alltid i sin tur är förbundna med olika
grader av osäkerhet.
Små och stora kunskapsföretag
I tankarna om kunskapsföretag lyfts ett antal typiska problem fram som relateras till storleken på organisationen. Dessa typiska problem har sin förklaring i kunskapsföretagets inre spänningar mellan dess administrativa och
kreativa delar. Det hävdas att det finns en motsättning mellan att exempelvis
vara en duktig managementkonsult och att vara duktig på att utveckla företaget. De kreativa, eller de professionella beskrivs främst vara intresserade av
sin egen personliga yrkesutveckling och uppvisar därför ofta ett ointresse för
frågor rörande den egna organisationen och företagets utveckling. Svårigheten består av att uppnå balans mellan de administrativa och kreativa delarna
av företaget. I ansatsen hävdas det att det lilla kunskapsföretaget ofta dras
med bristande administration och ledning vilket leder till att företaget får
svårt att nå lönsamhet och tillväxt. Orsaken är att de kreativa är alltför tongivande. Det stora kunskapsföretaget dras ofta med det motsatta problemet, det
vill säga för mycket styrning och administration vilket i sin tur beror på ett
163

allt för administrativt ledarskap. Detta medför en ökad risk för att den mest
kreativa och värdefulla personalen lämnar företaget då det kreativa utrymmet
upplevs som begränsat.
Även om denna spänning utgör en grundläggande tes i ansatsen är min
tolkning att företagets vinstintresse, tillväxt och expansion tas för givet som
det dominerande motivet till företagande. I forskning om företagande som
har konst som grund för sin verksamhet har detta antagande kritiseras (Guillet de Monthoux 1998, Köping 2003, Sjöstrand 1997, Stenström 2000 et al).
Motiven till konstföretagandet beskrivs som två logiker, en ekonomisk och
en konstnärlig logik. Men det handlar inte om antingen den ena eller andra
logiken utan istället lyfts konstföretagandets dubbla drivkrafter fram som en
förutsättning för konstföretagande. Min uppfattning är att tankarna om
konstföretagandets dubbla drivkrafter artikulerar det som i ansatsen om kunskapsföretag endast impliceras. De dubbla drivkrafterna utgör en grund för
fördjupad förståelse av spänningen mellan administration och de kreativa
delarna av företaget. Vidare hävdar jag att flera av de kännetecken som beskrivs utmärka kunskapsföretagets produktion bör förstås i ett vidare sammanhang där hänsyn även måste tas till branschens och omgivningens utveckling. Det handlar exempelvis om kunskapsföretagets individberoende.
En aspekt av kunskapsföretagets individberoende bygger på att kunskapen i
någon bemärkelse är unik eller ovanlig. Om den vore allmänt tillgänglig
skull den vara lätt att ersätta. Men huruvida den är ovanlig eller unik kan
endast bedömas i relation till omgivningen utanför det enskilda företaget. En
relaterad aspekt handlar om de kreativas autonomi som återkommande beskrivs utmärka kunskapsföretagets viktigaste personal. Min ståndpunkt är att
de kreativas autonomi uppstår till följd av att det finns alternativa arbetsmöjligheter som relativt sett är lättillgängliga vilket i sin tur är beroende av hur
exempelvis branschen i övrigt utvecklas. I en utveckling där branschen expanderar och efterfrågan på kunskap ökar förefaller det rimligt att de kreativas autonomi ökar medan den i en nedgång kan antas minska eftersom alternativa arbetsmöjligheter generellt minskar.
Distinktionen mellan kreativitets- och kunskapsintensiv verksamhet ger
uttryck för att det i den förstnämnda typen av verksamhet inte är kunskap
som förklarar framgång utan kreativitet. Samtidigt som det kreativa momentet har beskrivits som en förmåga att göra sig fri från sin egen kunskap i
syfte att tänka i nya banor och komma på nya idéer så utgör grunden för
kreativiteten kunskap. Kunskap utgör den grund på vilken vi kan bedöma
och värdera kreativiteten. Kreativitet är utifrån detta synsätt en förmåga som
inte är allmänt giltig och användbar på olika områden utan istället knuten till
specifika kunskapsfält. Att exempelvis vara en kreativ uppfinnare som
kommer nya tekniska lösningar innebär inte för den skull att man samtidigt
är en kreativ musiker eller A&R. Den kreativitet som skivbolag behöver
skall därför i hög utsträckning uppfattas som branschspecifik.
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Slutsatsen som dras i avhandlingen är att begreppet kunskapsföretag inte
enbart bör förstås utifrån det enskilda företagets produktion utan även i relation till dess omgivning. I enlighet med detta uppfattar jag att ansatsen om
kunskapsföretag inte enbart är relevant för förståelsen av enskilda organisationer utan även för analys på branschnivå.

Empiriska resultat
Är skivbolag kunskapsföretag?
Förmågan att identifiera ny musik och nya talanger har ur ett organisationssociologiskt perspektiv analyserats utifrån ansatsen om kunskapsföretag.
Skivbolag kan ur flera aspekter uppfattas som kunskapsföretag. Produktionen motsvarar på flera sätt de utmärkande dragen, det vill säga att produktionen är icke standardiserad, kreativ, starkt individberoende, består av komplex problemlösning och att företagets värde samt potential i huvudsak utgörs av kunskapen och förmågan hos personalen. Bilden som framträtt i
avhandlingen är dock att det sistnämnda framför allt utmärker små skivbolag. Majorbolagen och de mellanstora bolagen har ofta byggt upp en mängd
olika aktiviteter kring A&R-funktionen. Det handlar om distribution och
marknadsföring av skivor, framställning av fysiska skivor samt handel och
exploatering av ägda rättigheter, vilka brukar kallas för backkatalog. Vidare
antas att de professionella har en hög utbildningsnivå vilket vare sig utmärker stora eller små skivbolag. Men bilden som framkommer i avhandlingen
är att det för den skulle inte går att dra slutsatsen att kunskap och förmåga i
skivindustrin inte är avancerad eller komplex. Istället framkommer en bild
av produktionen som påtaligt komplex men som i ett avseende bygger på en
vanligt förekommande och utbredd förmåga och i ett annat avseende en betydligt mer ovanlig. Detta återkommer jag till i beskrivningarna och analysen
av A&R:s yrkeskunskap. Skivbolag kan ur det perspektivet inte okritiskt
uppfattas som typiska kunskapsföretag, särskilt inte utifrån den kunskapsintensiva innebörden vilket representeras av hög utbildningsnivå, professionaliseringsgrad och formell kunskap. Däremot anser jag att ansatsen kan användas i syfte att skapa en bredare förståelse för både processer och problem
som små respektive stora bolag uppvisar med tyngdpunkt på den kreativitetsintensiva innebörden som presenteras i avhandlingen.

