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2 Bakgrund 

 

Vi som har gjort detta examensarbete, Simon Jakobson och Emin Jasarevic, är studenter på Musik 

och Ljudproduktionsprogrammet på Högskolan i Skövde och våra indivuduella mål har tidigt under 

utbildningen visat sig vara gemensamma. 

För ett halvår sedan gjorde vi ett projektarbete tillsammans som genomfördes på ett liknande sätt 

som vi genomförde detta examensarbete. Då startade vi ett företag för att prova på 

radioreklamsproduktion och skapade ett kontaktnät med säljare på radiostationer, men också en 

relation direkt med våra kunder, företag som vi gjorde reklamspotar åt. 

Eftersom ett handelsbolag redan hade startats i detta första projektarbete så kunde vi nu lägga 

vikten kring en smalare frågeställning, istället för att ta reda på hur man startar ett företag och hur 

man i praktiken driver ett företag. Det är alltså punkter som vi inte kommer att beröra i detta 

examensarbete, eftersom vi redan har erfarenhet av dessa. 

Med den kunskap och erfarenhet vi har från Musik och Ljudproduktionsprogrammet i allmänhet och 

vårt projektarbete om radioreklamsproduktion i synnerhet, valde vi att genomföra detta 

examensarbete som skulle ta oss från tröskeln till första steget in i musikbranschen. 
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3 Forskningsöversikt 

 

I vårt examensarbete så går vi inte in så djupt på hur ett förlag fungerar och hur man rent praktiskt 

driver det. Det är en teoretisk kunskap som vi har fått under dessa ett och ett halvt år på Musik och 

Ljudproduktionsprogrammet, och som vi har valt att inte behandla i vårt examensarbete eftersom 

det redan finns några arbeten kring hur man startar och driver ett musikförlag. 

Vill man läsa mer djupgående om hur ett musikförlag fungerar och framförallt hur man startar ett 

musikförlag, så finns det ett examensarbete som tre kollegor från Musik och 

Ljudproduktionsprogrammet skrev förra året. Deras rapport hittar man på följande sida: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-1095 

Viktigt att notera är att vårt examensarbete inte på något sätt är baserat eller har kopplingar till 

examensarbetet som vi hänvisar till ovan. 

  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-1095
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4 Frågeställning 

 

Frågeställningen lyder: 

- Hur går man som okänt förlag tillväga för att få leads av skivbolag? 
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5 Definition av viktiga begrepp 

 

A&R = Står för Artist & Repertoire. Det är i praktiken en kontaktperson på skivbolaget för en viss 

artist. Det är A&R personen som är med och bestämmer vilka låtar som artisten ska spela in, vilka 

låtar som ska bli singlar och spelas i radio. A&R personens uppgift kan också vara att hitta nya 

artister. 

Skivbolag = Bolag som har hand om och, i de fall artisten inte skriver sina egna låtar, förser artisten 

med låtar. Skivbolagets roll kan vara olika från artist till artist, men oftast ansvarar skivbolaget för alla 

runtomkringkostnader såsom inspelning och marknadsföring. För detta tar skivbolaget en del av 

intäkterna artisten genererar.  

Musikförlag = Bolag som arbetar med att placera låtskrivares låtar på olika artister. För detta jobb tar 

de en del av intäkterna som låtarna de placerat genererar. 

Lead = Beskrivning av önskade låtar som skivbolag skickar ut till musikförlag och låtskrivare. Dessa 

skickas ut när skivbolagen behöver nya låtar till sina artister, till exempel vid ett skivsläpp. 

Produktion = En produktion är en låt med alla pålägg, instrument och färdig mixning. En färdig låt 

helt enkelt. Att producera kallas den proceduren som tar vid efter att låten är skriven, med ackord, 

melodi och text. Pålägging av instrument, hur dessa ska spela, att justera ljudnivåer och hur det 

klingar. 

Prodda = Kortform av producera. Läs mer på produktion. 

Demo = Kortform av demonstration. I detta fallet avses den produktion av en låt som är ämnad att 

presenteras för A&R och/eller artist i syfte att få dessa intresserade av låten. 

Pitcha = Att pitcha en låt kallas den process som förlag genomför mot skivbolag/artist när de vill sälja 

in en låt. I praktiken innebär det att man spelar upp låten för en A&R på skivbolaget. Om man lyckas 

och skivbolaget vill ha låten så kallas det att man har satt eller placerat låten. 

Panorera = En låt idag har oftast två kanaler, höger och vänster kanal. I praktiken är dessa kanaler 

höger och vänster högtalare på stereon i bilen, på konserten eller var man nu lyssnar på musiken. Att 

panorera är att styra positionen av ett ljud i dessa kanaler. Ett ljud kan komma endast i en kanal, eller 

i båda kanaler, ibland mer i en kanal/högtalare. 

Läggning = Olika sätt att ta ett ackord på ett instrument så att det klingar olika. 
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Sampla = Att spela in ett ljud som man använder i en låtproduktion. Exempelvis att spela in enskilda 

trumljud för sig, för att sedan använda dessa i en trummaskin. 

Harmonik = Hur toner som instrument spelar klingar ihop med varandra. Ackord och melodi är delar 

av harmonik.  Harmoniken brukar beskrivas som musikens "vertikala" plan, eftersom samtidigt 

klingande toner står under varandra i notsystemet. (Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Harmonik) 

Dynamik = Hur starkt en ton spelas eller hur stark/svag musiken upplevs i förhållande till andra 

instrument. 

Rytmik = Om harmonik är musikens vertikala plan så är rytmik musikens horisontella plan. Den rytm 

som instrumenten spelar. 

Elektroniska trummor = Trumljud som inte har någon verklig, fysisk ljudkälla utan som är syntetiskt 

alstrade. 

Dubba = Att lägga fler ljud eller inspelningar på varandra så att en ny ljudkaraktär uppstår. 

Exempelvis spela in två eller flera likadana sångtagningar över varandra. 

RnB = En musikgenre. Avser i detta fallet nutida populärmusik med influenser från soul. 

Karaktäristiskt för denna musikgenre är soulinspirerad sång och elektroniska trummor. 

Trummaskin = En maskin med vilken man kan spela upp samplade och/eller syntetiska trumljud med 

valfri rytm. Är nu vanligast som mjukvaruprogram i en dator, kom dock från början som en fysisk 

apparatur. 

Royalty = Intäkt baserad på en procentsats på antalet sålda eller spelade enheter. 

Sound = Ljudbild. Benämningen på hur något låter, antingen enskilt eller tillsammans med annat. 

Distorserad = Distorsion är den effekt som uppstår då ett ljud överstyrs, exempelvis då man med i en 

förstärkare förstärker ett ljud mer än vad förstärkaren klarar av. Distorsion kan uppstå på andra sätt 

än det nyss nämnda, men det är det sättet som är relevant för rapporten. Distorsion kan både vara 

önskad och oönskad, det vanligaste stället det är önskvärt på är elgitarrer.   

Brass-stabs = Korta markerade toner av brassinstrument. Brassinstrument är ett annat ord för 

bleckblåsinstrument. 

Stereobild = När är en ljudinspelning spelas upp på två kanaler kallas det stereo. Spelas en inspelning 

upp med hjälp av enbart en kanal kallas det mono.  Det vanligaste idag är stereo anläggningar där det 

finns två stycken högtalare, en vänster och en höger. Skickas ett ljud ut lika mycket i båda högtalarna 
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kommer ljudet upplevas att komma från mitten. Skickas det däremot ut mer i exempelvis vänster 

högtalare kommer ljudet upplevas att komma från vänster, hur mycket från vänster är beroende på 

hur mycket man skickar ut i vänster högtalare jämfört med höger. När en låt har instrument 

panorerade (se panorera) helt och hållet ut i vänster och höger kanal/högtalare talar man om en 

bred stereobredd. Motsatsen är en låt som har allting panorerat i mitten, då talar man om en liten 

eller smal stereobredd. 