Skivbolagens dubbla drivkrafter
I avhandlingen fördjupas analysen av den i ansatsen om kunskapsföretag
beskrivna spänningen mellan administration och företagets kreativa delar
utifrån tankarna om konstföretagandets dubbla drivkrafter. Den bild som
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framkommer i intervjuerna är att de dubbla drivkrafterna finns hos både
stora och små bolag men i olika proportioner. Det generella mönstret som
framträder är att den konstnärliga logiken, eller de konstnärliga motiven, är
tydligare och mer framträdande i små skivbolag än i större där den ekonomiska logiken istället är mer framträdande. De flesta små bolag startas med
en konstnärlig logik som utgångspunkt där den ekonomiska logiken är mindre tydlig och framför allt kommer till uttryck i termer av förhoppningar. Den
konstärliga logikens företräde kommer på flera sätt till uttryck i intervjuer
med representanter för både mellanstora och små bolag. För det första kan
det konstateras att många små bolag fortsätter att bedriva verksamhet trots
låg lönsamhet och tillväxt. Det finns således ytterligare motiv till företagandet än enbart ekonomiska. För det andra genomförs projekt i både mellanstora men framför allt små skivbolag trots att de redan på förhand inte förväntas
generera några egentliga intäkter. Ett sådant projekt kan motiveras av att det
bedöms ha ett så högt konstnärligt värde, ” att det bara måste ges ut”. Men
även i dessa projekt finns en ekonomisk dimension och konsekvens som
måste hanteras. Här framkommer en intressant skillnad mellan små, mellanstora och stora skivbolag. Jag argumenterar för att små bolag av flera anledningar har större förutsättningar att genomföra denna typ av satsningar. Men
för att kunna genomföra ett sådant projekt krävs det att kostnaderna kan hållas mycket låga. I intervjuer med representanter för små skivbolag har man
talat om att vissa projekt kan genomföras med nästan nollbudget. Detta har
sin förklaring i relationerna mellan de som är delaktiga i skivbolagets verksamhet och utgivningar. På små bolag är ofta relationerna mer av vänskaplig
karaktär än affärsmässig. Vänskapen innebär att man ofta delar intressen och
strävanden och därför ställer upp för varandra i olika projekt utan ersättning.
På de större bolagen, framför allt majorbolagen, är alla aktiviteter förbundna
med kostnader som omöjliggör projekt med nollbudget. Men det förekommer även att mellanstora skivbolag genomför projekt med låga eller inga
förväntningar på ekonomisk avkastning. Förutsättningen för sådana projekt
är att den övriga utgivningen genererar tillräckliga intäkter för att skapa ett
ekonomiskt utrymme för smalare och mindre lönsamma projekt. En kommersiell framgång kan i den bemärkelsen skapa utrymme för mindre kommersiell satsningar. På de stora skivbolagen, majorbolagen, genomförs i
dagsläget inga projekt som inte förväntas generera relativt snabb återbäring.
Här framkommer även en skillnad mellan hur verksamheten bedrevs under
80- och 90-talen då vinsterna stadigt ökade varje år. I intervjuerna beskrivs
hur den relativt säkra vinstökningen gav utrymme för mer vågade och mindre övervägda projekt. På ett enhetligt sätt framträder även en bild av att styrningen var mindre under denna tidsperiod. Man prövade sig i större utsträckning fram genom att ge ut album och se vilka reaktioner de väckte.
Budgetering var mindre noggrann och projekt genomfördes utan att man
fastställt ramar för vad produktionen tilläts kosta och utan vetskap om hur
stor försäljning som krävdes för att täcka kostnaderna. Situationen under vad
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som återkommande kallats för ”den gyllene perioden” har beskrivits som att
man hade mindre ”ekonomisk koll”. På frågan om anledningen till detta har
flera menat att det helt enkelt inte behövdes, verksamheten gick bra ändå.
Det senaste årtiondets kris har i detta avseende medfört en drastisk förändring. Idag ställs betydligt högre krav på risk- och kostnadsmedvetenhet, budgetering, avkastning och uppföljning.
I avhandlingen uppfattas ekonomisk logik vara synonymt med kommersialism, vilket i sin tur definieras som en strävan efter att sälja skivor vars
intäkter täcker kostnaderna. Sedan länge har det i en mängd sammanhang
hävdats att det råder en konflikt mellan konst och kommersialism i vilken
kommersiella krafter antas likrikta och urholka konstnärliga värden. Den
bild som framkommer i de genomförda intervjuerna är att man upplever att
det inte råder någon grundläggande konflikt mellan konst och kommersialism i bemärkelsen konflikt mellan artistens och skivbolagens strävanden.
Skivbolaget behöver artister som säljer skivor medan de allra flesta artister
vill kunna livnära sig på sin konstutövning. I de intervjuer jag genomfört
talar man inte i formuleringar av konflikt utan istället kreativ friktion där
konst och kommersialism tillsammans, förädlar, höjer kvaliteten och adderar
värden till den ursprungliga idén. Det är i mötet som de positiva diskussionerna, bråken, kompromisserna och friktionen uppstår som leder till att det
slutgiltiga resultatet blir bättre. I enlighet med detta hävdar flertalet av de
intervjuade att de projekt som upplevs som mest lyckade är de där man lyckats förena ett högt konstnärligt värde med kommersiell framgång.
Men samtidigt som skivbolag och artister beskrivs dela grundläggande
strävanden så förekommer det samtidigt en skepsis mot att vara alltför
kommersiell. Denna tveksamhet förefaller vara starkast i framför allt små
bolag men även mellanstora bolag. Detta verkar ha flera olika förklaringar.
Från skivbolagens sida handlar det dels om personlig stolthet, man vill kunna stå för den musik som bolaget ger ut. Men för mellanstora och små bolag
är det även frågan om att vårda sitt varumärke. Att genomföra ett projekt
som uppfattas som alltför kommersiellt kan skada bolagets varumärke och
resultera i att artister lämnar bolaget eller att man förlorar trovärdighet, värdefull prestige och status inom den genren man agerar i. För många artister
är det samtidigt viktigt att inte framstå som alltför kommersiella. Att vara
icke-kommerisell har dock beskrivits som en lyx vilken endast den kommersiellt framgångsrika artisten kan unna sig.
Ur de intervjuades perspektiv förefaller det således finnas skäl att nyansera bilden av förhållandet mellan konst och kommersialism i skivindustrin.
Däremot argumenterar jag för att det råder en spänning och tendens till konflikt mellan ekonomisk logik, kommersialism, och kreativitet. Detta bygger
på en distinktion mellan kreativitet och konst. Distinktionen grundar sig för
det första på att konst kan vara mer eller mindre kreativ, från att vara imiterande, reproducerande till att vara banbrytande. Jag åskådliggör denna skillnad genom att tala om kreativ förnyelsehöjd. För det andra definieras kreati167

vitet i avhandlingen som ett överordnat och vidare begrepp än konst. Kreativitet kommer till uttryck i all mänsklig verksamhet vare sig det rör som sig
om konst, forskning, företagsledning, varuproduktion eller en mer vardaglig
”fiffighet”.
Den bild som framkommer i avhandlingen är att det inte är högsta möjliga
förnyelsehöjd som eftersträvas. Istället beskrivs på ett enhetligt sätt att
kommersiell framgång kräver att musiken som ges ut i någon bemärkelse är
ny men att den heller inte får vara ”för ny”. Om musiken eller artisten är
alltför avvikande från det rådande utbudet finns risk för att musiken framstår
som obegriplig och att potentiella skivköpare skräms bort. Den generella
uppfattningen som framkommer är att kreativitet med hög förnyelsehöjd, det
radikalt nya och banbrytande är mer riskabelt då det är svårare att kommunicera och därför kräver större marknadsföringsresurser samtidigt som dess
kommersiella framgång är betydligt mer osäker. I avhandlingen framförs
argument för att de små bolagens organisatoriska och ekonomiska kontext
medför en form av relativ frihet som leder till att de små bolagen har bättre
förutsättningar för att ge ut musik och artister med hög förnyelsehöjd än de
stora skivbolagen.
För det första, de ekonomiska riskerna ökar i de större bolagen då alla aktiviteter är förknippade med större kostnader än i de små bolagen. I de små
bolagen är det som förut nämnts vanligt att man kan arbeta gratis eller till
mycket låga ersättningar. I och med att projekt kan genomföras med ”nollbudget” blir de ekonomiska riskerna och eventuellt negativa konsekvenser
mindre. De små bolagen har i den bemärkelsen större potential att satsa på
musik med hög förnyelsehöjd än vad mellanstora och framför allt majorbolag har.
För det andra, framgång och expansion leder i sina extrema former till
majorbolagens komplexa och omfattande organisationsstruktur vilka i tidigare forskning återkommande har beskrivits som hämmande för kreativiteten.
Det är dels frågan om att man i den stora organisationen utvecklat metoder,
rutiner och strategier vilka tenderar att reproduceras mer eller mindre omedvetet då de en gång etablerats, de utgör i den bemärkelsen ett strukturellt
förändringsmotstånd. Tendensen blir att man ”gör mer av samma”. Men det
är även frågan om att ett majorbolags omfattande verksamhet måste samordnas. Man kan inte låta 10 000 anställda få ägna sig åt vad de vill, satsa på
vilka artister och vilken musik som helst. Styrningen behöver inte med nödvändighet begränsa det kreativa utrymmet och satsningar på projekt med hög
förnyelsehöjd men empirin indikerar tydligt denna tendens.
Den något paradoxala bild som framkommer är att ett bolags framgång
grundas på kreativitet vilket kommer till uttryck i förmågan att identifiera ny
musik och nya artister. Men i och med framgången konsolideras och expanderar ofta företaget vilket å ena sidan leder till större förutsättningar för att
lansera och sprida musik men som å andra sidan tenderar att begränsa det
kreativa utrymmet i termer av förnyelsehöjd.
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Skivindustrin och dess struktur
Jag uppfattar ansatsen om kunskapsföretag som en teoretisk grund för att
både förstå enskilda skivbolag men även industrins struktur och dynamik.
Skivindustrin har genomgått en mycket kraftig ägarkoncentration som gett
upphov till att industrins struktur idag är kraftigt polariserad mellan stora och
små bolag. Under de senaste åren har majorbolag i allt snabbare takt förvärvat små och mellanstora bolag. I intervjuerna menar man att majorbolagens
agerande kan förstås som en strategi som syftar till att vinna stordriftsfördelar, förvärva rättigheter till musik och artister men även att införliva förmåga
och kreativitet till organisationen. I fråga om de små bolagen är det framför
allt personalens förmåga som framstår som intressant vid ett förvärv med
fokus på just A&R-förmåga. Förvärv av små bolag kan ur det perspektivet
förstås som en strategi för att införliva kreativ förmåga till företaget. Men
samtidigt finns det ett etablerat mönster i vilket förvärvade A&R under en
tidsbestämd period arbetar i det förvärvande bolaget men att de sedan lämnar
organisationen och åter startar upp ett bolag i mindre format. I kombination
med att de små bolagen har låg lönsamhet och tillväxt menar jag att detta
utgör ett sätt att förstå industrins alltmer polariserade struktur. Skivindustrins
polariserade struktur utgör ett resultat av kunskapsföretagens typiska problem.