MIDI-information = Förkortning för Musical Instrument Digital Interface. MIDI är ett elektroniskt 

gränssnitt för kommunikation mellan syntesizrar och datorer. Det som skickas är information om hur 

något ska spelas; vilka toner som ska tas, hur länge de ska hålla ut, hur starka de ska vara och en del 

andra parametrar. 

Ljudbibliotek = En samling med många olika ljud av oftast samma kategori. Exempelvis ett 

ljudbibliotek med samplade (se sampla) bastrummor.   

Metronom = Apparatur som anger tempo, oftast med en ljudeffekt som låter som ett klick. Använder 

enheten BPM (se BPM). 

BPM = Förkortning för Beats Per Minute, vilket på svenska är Slag Per Minut. Enhet för att säga vilket 

tempo en låt går i. Exempelvis är 60 BPM ett slag i sekunden. 

Percussion = Rytminstrument som inte ingår i ett trumset, till exempel tamburin och maracas. 

Trumloop = En loop är något som repriseras många gånger om. En trumloop är oftast en, två eller 

fyra takter antingen akustiska eller elektroniska trummor. Trumloopar används flitigt inom hip-hop 

och RnB. 

Hihat = En del av ett trumset. 
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6 Arbetets mål 

 

Trots en del oklarheter kring mål, frågeställning och metod under planeringen av arbetet, så har det 

övergripande målet under arbetet varit tydligt för oss. Vi ville starta en musikförlagsverksamhet och 

skapa kontakt med skivbolag, där målsättningen i den relationen var att så småningom få leads.  

Ett delmål i processen är att ha bra, passande, låtar att presentera för skivbolag, för att de ska få ett 

förtroende för oss som låtskrivare. Passande i den bemärkelsen att det är den typ av låtar som 

skivbolagen söker till deras artister som behöver nytt material. I detta projekt så löste vi det genom 

att själva vara med och skriva två stycken låtar som vi använde oss av vid kontakten med skivbolag.  

Detta arbete ska konkret fungera som ett första steg in i musikbranschen för vårt förlag. Att skapa 

den första kontakten med skivbolag, och att genom intervjuer med branschfolk få svar på de 

funderingar vi har. 
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7 Metod 

 

En enkel förstudie baserad på diskussioner och seminarier med våra lärare och annat branschfolk, 

under dessa ett och ett halvt år, har visat oss en möjlig väg att nå vårt mål och att besvara 

frågeställningen. 

Vårt examensarbete kommer att vara baserat på en fallstudie 

och intervjuer med A&R på skivbolag, förlag och låtskrivare. 

Fallstudien i sig består av två delar, låtproduktion och kontakt 

med skivbolag. (se rutan till höger) 

Målsättningen med fallstudien är att skapa en relation med skivbolag för att så småningom få leads. 

Att få leads är ett mål för ett nystartat förlag eftersom leads är konkreta arbetsuppgifter för ett 

förlag, låtar som skivbolagen vill ha. Låtar baserade på leads har därför större chans att bli placerade 

på skivbolagets artist, eftersom låten är något som skivbolaget uttryckligen vill ha.  

Bland annat så säger intervjuperson ”Förlag 2”: 

”Om man då är inläst på vilken typ av artister som det skivbolaget har så är det än mer imponerande, 

även om man inte vet vad de letar för låtar. Om ni exempelvis går upp till Bonnier Music och säger att 

”vi har hört att Velvet letar låtar till sin nya platta, vi har tänkt Velvet och här har ni ett par förslag”. 

Det är klart att det ger ett mycket bättre och tydligare intryck än att bara famla i mörkret och säga 

”Hej, lyssna på våra låtar”. Det brukar inte ge så mycket resultat.” 

Vi vet också, baserat på både vår förstudie och de intervjuer vi har genomfört, att en god relation är 

viktig för att så småningom få leads och vi vet att vi endast kan uppnå den relationen om vi levererar 

kvalitet. Kvalitet betyder i detta fallet passande låtmaterial, att vi levererar sådana låtar och med 

sådan produktionskvalitet som vi, återigen baserat på förstudien, vet att skivbolagen vill ha. 

Ordet produktionskvalitet leder oss till den andra delen i fallstudien och det är låtproduktion. Med 

tanke på att vi har en begränsad tid att genomföra detta projekt på och att våra två låtar 

uppskattningsvis skulle ta mellan två och sex veckor att producera, så har vi uppskattat att två låtar 

blir ett realistiskt antal att bygga fallstudien på. Vi hade, baserad på de två månader vi hade att 

genomföra hela projektet på, inte möjlighet att använda oss av fler än dessa två låtar i fallstudien. En 

del av de människor från branschen som vi har pratat med innan examensarbetets början, det vi här 

kallar förstudie, har påstått att fler låtar, gärna 10-20 stycken, vore att föredra i detta projekt, och att 

fler låtar skulle underlätta att skapa den relation med skivbolag som vi ville ha. Dessa 10-20 låtar 

kunde vi på grund av tidsbrist självklart inte realisera på två månader, och valde därför att försöka 

 Fallstudie 

o Låtproduktion 

o Kontakt med skivbolag 

 Intervjuer 
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skapa en första kontakt med skivbolag med endast två låtar, och att istället basera svaret på vår 

frågeställning på de intervjuer med branschfolk som vi genomförde. 

Vår fallstudie går ut på att först producera två stycken låtar av olika genrer. Strax innan dessa blir 

klara så letar vi upp passande skivbolag, gör en presentation på Internet, och i samma stund som 

låtarna är klara så skickar vi ut presentationen och låtarna till de skivbolag som vi har valt. 

Under tiden som vi väntar på svar så genomför vi telefonintervjuer med människor från tre delar av 

musikbranschen. Skivbolag, musikförlag och låtskrivare. Dessa intervjuer kommer att ligga till grund 

för vårt svar på frågeställningen. 
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8 Tidsplan 

 

Under den första veckan av examensarbetet fastställde vi en tidsplan som vi skulle försöka hålla oss 

till. 

1 april - 3 maj : Produktion av låtar. 

4 maj - 15 maj : Kontaktande  av skivbolag samt genomförande av intervjuer med branschfolk. 

15 maj - 21 maj : Rapportskrivande. 
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9 Genomförande 

 

Eftersom den tidsplan och planering som vi hade gjort inte var så detaljerad, så låg det en del 

fortlöpande planering under själva genomförandet av de moment vi skulle genomföra. 

Vi kommer i detta kapitel att ta upp den arbetsfördelning som fanns mellan oss i de olika momenten 

och hur själva genomförandet av fallstudien och intervjuerna gick till. 
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9.1 Arbetsfördelning 

 

Precis som i våra tidigare samarbeten så föll arbetsfördelningen mellan oss två naturligt. Det var 

inget vi direkt behövde bestämma innan, utan båda visste vilken plats de skulle ta och vad var och en 

av oss behövde göra. 

Trots att det ofta fanns en tydlig fördelning i arbetsuppgiferna, så hade vi alltid inblick i varandras 

arbetsprocesser, och den övergripande insynen över arbetet hade vi båda hela tiden. 

Arbetsfördelningstabell och de moment vi hade ansvar för: 

Simons arbetsuppgifter Gemensamma arbetsuppgifter Emins arbetsuppgifter 

 Klippa i ljudinspelningar 

 Trumsound 

 Sånginspelning 

 Telefonkontakt 

 Låtproduktion 

 Intervjufrågor 

 Rapport 

 Arrangera stråk 

 Pianoarrangemang 

 Mastring 

 E-mail-kontakt 
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9.2 Låtproduktion 

 

De två låtar som vi valde att använda i examensarbetet var skrivna redan innan examensarbetets 

början. Dessa två låtar ansåg vi, baserat på förstudien, hålla en tillräckligt hög kvalitet för att vi skulle 

kunna använda dem som en presentation av oss i en första kontakt med skivbolag. Det som snart 

visade sig ta längst tid av alla moment i examensarbetet, var produktionen av dessa två låtar. 