Det ömsesidiga beroendet
Samtidigt som branschen har blivit allt mer polariserad mellan ett färre antal
stora majorbolag, och flera hundratals små bolag så visar analysen att små
och stora bolag står i ett ömsesidigt beroendeförhållande. De stora skivbolagen är beroende av de små bolagens förmåga att identifiera nya artister och
ny musik. Samtidigt är de små bolagen beroende av de stora bolagens resurser och förmåga att marknadsföra, distribuera och därigenom sprida musiken. De små bolagen har i intervjuerna beskrivits som plantskolor som är
skickliga på att identifiera och initiera nya artisters karriärer men att de sedan ”slår i taket”, artisterna växer ur det lilla eller mellanstora bolagets kostym. När artisten nått denna fas i sin karriär är det i nästa fas majorbolagen
som har resurserna och förmågan att utveckla artistens karriär vidare. I och
med detta framgår det att beroendeförhållandet inte enbart gäller små och
stora skivbolag utan även involverar artisterna. Beroende på var artisten
befinner sig i sin karriär fyller små, mellanstora och majorbolag olika funktioner.

De små bolagens kreativa kraft
I det inledande kapitlet berörde jag kortfattat skillnader i innebörd mellan
orden industrin och bransch. En vanligt förekommande uppfattning är att
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ordet industri ger uttryck för en tydligare ekonomisk logik än vad bransch
gör (Arvidsson 2007). I tidigare forskning förefaller just den ekonomiska
dimensionen ha varit central för valet av vilka aktörer som fokuserats och
räknats tillhöra industrin (Hirsch 1969, Negus 1999, Ryan 1985, Tschmuck
2006). Även om mindre aktörer, som exempelvis små skivbolag oftast finns
med i beskrivningen av industrin så förefaller det ändå vara den etablerade
industrins logik som analyseras. Tschmuck (2006) beskriver exempelvis hur
det ofta är de små, ekonomsikt sett obetydliga aktörerna eller outsiders som
lyckas identifiera och ta till sig den genuint nya musiken medan den etablerade branschen både motarbetar och saknar denna förmåga. Men Tchmucks
analys handlar ändå främst om den etablerade industrins makt och förändringströghet, inte om de små bolagens kreativa motmakt. Att man i forskning
om industrin väljer de ekonomiskt mest betydelsefulla aktörerna förefaller
helt naturligt, speciellt då skivindustrin som begrepp lyfter fram den ekonomiska logikens betydelse. Men min uppfattning är att man i och med detta
samtidigt förbiser de små bolagens kreativa förändringskraft. De problem
som många små skivbolag kämpar med, det vill säga bristande lönsamhet
och tillväxt medför samtidigt en något paradoxal styrka i fråga om utrymme
för att ge ut artister och musik med hög kreativ förnyelsehöjd. De ekonomiska riskerna och negativa konsekvenser är mindre än hos stora bolag. Ur detta
perspektiv kan krisen inte enbart uppfattas ha drabbat de stora och etablerade
skivbolagen. Den demontering av infrastruktur som skett drabbar även små
bolag vilket i förlängningen även drabbar artister, låtskrivare, producenter
och musiker, de får allt svårare att kunna livnära sig på- och sprida sin konst.
Interventioner som syftar till att stödja industrin kan ur detta perspektiv uppfattas motverka demonteringen av infrastruktur vilket i sin tur gynnar kreativitet och kulturell mångfald. Jag menar att de små bolagen är centrala för
förstålelsen för branschens inre spänning, utveckling och dynamik men som
det i dagsläget finns obefintlig forskning och dokumenterad kunskap om.
Resultaten i avhandlingen indikerar att flera av de vanligt förekommande
distinktionerna som görs mellan professionell och amatör, konst och kommersialism, kultur och ekonomi döljer en större komplexitet och ett beroendeförhållande. Analysen visar att dessa motpoler påverkar och interagerar
med varandra vilket gör att de endast kan förstås i relation till varandra.

A&R:s förmåga
Den kunskapssociologiska analysen av förmågan att identifiera ny musik och
nya talanger har genomförts utifrån den ovan nämnda praktikgrundade kunskapssynen. Frågorna i intervjuerna har syftat till att belysa vad man gör och
vilka bedömningar som görs i processen från ”upptäckten” av talang tills det
att skivan når skivköparna. Även om processen i praktiken inkluderar en
mängd aktörer är det A&R som används som idealtypisk representant för
denna förmåga. Processen initieras i och med att en ny talang identifieras.
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Utgångspunkten är att detta i huvudsak är uttryck för en kreativ förmåga. Jag
framför två huvudsakliga argument för denna ståndpunkt.
För det första hävdar jag att förmågan att identifiera något nytt, att förstå
dess potential inte enbart kan uppfattas som ett resultat av kunskap. Nyskapande och banbrytande ”upptäckter” är sällan ett resultat av att någon enbart
observerat något nytt med ett för alla uppenbart och givet värde. Istället är
det frågan om att förstå potentialen i en låt, artist, uppfinning, idé eller lösning. Det är kanske inte ens frågan om något nytt i bemärkelsen att det aldrig
tidigare förekommit. Men däremot har ingen i den givna kontexten identifierat dess potentiella värde och lyckats realisera det. Detta argument vilar på
de beskrivningar som presenterats av begreppet i kapitel två.
För det andra menar jag att det är missvisande att uppfatta A&R och skivbolagens roll som enbart ”upptäckare” av talang. Förutom i ett mycket fåtal
fall är både A&R och skivbolag delaktiga i skapandet av artisten, dess skiva
och karriär om än i olika utsträckning. Jag urskiljer dock två centrala faser
som båda kan betraktas som initiala bedömningar men som skiljer sig åt i
frågan om närvaron av medveten reflektion. Jag skiljer mellan en intuitiv och
en analytisk fas.

Den intuitiva fasen
Den intuitiva bedömningen sker direkt, omedvetet och oreflekterat. Denna
bedömningsförmåga har beskrivits som grundad på ”magkänsla”, ”feeling”,
och ”fingertoppskänsla”. I intervjuerna har man beskrivit hur man i denna
fas måste lyckas ”stänga av” allt man lärt sig, att inte analysera utan istället
lyssna och lita på sin magkänsla. Denna förmåga är vare sig ovanlig eller ett
uttryck för en exklusiv yrkeskunskap, tvärtom. En A&R måste lyckas göra
samma bedömningar som lyssnaren i ett senare skede kommer att göra. Jag
beskriver förmågan i termer av kulturell commonsense-kunskap vilken en
majoritet eller grupper av den kulturella gemenskapen delar. Kunskapen
uppkommer till följd av en långvarig närvaro i den kulturella gemenskapen
vilken leder till att individen tillägnar sig ett omfattande referenssystem. I
den bemärkelsen utgör smaken en kulturell kunskap. Den framträdande bilden är att magkänslan i termer av kunskap är en tyst kunskap. Den primära
förklaringen till varför den är tyst beskrivs i avhandlingen bero på att den
inhämtas under en långvarig närvaro i en kulturell gemenskap och formas av
en ofantlig mängd av situationer vilka övergår vårt ordförråd och förmåga att
i efterhand redogöra för. Den intuitiva bedömningen vilar på en allmänt utbredd form av kulturella commonsense-kunskap vilken vägleder både A&R
och skivköpare.
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Den analytiska fasen
I den andra fasen tillkommer analys och reflektion som i viss utsträckning
kan uppfattas som ett uttryck för yrkeskunskap. Den bär både på tysta och
explicita drag. I intervjuerna har man talat om ”käftsmällar”, där man intuitivt, direkt och säkert vet att en låt eller artist kommer att slå. Låten eller
artisten är så stark att den ”tar sig fram” av inneboende kraft. Men samtidigt
utgör denna typ av låtar, artister och ”säkra” bedömningar undantaget. En
majoritet av alla satsningar är betydligt mer osäkra där ”det kanske kan funka eller kanske inte”. I denna fas behöver A&R och skivbolaget addera olika
värden till artisten eller låten vilket ökar dess förutsättningar för framgång.
Men för att kunna avgöra vad som behöver adderas beskriver flera av de
intervjuade att det krävs en grundläggande kunskap och förståelse för den
kreativa processen i vilken musiken skapas och spelas in. Den analytiska
bedömningen skiljer sig i detta avseende från lyssnarens bedömning och den
allmänt utbredda kulturella commonsense-kunskapen.
Den analytiska bedömningen grundar sig även på yrkeserfarenhet från tidigare projekt, från framgångar och misslyckanden, om olika metoder och
strategier och kännedom om branschen, dess aktörer och struktur. Vissa
aspekter av denna yrkeskunskap kan verbaliseras och har beskrivits i termer
av manual eller ”tips och trix”. Det rör sig både om musikaliska aspekter
men även bedömningar av marknadsföringsmässig karaktär. Ifråga om musiken vet man exempelvis att en refräng inte bör komma senare än ca 20
sekunder in i låten eftersom den genomsnittlige lyssnarens uppmärksamhet
sedan avtar, att vissa frekvenser vid mixning bör förstärkas för att låta bra i
bilar om det är den målgruppen man vill nå.
Ifråga om marknadsföringen finns det också något som kallats för ”mall”
om hur man släpper en skiva vilken i stor utsträckning går att verbalisera,
den är explicit. Exempel på sådan kunskap är att man vanligtvis tillkännager
ett skivsläpp ca sex månader i förväg medan man under tiden på olika sätt
försöker skapa uppmärksamhet och bygga upp ett intresse inför den kommande releasen. På samma sätt släpper man vanligtvis singlar med vissa
mellanrum för att skapa uppmärksamhet men även i syfte att känna av reaktionen och korrigera marknadsföringsinsatserna. Men det finns även flera
konsekvenser som framstår som något paradoxala. För det första, desto fler
som använder sig av denna typ av explicit kunskap desto mindre tenderar
värdet och de positiva effekterna bli. De etablerade metoderna skapar förväntningar från omgivningen om att ”det är så man gör” vilket tenderar leda
till att uppmärksamheten successivt avtar för varje gång de upprepas.
En metod som framför allt majorbolagen har förmåga till är att skapa
uppmärksamhet genom massiva marknadsföringsåtgärder. Men detta kan
uppfattas som något av ett nollsummespel då insatserna successivt måste
ökas för att uppnå samma resultat i fråga om uppmärksamhet och reaktion
från omvärlden.
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Ett alternativ till massiv marknadsföring som genom hela skivindustrins
historia visat sig framgångsrik är att bryta mot förväntningarna, det vill säga
kunskapen, förväntningarna, reglerna för hur man vanligtvis gör och därigenom skapa uppmärksamhet. Ett exempel utgörs av bandet Radiohead som
2008 valde att enbart släppa sin skiva via sin hemsida. Det som fick nåstan
alla musikskribenter i hela den globala industrin att skriva om releasen var
att man fick betala vad man ville för nedladdning. Ett svenskt exempel utgörs av Kent som tillsammans med skivbolaget Sony valt att göra vad de
kallar för en attacklansering. Lanseringen bryter mot flera av de vedertagna
och etablerade metoderna för hur man ger ut en skiva. För det första kom
skivan relativt sett mycket kort efter den förra skivan. För det andra valde
man att släppa all information om skivsläppet direkt och mycket kort före
releasen. För det tredje valde man att använda hemsidan som plattform för
marknadsföring istället för de mer traditionella forumen som reklam i tidningar, offentliga platser och TV. På det sättet blev marknadsföringskostnaderna betydligt lägre, skivbolaget lyckades skapa ett överraskningsmoment
och medial uppmärksamhet kring ”det nya greppet”. Exemplen illustrerar
hur de kreativa momenten inte enbart rör förmågan att identifiera nya artister
och ny musik utan även processen i vilken en skiva eller artist marknadsförs.

Kunskapens kontraproduktiva tendens
I intervjuerna har flera beskrivit något som kan uppfattas som en kunskapens
paradox. I och med verksamhet ackumuleras erfarenheter, det vill säga kunskap om vad som tidigare lett till både framgång och misslyckande. Samtidigt som denna kunskap kan användas för att minimera risker och öka förutsättningarna för framgång tenderar den på ett paradoxalt sätt att hämma kreativiteten. I intervjuerna har erfarenheten beskrivits leda till att man blir allt
bättre på att undvika riskabla och orealistiska projekt men samtidigt upplevs
den ha ett begränsat värde som grund för att bedöma nya projekt. I intervjuerna har det hävdats att man med åren blir alltmer av en ”nejsägare”. Yrkeserfarenheten har i intervjuerna beskrivits som hämmade för entusiasmen och
öppenheten inför radikalt nya idéer. Samtidigt finns det en medvetenhet om
att historien är full av exempel på hur projekt som initialt framstått som helt
orealistiska och vågade i ett senare skede visat sig bli de största framgångarna. Problemet är som en av det intervjuade personerna uttryckte det, i slutändan kan det vara omöjligt att veta om ”någon är galen eller ett geni”.
Vad som ytterligare kan uppfattas som något av en paradox är att man enhetligt i intervjuerna betonar vikten av att A&R vågar lita på sin magkänsla
och gå emot strömmen. Samtidigt beskrivs en praktik i vilken A&R måste
anpassa sig till marknadsförutsättningar, bolagens strävanden, etablerad kunskap och en ekonomisk logik för att nå framgång. En A&R måste lita till sin
intuitiva bedömning, magkänslan men samtidigt granska den i ljuset av sin
egen och andras yrkeskunskap. Den intuitiva och analytiska fasen står i detta
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avseende i spänningsförhållande till varandra, där kunskap riskerar att hämma kreativiteten på ett kontraproduktivt sätt.