Till båda låtarna hade vi sedan tidigare en stomme, en enklare produktion som vi kunde utgå ifrån, 

men trots detta så blev arbetet kring produktionerna omfattande, speciellt i den första låten. Vår 

förundersökning och kontakt med branschfolk innan examensarbetets början visade oss att det är 

viktigt att produktionen, kvalitetsmässigt, ligger så nära en slutgiltig låtproduktion som möjligt. Även 

när vi gjorde telefonintervjuerna fick vi det bekräftat att om man som låtskrivare eller förlag 

presenterar en låt för en A&R på ett skivbolag, är det inte bara själva låten som bedöms utan även 

produktionen i kanske minst lika hög grad. Intervjuperson ”Låtskrivare 1” säger exempelvis:  

”När man gör demon så har man alltid i tanke att kunna stå för produktionen, att man alltid siktar så 

högt att demon ska kunna användas som slutgiltig produkt. Sedan kanske man gör om enstaka saker, 

som exempelvis lägger riktiga trummor eller tar in en bättre basist.” 

Intervjuperson ”Låtskrivare 2” säger ungefär samma sak: 

”Jag tror att produktionen är ännu viktigare idag än förr. Egentligen ska de höra låten och komma på 

vilken produktion man kan göra av det här. Men idag är de så bortskämda att de vill höra att det här 

kan jag ge ut imorgon. Därför är produktionen väldigt viktig. Det vill säga att om man är låtskrivare 

och inte proddar bör man ju givetvis ta hjälp av andra.” 

Det enda något motstridiga påståendet var från intervjuperson ”Låtskrivare 3”: 

”Det viktiga är att det blir så bra man kan. Oftast beror det väldigt mycket på sången. Och den 

behöver inte vara bra heller , för jag sjunger ganska ofta på demon och jag sjunger verkligen inte bra, 

men att man förmedlar feelingen, att man får en känsla, att de som lyssnar på det gillar det helt 

enkelt.  Det gäller att komma dit på något sätt, och dit finns det olika vägar att gå, det behöver inte 

alltid vara att det är fullproddat, bara det finns feeling och nerv och att det låter som det ska.” 

Dock svarar intervjuperson ”Låtskrivare 3” på frågan angående att han själv sjunger på sina demon: 

”Jadå, men det är olika beroende på hur bra man känner artisten. Man får känna hur man tror om 

det funkar eller inte.” 
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Det svaret tolkade vi som att hur välproducerad demon ska vara beror på hur väl man känner den 

A&R eller artist som bestämmer vilka låtar som ska väljas. Därför valde vi att göra produktionerna så 

bra som möjligt eftersom vi skulle presentera dem för personer som vi inte kände. 

 

9.2.1 Låt 1: Not The Only One 

 

Målsättning 

Det här var den låten vi började med. Det var en popballad skriven av en av författarna, Simon 

Jakobson, under en tidigare kurs, Populärmusikkomposition 1, på Musik och 

Ljudproduktionsprogrammet. I anslutning till att låten skrevs gjordes en inspelning innehållande 

piano, sång och en trumloop. Målsättningen var att göra en produktion innehållande sång, piano, 

trummor, elbas, akustiska gitarrer, elgitarrer och stråkar. Rytmsektionen, det vill säga trummor och 

percussion, skulle vara en blandning av programmerade och akustiska instrument. Tanken var att 

trummorna i grund och botten skulle vara akustiska, fast dubbat med elektroniska trumljud. Skälet 

till att vi ville ha det så var att vi av erfarenhet vet att det blir ett både naturligt, mänskligt, och bra 

sound om man gör på detta sättet, det vill säga dubbar trumljud. 

Det första som gjordes var att sänka tempot från 75 BPM till 72 BPM, då låten kändes stressad i 75 

BPM. Vi var noggranna med att låten inte skulle gå för fort, hellre att den gick för långsamt än för 

fort, då en ballad ska förmedla en lugn känsla. 