Tyst kunskap, kompetens och utbildning
I skivindustrin beskrivs det i avhandlingen råda vad som kallats för kunskapsosäkerhet. Relevant kunskap är både svår att identifiera och värdera
vilket leder till att det saknas effektiva mätinstrument och indikatorer på
värdefull kunskap och förmåga. I kombination med denna kunskapsosäkerhet existerar samtidigt ett säkert och tydligt kriterium för om ”man gjort rätt”
och det är i skivförsäljningen. Reaktionen från skivköparna har beskrivits
som mycket snabb och som ovillkorlig. Det går inte att ta tillbaka en skiva
och ”åtgärda dess brister” . I de flesta fall som en skiva inte direkt säljer
beskrivs i intervjuerna att den är ”död”. Även om detta kriterium både är
tydligt och säkert menar ett flertal att det i princip är omöjligt att veta varför
en A&R lyckats eller vad det var som orsakade en framgång eller ett misslyckande i ett enskilt projekt. De analyser man i efterhand kan göra av projekt beskrivs som en form av kvalificerade spekulationer men som ofta inte
enbart resulterar i en tänkbar förklaring utan i flera. I enlighet med detta
framstår det främsta sättet att identifiera en potentiell A&R vara utifrån uppvisad handling, det vill säga kompetens. Den uppvisade handlingen leder i
sin tur till att personen successivt utvecklar ett rykte om sig att vara duktig
vilket leder till att personen intar en informell position i den egna organisationen och övriga branschen. Positionen utgör i sin tur en symbolisk resurs
som kan användas för att vinna gehör och driva igenom framtida projekt.
Analysen i avhandlingen ger uttryck för att det i industrin där den centrala
förmågan är tyst i bemärkelsen att man inte kan identifiera källan till dess
uppkomst, redogöra för hur man går till väga och där relevant kunskap både
är svår att identifiera och värdera vilket leder till att kompetens blir det enda
och mest rättvisande kriteriet på förmåga.
Jag framhåller att detta samtidigt indikerar att förutsättningarna för att
förmedla och lära ut förmågan är begränsad, i alla fall med traditionella utbildningsmetoder. Detta indikeras av att den intuitiva bedömningsförmågan
är resultat av en livslång inlärningsprocess vilken undandrar sig verbal beskrivning och att den analytiska fasen ger uttryck för att yrkeskunskap i en
bemärkelse tenderar av vara kontraproduktiv. Sammantaget innebär detta att
det överhuvudtaget är svårt att avgöra vad som skall läras ut. Det framkommer två urskiljbara och motsatta ståndpunkter i intervjuerna. Den ena ger
uttryck för att förmågan är medfödd och inte går att lära sig. Den andra att
det går att lära sig men att det troligtvis är både tidskrävande och att resultatet är osäkert. Vidare framkommer beskrivningar av viktiga egenskaper hos
A&R som framstår som uttryck för personlighet snarare än kunskap. Exempelvis beskrivs av flera att entusiasm är en förutsättning för att kunna lyckas
med ett projekt. Ytterligare en egenskap som återkommande beskrivs som
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central är självförtroende vilket gör att A&R vågar lita på sin egen bedömning och gå mot strömmen. Sammantaget förefaller förutsättningarna för att
utbilda och förmedla förmågan som begränsad.
De fåtal exempel och resonemang om hur förmågan skulle kunna förmedlas ger uttryck för att den måste överföras i praktik i vilken ett projekt drivs
från början till slut i ”skarpt läge”. Detta tvingar en blivande A&R att göra
alla de bedömningar som projektet kräver och samtidigt bli medveten om
sina bedömningars konsekvenser då det slutgiltiga resultatet möter marknaden. Relaterat till detta har även ett par av de intervjuade personerna talat i
termer av mentorskap där de blivande A&R medverkar och gradvis får ökat
ansvar men under övervakning av en etablerade A&R. Förutsättningarna för
skivbolag att själva utbilda sina A&R framstår därmed som begränsad. Förmågan är ett uttryck för ett livslångt intresse som initieras långt innan den
blivit till yrkesutövning och som framför allt odlas och utvecklas i de små
bolagen där de ekonomiska konsekvenserna av misslyckanden inte blir lika
omfattande som i majorbolagen.

Myten om Talangfabriken
Den etablerade skivindustrin har under perioder varit utsatt för kritik i vilken
skivbolagen har beskrivits som alltför kommersiellt drivna och som utnyttjat
sin maktposition gentemot artister och mindre skivbolag. Under 70-talet var
industrin utsatt för hård kritik och dess utbud uppfattades som uttryck för en
kommersiell skräpkultur. Uppfattningarna är många om hur de senaste årens
dramatiska förändring skall uppfattas och vilka effekter den har för hela
musikbranschen. Under krisen i skivindustrin och fildelningsdebatten har
den etablerade industrin, dess struktur och CD-skivan allt oftare beskrivits
som dödsdömd. Man har hävdat att CD-skivan är död och att branschen använt alla sina resurser åt att jaga fildelare istället för att anpassa verksamheten efter en utveckling som i artiklar och på Internet uppfattats som oundviklig. I en mängd inlägg i den offentliga debatten har livemusiken beskrivits
som det ”nya” sättet för artister att tjäna pengar. Samtidigt har andra menat
att artisterna förvisso kan tjäna pengar på liveframträdande men som inte
kommer kompositörerna till godo. Artister har även gått ut offentligt och
hävdat att intäkterna från liveframträdande förvisso ökat men som inte står i
proportion till de minskade intäkterna från skivförsäljningen. I de intervjuer
jag genomfört har en majoritet av de intervjuade menat att medias skildringar av industrin utgör en nidbild som beror på bristande kunskap och insikt
för hur skivbolag och industrin fungerar. Samtidigt har det framkommit en
frustration hos de intervjuade över att det samtidigt upplevs som svårt att
förklara och redogöra för verksamheten på grund av dess komplexitet. I intervjuerna har nidbilden beskrivits i termer av en myt om skivbolag som
talangfabriker, vilka likt maskiner massproducerar musik och hänsynslöst
175

exploaterar artister i vinstmaximerande syfte. I avhandlingen framkommer
det ett antal argument för att denna bild både är onyanserad och missvisande.
Analysen visar att den förmåga som i avhandlingen har stått i fokus, det
vill säga förmågan att identifiera ny musik och ny talang och kommunicera
den till lyssnare inte har minskat till följd av krisen. I motsats hävdas det att
det ökade musikutbudet och musikkonsumtionen istället ökat behovet av
personer som kan göra urval, selektera och förmedla musik till lyssnare. Om
dessa i framtiden kommer att kallas för A&R och vara verksamma i skivbolag är en annan fråga, men behovet av denna förmåga kommer att kvarstå.
Livemusiken har förvisso blivit en allt viktigare ekonomisk del av musikbranschen men artister kan inte enbart bygga sin karriär på liveframträdande.
Under det senaste året har artister offentlig beskrivit hur de anser att skivbolagen behövs och är nödvändiga för att etablera och utveckla artisters karriärer. Relationen har beskrivits i termer av samarbetspartners vilka är engagerade i artisten och dennes musik. Även om liveframträdande har blivit en allt
viktigare del av musikbranschen så krävs det fortfarande en skiva som underlag för en turné.
Analysen i avhandlingen visar att skildringarna av att det främst är de stora och etablerade bolagen som drabbats av krisen i kombination med en föreställning om att det går bra för små och oberoende bolag är onyanserad och
delvis missvisande. De små bolagen var redan innan krisen vana vid låg
lönsamhet och därigenom även skickliga på att göra skivor till mycket låga
produktionskostnader. I den bemärkelsen kan krisen påstås ha drabbat de
stora skivbolagen hårdare då produktionen är mer resurskrävande samtidigt
som resurserna har minskat till följd av den dalande skivförsäljningen. Men
däremot har krisen även drabbat de små bolagen genom att det blivit än svårare att sälja skivor. Den rasande skivförsäljningen har resulterat i ytterligare
försämrade förutsättningar för lönsamhet och tillväxt.
De intervjuade personerna ger på ett enhetligt sätt uttryck för att bilden av
skivbolag som ensidigt drivna av vinstintresse är helt fel. Man hävdar istället
att hela branschen drivs av ett genuint intresse för musik. Uppfattningen är
att detta i än högre utsträckning gäller idag då det är mycket svårt att tjäna
pengar på skivbolagsverksamhet och det bara är eldsjälarna kvar.
Ytterligare ett argument mot bilden av skivbolag som talangfabriker menar jag är att skivbolagen och A&R inte enbart ”upptäcker talang” som är
”färdig att säljas”. Istället är skivbolag och A&R på olika sätt delaktiga i
tillblivelsen av både artisten och dennes musik. Mötet mellan artist och skivbolag, mellan konst och kommersialism har beskrivits ge upphov till en
kreativ friktion i vilken positiva värden adderas vilket uppfattas leda till ett
bättre slutresultat, inte enbart i kommersiellt hänseende utan även konstnärligt.
Skivbolagen har sedan 60-talet varit de mest centrala aktörerna i musikbranschen. Krisen har medfört att denna dominans har minskat. Men skivbolagen och skivkontraktet utgör fortfarande det främsta sättet för unga och
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oetablerade artister att initiera och bygga en karriär. Den senaste statistiken
över skivförsäljningen för 09 och första halvåret 10 visar även att den svenska skivförsäljningen för första gången sedan krisen har börjat öka igen. Sverige är att av få länder som kan uppvisa en ökning av skivförsäljningen vilket
kan jämföras med USA som i maj 10 uppvisade de sämsta siffrorna sedan
mätning av skivförsäljningen startade. I den internationella rapporten IFPI
Digital Music Report 2010 (IFPI 2010) framställs den svenska skivindustrin
som ett undantag och som kommit att uppfattas som en förebild för andra
marknader. En av de slutsatser som dras i rapporten är att den mest positiva
utvecklingen nu äger rum i länder som lyckats skapa en kraftfull lagstiftning
mot illegal fildelning. Även om det finns ljuspunkter i utvecklingen för den
svenska skivindustrin så uppfattas situationen fortfarande som osäker och
djupt problematisk. Hur denna utveckling kommer att gestalta sig kan man
spekulera över men i dag är skivbolagen fortfarande de dominerande aktörerna i musikbranschen och den ökning av skivförsäljningen som nu sker kan
indikera att det även i framtiden så kommer att förbli.