Det andra som ändrades var formen. Formen på den ursprungliga och den nya versionen finns i 

tabellen nedan. Numren inom paranteserna syftar på längden på partiet, räknat i antal takter. 

Ursprunglig version Ny version 

Intro (2) 
Vers 1 (7) 
Refräng 1 (8) 
Vers 2 (7 ½) 
Refräng 2 (7) 
Stick 1 (12) 
Break (2) 
Refräng 3 (7) 
Stick 2 (12) 
Outro (12) 

Intro (2) 
Vers 1 (7) 
Refräng 1 (8) 
Vers 2 (7 ½) 
Refräng 2 (7) 
Stick 1 (8) 
Break (1) 
Instrumentalt parti/solo (8) 
Refräng 3 (7) 
Stick 2 (12) 
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De ändringar som gjordes var att stick 1 kortades av med 4 takter och att ett 8 takter långt 

instrumentalt parti lades till innan refräng 3. Dessutom förkortades breaket efter stick 1 av med en 

takt samt att outrot togs bort helt och hållet. Anledningen till att partier kortades ned eller togs bort 

var att dessa partier enbart bestod av upprepningar av redan presenterad harmonik eller text. Det i 

kombination med att, för att få ett avbrott i sången, ett instrumentalt parti lades till, togs dessa 

partier bort för att hålla nere tiden på låten samt för att undgå alltför många upprepningar. 

 

Genomförande 

Vi började med att göra en enklare produktion som skulle fungera som bakgrund till inspelning av 

akustiska trummor. Med enklare produktion avses, i detta fallet, en produktion som enbart är 

tillräckligt instrumenterad och arrangerad för att en instrumentalist, i detta fallet en trumslagare, ska 

höra vad han eller hon ska spela, både rytmiskt och dynamiskt. Exempelvis behöver inte 

stråkarrangemanget vara klart i in minsta detalj, bara stråkarna spelar starkt i de partier där de ska 

spela starkt och svagt i de partier där de ska spela svagt så att man uppfattar dynamiken. Efter att 

inspelningen av de akustiska trummorna var gjord synkroniserade vi de elektroniska trumljuden med 

de akustiska trummorna. Skälet till att detta var tvunget att göras är att akustiska trummor spelade 

av en trumslagare varierar alltid lite grann i tid för varje slag, det vill säga varje slag kommer inte 

alltid exakt där det enligt en metronom ska komma. Detta är fullständigt naturligt och en av 

anledningarna till att spelade akustiska instrument låter mer levande än programmerade instrument 

som helt följer metronomen. Efter att denna synkronisering var gjord upptäckte vi att dynamiken på 

de akustiska trummorna, då i synnerhet hihaten, inte passade in i resten av arrangemanget. Vi tog 

därför bort de akustiska trummorna som ersattes med samplade akustiska trummor. 

Stråkarrangemanget, tillsammans med sången, var det i låten som vi ansåg vara viktigast. Eftersom 

vi, av ekonomiska skäl, inte hade tillgång till riktiga stråkar var vi noggranna med att välja ett bra 

ljudbibliotek av samplade stråkar. Det ljudbibliotek vi valde lät naturtroget och tillät oss att göra 

stråkarna dynamiska, det vill säga att de varierade i ljudstyrka på ett naturtroget sätt genom att även 

karaktären på ljudet ändrades när volymen ökade. 

Grunden till det piano som användes var tagen från den inspelning av låten som gjordes i anslutning 

till att låten skrevs. I och med att låten arrangerades om var den pianotagningen tvungen att 

redigeras, både formmässigt och dynamiskt. Exempelvis togs vissa partier bort samtidigt som nya 

lades till, därav skälet till att ändra pianot formmässigt. De dynamiska ändringarna av pianot var 

främst på det sista partiet av låten där ursprungsversion hade varit dynamiskt svag medan den nya 

versionen skulle vara tvärtom, dynamiskt stark. Detta var möjligt att göra då pianot var inspelat som 
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MIDI-information där vi kunde ändra, ta bort eller lägga till toner utan att övriga toner var påverkade. 

Vi spelade även in ett ytterligare piano, innehållande ljusare läggningar inklusive ett solo. De ljusare 

läggningarna hade som uppgift att göra upplevelsen av de både pianotagningarna större då ett 

ackord innehållande 10 toner låter större än ett ackord innehållande 5 toner. Solot var placerat på 

det instrumentala partiet före refräng 3. De två pianotagningarna panorerades ut till vänster 

respektive höger för att få en bredare stereobild med syfte att få produktionen låta större. 

De akustiska gitarrerna består i grunden av två gitarrtagningar spelandes samma sak men som är 

panorerade till höger respektive vänster där den vänstra gitarren är starkare i volym än den högra. 

Effekten man får av detta är att gitarren låter som den kommer från vänster men låter större och 

bredare än vad den hade gjort om man enbart hade haft den vänstra gitarren och inte den högra. 

Baserat på den kunskap vi har kring demoproduktioner och baserat på den förstudie vi genomförde 

så vet vi att sången är det som är klart viktigast för en låt, i synnerhet för en popballad. Detta är 

också något som intervjuperson ”Låtskrivare 2” bekräftar när vi frågar hur han tänker kring sång på 

demoproduktioner, ”Sången är ju till stor del det folk lyssnar på, så det är ju väldigt noga att det är 

bra sång”. Därför provade vi i förväg ut tillsammans med en sångerska exakt hur låten skulle sjungas 

angående harmonik, dynamik och rytmik. Harmoniken ändrades i princip bara på sticket där melodin 

gjordes ljusare för sången skulle bli mer kraftfull, då en ljusare läggning där medförde att sångerskan 

kunde ta i mer. Dynamiken ändrades till att bli mer varierad genom att de svaga partierna gjordes 

svagare och de starka partierna gjordes starkare. 

 

9.2.2 Låt 2: Complicated 

 

Målsättning 

Låt nummer två var en poplåt med RnB-influenser där tanken var att produktionen skulle vara 

sparsam och enbart bestå av trummaskin, syntbas, en akustisk gitarr och sång. Skälet till att vi ville ha 

den sparsamt producerad var att det är något som just nu är modernt inom populärmusiken. Låten 

var skriven några veckor tidigare av en av författarna, Simon Jakobson, tillsammans med en 

studentkollega. Den provisoriska produktion som tidigare hade gjorts i anslutning till att låten skrevs 

var ganska aggresivt sjungen och producerad, med exempelvis brass-stabs och bitvis distorserad 

sång. Målsättningen med den produktion vi nu hade tänkt göra var att låten skulle bli mjukare och 

mer avslappnad. Den skulle i huvudsak bestå av sparsamt spelad akustisk gitarr och sång, som skulle 

backas upp av syntbas och trummor i form av bastrumma, handklapp och trumloop. 
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Genomförande 

Vi tog in samma sångerska som hade använts på den första versionen och arrangerade om sången 

med målet att den i princip skulle kunna fungera enbart tillsammans med en akustisk gitarr. Efter det 

spelades gitarren in och därefter lades sången. Gitarren byttes därefter ut mot en annan, bättre 

spelad, gitarr och trummor och bas adderades. Det vi var noga med var att få till ett bra ljud både på 

trummor och syntbas, eftersom det var endast de som tillsammans med gitarren skulle stå för 

ackompanjemanget. I och med att produktionen var så sparsam skulle varje ljud komma att höras 

tydligt och då är det viktigt att ljuden i sig låter bra. Detta kan jämföras med låt nummer 1, vars 

produktion innehöll fler instrument och ljud, där ett ljud eller instrument i sig kunde låta mindre bra 

men tillsammans med allt annat ändra karaktär och ändå låta bra.  
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9.3 Kontakt med skivbolag 

 

På vilket sätt vi skulle ta kontakt med skivbolag och skapa en relation var länge en problematisk 

fråga. Vi förstod av personer vi frågade i vår förstudie och inte minst av de branschfolk vi intervjuade 

att just det inte var helt lätt. Intervjuperson ”Förlag 1” säger:  

”Man kan ju säkert komma i kontakt med branschen som sådan, men det är ju alltid svårt att få det 

till att bli ett kontinuerligt flöde av information. Det är ju oftast som så att A&R-personer ofta går till 

samma gamla låtskrivare eller producenter som de redan känner till, så det är ju alltid svårt med att 

hålla igång kontakterna när man väl fått kontakt med ett skivbolag eller ett management. Det gäller 

att leverera nytt material hela tiden för att hålla dem intresserade av det man håller på med.” 