Epilog
Låt oss avslutningsvis och kortfattat återvända till Brian Epstein och hans
nya upptäckt, The Beatles. Hur kan man förstå branschens enhetliga ointresse för vad som skulle visa sig bli 1900-talets mest framgångsrika band. Brian
Epstein hade definitivt en av de egenskaper som har beskrivits som central
hos en A&R, han var envis och övertygad om gruppens potential. Trots att
han och bandet redan nekats av alla skivbolag fortsatte Brian Epstein enträget att försöka. Han hade nekats fyra gånger av EMI men återkom ändå och
fick slutligen löfte om att bandet skulle få göra en inspelning under ledning
av den numera legendariska George Martin. Men George Martin hade inte
kontaktats på grund av bandets musikaliska potential. George Martin hade
arbetat med komik och fick tipset om bandet då de uppfattades som lite komiska. Han har senare berättat att han vare sig var imponerad av de demoinspelningar han initialt fått höra eller av vad bandet presterade vid de första
inspelningar han själv medverkade i. Han konstaterade istället vid de första
inspelningarna att ingen av de fyra var tillräckligt bra sångare för att få rollen
som leadsångare och att trummisen, Pete Best inte höll måttet för en studioinspelning. Deras potential var således långt från uppenbar, inte ens för George Martin. Bandet var med andra ord inte vad som i avhandlingen kallats
för en ”käftsmäll”. Vare sig som låtskrivare, instrumentalister eller sångare
ansåg George Martin att bandet utmärkte sig. Vad var det då som gjorde att
bandet till slut ändå fick ett årslångt kontrakt. George Martin har beskrivit att
det framför allt var deras charm, humor och utstrålning som gjorde ett starkt
intryck på honom. Det var inte den uppenbara kommersiella potentialen i
deras musik som initierade karriären utan deras egenskaper som personer.
Att musiken inte tog sig fram av egen sprängkraft illustreras även av det
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relativt svala mottagande som de första singlarna fick. The Beatles var ur det
perspektivet inte en klar och färdig talang som väntade på att upptäckas.
Bedömningen som de etablerade skivbolagen gjorde kan ur det perspektivet
vare sig uppfattas som felaktig eller som uttryck för ett förändringsmotstånd
eller bristande kunskap. Det som exemplet framför allt illustrerar är komplexiteten i att bedöma potential i ny musik och nya artister. Vare sig de
konstnärliga kvaliteterna hos musiken eller den kommersiella potentialen
framstod som givna, tvärtom. Men The Beatles visade sig bli ”en hit”, en av
1900-talets största. Kanske hade bandet lyckats utan Brian Epstein, kanske
inte. Men på samma sätt som bandets framgång på 60-talet skapades i en
kollektiv process, bestående av dem själva, skivbolag, turnébolag, personer i
deras nära omgivning och publiken så reproducerar vi deras storhet idag
genom att lyssna till musiken, köpa deras skivor och som i mitt fall skriva
om dem. Vi är på det sättet alla en del av talangfabriken.

The End 98
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The End är titeln på sista låten på Abbey Road som även skulle visa sig bli den sista skivan
som The Beatles spelade in tillsammans.
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Biografier och bolag

Personer och bolag
Namn

Representerar bolag 99

Datum för intervju

Universal
Sony/BMG
EMI
Virgin/EMI mfl.
Warner

2008-11-21
2010-04-06
2010-05-05
2006-12-05
2008-11-10

Artist Company Ten
Bonnier Amigo
Lionheart Music
Playground Music
Sound Pollution

2008-11-17
2007-05-03
2007-03-15
2010-05-18

Vesper Records
Fair Frank
Gazell Records
Arietta Disc
Eva Records
NLMP (Neon Lights
Music Production)

2008-10-28
2010-02-12
2006-03-14
2006-12-18
2007-03-13
2010-08-06

Majorbolag
Anders Johansson
David Mortimer Hawkins
Klas Lunding
Janne Lundqvist
Lars Nylin

Mellanstora bolag
Ola Håkansson
Ludvig Werner
Maria Molin Ljunggren
Lars Tengroth

Små bolag
Pierre Lindsjöö
Joacim Backman
Dag Häggkvist
Patrik Boman
Anders Wiklund
Jonatan Stenson

99

Personerna representerade dessa bolag vid tidpunkten för intervjun. Flera av dessa har
sedan dess bytt bolag.
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Biografier
Joacim Backman
Har verit verksam i musikbranschen sedan 90-talet i egenskap av musiker,
låtskrivare och producent. Han var 2006 med och grundade skivbolaget Fair
Frank vilket är inriktat på populärmusik. Bolaget har gett ut tre skivor med
tre artister.
Patrik Boman
Har varit verksam i musikbranschen sedan 80-talet som låtskrivare, producent, arrangör och musiker. I början av 90-talet var han med och grundade
skivbolaget Arietta Discs som framför allt var inriktade på jazzmusik. Han
grundade 2007 skivbolagen Pb7 som är fokuserat på utgivningar av nutidsjazz samt Pb8 som ger ut allt som uppfattas som god musik.
Ola Håkansson
Har varit verksam i musikbranschen sedan 60-talet som låtskrivare, producent och sångare. Han har i egenskap av artist haft stora internationella
framgångar med Ola and the Janglers och Secret Service. Han var i början av
90-talet med och grundade skivbolaget Stockholm Records som senare såldes till Universal Music. Han arbetade kvar under Universal en kortare tid
efter uppköpet men startade sedan upp musikbolaget Artist Company Ten i
vilket han idag är styrelseordförande och verkställande direktör.
Dag Häggqvist
Han har varit verksam i branschen sedan 50-talet. Han köpte som 16 åring
skivbolaget Gazell Records. I början av 60-talet köpte Häggqvist även in sig
i skivbolaget Sonet och var under en 30-årsperiod en av de mest tongivande
gestalterna på bolaget. Under dessa 30 år växte Sonet till Nordens ledande
oberoende bolag. Universal/Polygram förvärvade i början av 90-talet Sonet.
Häggqvist arbetade under 18 månader kvar som VD för Sonet inom Polygramgruppen. Han och kollegan Rune Öfwerman bestämde sig 1993 för att
tillsammans återigen driva Gazell på egen hand. Häggqvist har även varit
ordförande för branschföreningen IFPI Svenska Gruppen.
David Mortimer Hawkins
Han började sin bana som ljudtekniker åt dödsmetallbandet Tiamat i början
av 90-talet. Han började sedan på musikförlaget Sweden Music som A&Rassistent och blev sedan ”radiopluggare” på PolyGram 100. Han var under tre
års tid verksam som A&R på Sweden Music innan han 1999 började på
Stockholm Records. Han arbetade fram till 2009 på Universal Musik och är
idag verksam som A&R på Sony Music Entertainment.
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En radiopluggare är en person som marknadsför musik gentemot radio.
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Anders Johansson
Han har varit verksam i branschen sedan 80-talet och började i egenskap av
”misslyckad musiker och låtskrivare” (Johanssons eget tillägg). I mitten av
90-talet började han att arbeta på Stockholm Records. I början av 00-talet
blev han Head of A&R på Universal Music. Han startade 2008 det egna bolaget Albot & Albot. Bolaget är inget skivbolag i traditionell bemärkelse
utan fokuserat på A&R-funktionen och management.
Pierre Lindsjöö
Efter avslutade studier på Södra Latins Musiklinje 1989 har han varit oberoende producent och musiker. Han grundade 2003 Vesper Recordings med
Oscar Danielson vilka har en fokus på utgivningar av lokala förmågor. Han
driver sedan 1996 studion Konst & Ramar på Södermalm där även skivbolaget är lokaliserat.
Maria Molin Ljunggren
Hon har varit verksam i branschen sedan 80-talet då hon var dansbandsångerska. I början 90-talet var hon med och grundade skivbolaget Lionheart.
Bolaget består av flera olika delar och funktioner och beskrivs som ett underhållningsbolag som idag tar ett helhetsansvar för sina artister. Utvecklingen av bolagets verksamhet har lett till att hon i dag är vd, i Lionheart
International, vd, i MLP AB, vd, i Lionheart Music AB och vd, i M&L Records.
Klas Lunding
Han har varit verksam i branschen sedan sent 70-tal då han grundade skivbolaget Stranded. Han har sedan dess arbetat på en mängd olika skivbolag som
Telegram, Dolores, Virgin, EMI, och är idag verksam på Universal. I början
startade i början av 90-talet tillsammans med journalisten Warda Khalidi
branschtidningen Topp40. Han har återupptagit, och driver idag återigen
skivbolaget Stranded i samarbetet med Universal Music. Han har även varit
delaktig i grundandet av bokförlagen Koala (idag Modernista) och nyligen
Telgram Förlag. Han är även verksam som A&R-konsult åt EMI.
Janne Lundqvist
Har varit verksam i musikbranschen sedan 1975. Han började på CBS Records och jobbade med distribution, försäljning och logistic. Från 1983 arbetade han på Virgin Records som marknads- och försäljningschef. Han blevs
1997 vd för Greatest Hits Entertainment och producerade och marknadsförde
tv-annonserade samlingsskivor under varumärkena Most Wanted och Party
Zone. Han blev 2000 Vd för det italienska Vitaminics Sverigekontor. Efter
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dess har han varit verksam i egenskap av konsult i det egna företaget LUNKAN Music & Media, med uppdrag från musik- och upplevelseindustrin.
Lars Nylin
Han har varit verksam i branschen sedan 80-talet, först som musikjournalist
på tidningar som Schlager, Pop och Nöjesguiden. Han har även jobbat som
"Head of A&R" på Warner Music respektive Bonnier Music. Har varit med
och grundat skivbolagen Wire, atrium, National, Bam och Sheriff Records
Han är i dag chefredaktör för musikbranschens nättidning Musikindustrin.se.
Jonatan Stenson
Verksam i branschen sedan början av 90-talet i egenskap av låtskrivare, musiker och artist. Startade 2009 NLMP, en skivetikett för ”talanger som inte
syns men som är för bra för att inte synas”. Bolaget har vid tidpunkten för
intervjun ännu ej släppt någon skiva men kommer att göra det under hösten
2010.
Lars Tengroth
Han har varit verksam i branschen sedan mitten av 80-talet. Han började
1987 arbeta på MNW Records med promotion, label management och A&R.
Sedan 1999 är han anställd som Head of A&R på Playground Music Scandinavia AB. Han är även A&R för underetiketten Diesel Music.
Ludvig Werner
Han har varit verksam i musikbranschen sedan början av 90-talet. Han började först arbeta på musikförlaget Air Chrysalis Scandinavia. Han har sedan
mitten av 90-talet varit verksam på flera skivbolag, först som försäljningschef på MCA, sedan marknadschef på Universal och VD för Bonnier Amigo. Han har även varit VD för Fame Studios som arbetar med webblösningar
för underhållningsbranschen . Sedan 2003 har han suttit med i styrelsen för
IFPI vilken han idag är ordförande för. Han har även varit aktiv i utvecklingen av Snowfish som är en svensk-amerikansk community-sajt som riktar sig
främst till oetablerade artister.
Anders Wiklund
Har varit verksam i musikbranschen sedan 1978. Han har arbetat med försäljning och marknadsföring i alla led, butikssäljare, Inköpare, resande säljare,
försäljningschef
på
Virgin,
försäljningschef
och
logistic/markandsansvarig på EVA Records (Absolute Music) och Special Marketing Director på Sony Music.

182

English summary

The purpose of this dissertation is to describe, explain and understand how
record companies identify and develop new music and new talent. At a
record company this task formally goes to A&R 101. Although in practice the
process involves a variety of stakeholders, the A&R team is approached in
this dissertation as an ideal type representative of this function. The process
is about how the new artist, style, or music is identified and shepherded from
relative obscurity to the record buyers.
This dissertation has its point of departure in two overarching questions:
First, how can the capacity for discovering new talent be understood in terms
of knowledge, creativity and competence? Second, why has the recording
industry establishment repeatedly failed to perceive the potential of new
bands and artists who have turned out to be extremely successful? The
record industry establishment has in previous research been described as
unable to capture and develop genuinely new music and new artists. Instead,
it has been argued, it is mainly small actors and companies that possess this
ability (Hirsh 1969, Negus 1999, Tschmuck 2006). The established industry
has been described with terms like inertia and resistance to change. This
thesis aims to create a deeper understanding of the process through which
this inertia develops but also, and above all, to describe, explain and understand the processes through which change arises.

Theoretical Framework
This dissertation spans two sociological fields – the sociology of organizations and the sociology of knowledge. These two fields constitute the dissertation’s theoretical framework. The sociology of knowledge framework is
used as a basis to describe, explain and understand the capacity of some individuals to identify new music and new artists. The framework is partly
used in chapter three as a basis to nuance and analyze the Knowledge Company Approach (Kunskapsföretag), which is the dissertation’s starting point
from the perspective of the organizational sociology. The sociology of
knowledge framework rests on a practice-based approach to knowledge. It
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A&R means Artist and Repertoire and are the people who have formal responsibility for
identifying new talent and develop the already contracted artists.
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differs from a logical positivist perspective, which emphasizes the explicit
(in a sense propositional) or theoretical knowledge that is often associated
with formal education. The practice-based knowledge perspective emphasizes the meaning and social dimensions of action. Knowledge is defined as an
ability to follow tacit (unarticulated or unspoken) rules. In other words, tacit
knowledge is knowledge of unspoken rules. Based on the idea that knowledge entails the capacity to follow rules, descriptions of the concepts creativity and competence are also developed. Creativity is described as an ability to violate rules or to create new ones. It may find expression in any human
activity, and may represent a greater or lesser departure from existing norms,
ranging from an “everyday ingenuity" to extraordinary discoveries that
change our way of thinking. Competence is described as a position within a
system of rules that is related to different forms of symbolic resources such
as status and prestige, and which in addition is associated with the power to
either change or preserve the current system. These rules are not necessarily
explicit, compulsory rules such as laws and regulations, but are more suitably described in terms of conventions, standards, practices, and behaviors
that guide individuals in their choices and actions.
Chapter three describes the “Knowledge Company approach” and is analyzed and nuanced with a focus on creativity using the theoretical framework
presented in chapter two. I argue that within the Knowledge Company approach there are two contrasting approaches to knowledge, which are in turn
related to fundamentally different types of activities. I distinguish between
activities in which success is based on an ability to follow rules (knowledge),
and activities in which success is based on disregarding or defying the rules,
or creating new ones (creativity). On this basis, a distinction is made between knowledge-intensive and creativity-intensive enterprises. Record companies are an example of creativity-intensive enterprises. Creativity intensive
activity is distinct in that relevant knowledge is constantly changing and
therefore difficult to specify, and that knowledge is of secondary importance
in relation to creativity. The knowledge-intensive activity can be distinguished in contrast: relevant and valuable knowledge is relatively easy to
identify since it is formalized and stable. I understand that what is commonly
referred to as professions is equivalent to this type of activity. I argue that
the creativity-intensive operations carry considerable elements of uncertainty
and encounter forms of resistance that generate special conditions for knowledge companies.
A central theme in the analysis of a Knowledge Company Approach is the
tension that characterizes the relations between the management function
and the creative parts of the enterprise. That tension occurs as a result of
contrasting motives and different logics. The creative staff is described as
being motivated mainly by the desire for personal development in their profession. The managers and administrators are motivated by a desire to develop the company as an organization, which emphasizes issues of leading,
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controlling, effective administrative systems and stable economic growth.
The theorizing and research about business engaging in arts describes a related perspective for how economic and artistic logics presuppose one
another in activities that have art as a basis for entrepreneurship (Guillet de
Monthoux 1998, Sjöstrand 1997, Stenström 2000). The art business’s dual
drivers reveal an inherent internal tension in conditions similar to those under which record company business is conducted.

Methodological points of departure
This dissertation takes a social constructionist approach. The key point of
departure for social constructionism is that knowledge and perceptions of
reality are constructed as a product of social interaction (Berger & Luckman
2003). The dissertation is qualitative and data has been collected primarily
through interviews and supplemented with other sources such as articles,
reports and statistics. The selection was made according to three categories
of record companies that primarily reflect their size, which include major,
large, and small record companies. Furthermore, the criteria used for selecting particular respondents were based on whether they have been active or
have worked closely with the A&R function. The interviews were conducted
between 2006 and 2010, lasted from one to three hours and include 15
people. The analysis aims to provide a theoretical understanding of the activity described in the interviews.

Empirical results
Record companies and the record business
Chapter four analyzes the record companies' ability to identify and develop
music and artists who are expected to have commercial potential at the organizational and sector levels. The interviews provide a clear picture of the
record companies' dual driving forces, although these are present in different
proportions. The general pattern that emerges is that small companies have a
clearer and more prominent artistic logic, while large companies have clearer
economic logic. It is clear that record companies demonstrate multiple forms
of knowledge in relation to Knowledge Companies’ known challenges, and
this relates to organizational size. But both large and small companies must
understand and embrace the two logics. The major record companies’ complex structure and requirements for management and profitability tend to
stifle creativity. The creative space is generally larger in small companies,
but they frequently have problems ensuring profitability and growth. The
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approach to Knowledge Companies recognizes how the large organization's
leadership and management face the risk that their most valuable staff – the
creative staff – feel inhibited in their work and therefore eventually leave the
company. It is not only the high demands of the organization's management
and coordination that leads to the inhibition of creative space. The accumulated experience of business leadership behaviors and knowledge bases in
their turn tend to inhibit creative space. Furthermore, the established companies have higher overhead costs that need to be covered, which leads to an
increased caution in the choice of music selection and economic interpretation before moving up the in the business. This more general tendency has
been reinforced by the crisis in which major companies in particular have
become more alert to risk. The analysis suggests that small companies are
more likely than large companies to produce music with a high level of creativity and originality. Nevertheless, one is not able to draw conclusions regarding the artistic quality of the choice of music on this basis.
From an industry-wide perspective, it appears large and small companies
carry out their various functions with different strengths and weaknesses.
The major companies are dependent on the small companies’ ability to identify new artists and new music. Meanwhile, the small companies are dependent on the large companies' resources and capabilities to advertise, distribute and thereby spread the music. The small companies have been described in the interviews as nurseries that are adept at identifying and initiating new artists' careers, but where artists may then "hit the ceiling", as they
grow out of the small or medium-sized company's suit. The industry's increasingly polarized structure can, based on the approach about knowledge
companies, be considered a result of challenges that are characteristic of
large versus small knowledge companies. In practice, large companies have
increasingly bought up small companies to acquire rights to both music and
artists, and to gain economies of scale. But this is also a method to acquire
needed creative capacity. While large companies have become even larger,
such companies have found it increasingly difficult to compete and achieve
profitability. Although the situation for the entire industry and especially
small companies is serious, I argue that a market made up of a smaller number of large financially strong companies, combined with a larger number of
small companies, promote, change, creativity and a variety of music. Although the small companies are insignificant players from an economic and
market share perspective, they constitute a dynamic force for change that
contributes to the understanding of the record industry's dynamics.
The relationship between art and commercialism also poses important
challenges. The interviews conducted for this research suggest that there is
no fundamental conflict between art and commercialism. Representatives of
large and small companies alike uniformly renounce the idea of conflict
between artistic quality and commercial success. The whole record industry
is described as driven by a genuine interest in music and a desire to distri186

bute and promote good music. The view that emerges is that all the artists
basically want to make a living from their music which means they have to
sell CD's. At this basic level, artists’ and record companies’ interests coincide. Commercialism is described in the interviews as being dependant on
art, and vice versa. The picture that emerges is one in which the meeting
between art and commercialism generates a friction that is constructive and
conducive to creativity, and which thereby adds positive values to the original idea.
A recurring theme in the media is the characterization of the record industry establishment as driven by unilateral profit-hungry individuals who use
their position relative to artists to dictate the unfavorable terms of what has
been called “the slave contract”. The empirical data gathered for this dissertation reveals a radically different picture of the relationship between record
labels and artists. The relationship is portrayed as a close cooperation characterized by mutual respect and interdependence, and one that often includes genuine friendship. This characterization is also supported by several
public statements made by artists over the past year. They have argued that
an artist cannot build a career solely through live performances, and that they
still rely on labels to both initiate and develop their careers. From that perspective the dismantling of the infrastructure affects not only the most commercial artists. Although narrower, more niched music and artists find it
difficult to spread their music, I argue that this structure, which is essentially
the result of commercial forces, is at the same time a precondition for "non
commercial artists" to spread their art.
Regardless of what the recording industry looks like as a result of the
drastic changes now underway, I argue that the need for the A&R function
will persist – or even increase. Music diversity and music consumption is
now greater than ever. This, I argue, is increasing the need for people who
can identify potential, make the necessary choices, and communicate music
to the listeners. The problem for the modern music consumer is not the limited supply of music - quite the opposite. Instead, it is the availability of
an immense volume and range of music that makes it difficult to find the
music you want. Somewhere in the middle of the file-sharing debate and
dwindling record sales, voices have been raised arguing that the CD and
record industries in their current form have outlived their usefulness as dominant players in the music industry. The results of this thesis would seem to
cast doubt on such conclusions – doubt also supported by the fact that record
sales are once again increasing for the first time since the crisis.

A&R’s ability
Chapter five focuses on the A&R's work experience with special attention to
the capacity to identify new music talent and potential. The premise is that
record labels and A&R not only "discover" talent, but rather to different
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degrees and in various ways, are involved in the creation and cultivation of
the artist and his music.
Within these activities, an important distinction is made between intuitive
and analytical assessment phases. The intuitive assessment is direct, unconscious and without reflection. This assessment capability has been described
as being based on "intuition", "feeling", and "sensitivity". This ability is not
the result of a developed professional knowledge or expertise – it is quite the
opposite. An A&R must be able to do the same assessment as that the listener will do at a later stage. I describe the ability in terms of cultural common
sense-knowledge which a majority or groups of the cultural community
share. In this sense, taste is a more or less general cultural knowledge. This
type of knowledge is described as tacit in the sense that it is impossible to
explain how the knowledge or the assessment is made.
In the analytical phase, analysis and reflection is added which is based on
professional knowledge. It embodies both tacit and explicit features. According to the interviews, there are certain types of songs and artists that are
called "hits", where they intuitively, directly and with certainty know that a
song or artist will succeed. But these "hits" are rare and instead a majority of
all bets are much more uncertain and “might or might not work". In this
phase, A&R and the record company need to add additional elements or
qualities to the artist or song which increases the chances for success. In the
analytical phase, assessments are made that distinguish A & R from the everyday listener's knowledge and assessment. An A&R must be able to assess
the potential of a song or artist that is not yet complete and simultaneously
determine what needs to be added to the listener at a later stage be able to
appreciate the finished "product". An A&R must in this sense, understand
and assess what is not yet, but might well become. In some respects, this
analytical evaluation requires explicit knowledge. There is what could be
called a manual for how to release an album, how a song should be mixed
and how it should be marketed to attract the greatest attention from potential
listeners. The analytical assessment also includes considerations and assessments of the market and the currently available selection of music. For example, an assessment is made of whether there is “space” for the artist or the
music in the current offer, or if the market is already saturated and the space
occupied.
Almost paradoxically, the research reveals the limits of explicit knowledge not only in the choice of music but also in marketing strategies. Success is intimately linked with the ability to attract attention and thereby defy
expectations, which implies the creative moments in the whole process. But
the analytical assessment in many respects also possesses a tacit character.
Above all, this has to do with the knowledge uncertainty and complexity that
characterizes the production process. It is difficult to determine in advance
which factors will be important, in part because of the immense number of
potentially important factors. Several of the interviewees emphasized the
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ubiquitous presence of random factors and the importance of luck. Skills can
to some extent limit the amount and effect of the random factors, but they
cannot eliminate them. Skills and knowledge therefore do not pre-determine
what kinds of efforts will be successful or unsuccessful. This picture is also
supported by the fact that an estimated 80-90% of all ventures fail in the
sense that they do not develop according to expectations.
The overarching picture is one in which record companies move in a
space characterized by tension between dichotomous forces – art and commercialism, creativity and knowledge, culture and economy, order and
chaos, freedom and control – but where opposite poles are not mutually exclusive but complementary, like Yin and Yang.
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