Det vi funderade över var om vi skulle presentera oss som ett förlag eller som en låtskrivarduo för de 

skivbolag som vi kontaktade. En del av de branschmänniskor som vi pratade med angående detta 

tyckte inte att det var en idé att presentera oss som ett förlag, med tanke på vår svaga låtbank (två 

låtar) och att vi faktist endast är två låtskrivare som har ett förlag. Intervjuperson ”Förlag 1” säger 

även: 

”Jag tror att det viktigaste när man träffar ett skivbolag, om man nu har bestämt sig för att pitcha 

den här låten till den här artiten, är att ha en låt som är rätt för den artisten och inte femtio låtar som 

kan vara till vem som helst. Men har man inte så många låtar skulle jag nog råda er till att presentera 

er som ett låtskrivarteam mer än att komma som ett förlag. Presenterar man sig som ett förlag bör 

man ha fler låtar, men för de människorna som ni kommer träffa på skivbolag är det viktiga inte om 

ni har förlag eller inte utan vad det är för låtar ni kommer med.” 

Intervjuperson ”Skivbolag 2” säger liknande saker: 

”Det man ska tänka på är att inte skicka ut någonting innan man har ett gäng med låtar att 

presentera. Att som förlag presentera sig för skivbolag med enbart några låtar är inte bra. Däremot 

så är det att rekommendera att skicka enbart en låt till ett skivbolag där man skriver vilken artist man 

har tänkt sig. Jag som A&R är ju inte dummare än att jag tackar ja till till någon som vill skicka över en 

låt som personen i fråga har tänkt sig till någon av de artister jag har hand om. Har man tur så kan 

det ju vara ett lyckoskott. Har man inte så många låtar ska man inte kalla sig för förlag utan 

låtskrivare eller ett låtskrivarteam. Ska man presentera sig som ett förlag ska man ha en låtbank.” 

Samtidigt som vi förstod dessa tankegångar så ville vi göra klart för de skivbolag vi skulle ta kontakt 

med att vår ambition faktist var förlagsverksamhet. Att bygga en låtbank med en bred genre, hitta 
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låtar från andra låtskrivare, att så småningom få fler låtskrivare till vårt förlag, pitcha låtar, o.s.v. 

Intervjuperson ”Förlag 1” säger: 

”Jag tror att man i Sverige, som är ett litet område, snabbt kan lokalisera vilka A&R-personer som 

man ska ta kontakt med. Problemet med de här människorna som sitter på skivbolagen är att de ofta 

har så enormt mycket att göra att det är svårt att få någon bra feedback från dem om man inte är en 

redan känd låtskrivare. Men självklart måste man börja någonstans. Om jag var ni så skulle jag sätta 

mig ner och kolla upp vem som jobbar var och få till möten med dem och presentera er som 

låtskrivare.” 

Vi förstod att två låtar egentligen inte var tillräckligt för att presentera sig som förlag, men vi tog 

fasta på det intervjuperson ”Förlag 1” sade, som återfinns i ett citat tidigare i detta kapitel:  

”Presenterar man sig som ett förlag bör man ha fler låtar, men för de människorna som ni kommer 

träffa på skivbolag är det viktiga inte om ni har förlag eller inte utan vad det är för låtar ni kommer 

med.” 

Därför stod vi fast i vår önskan att presentera oss som förlag, då det egentligen inte, för skivbolagen, 

hade så stor betydelse. 

En annan aspekt av kontaktandet av skivbolagen var med vilket kommunikationsmedel vi skulle 

använda. De människor från branschen som vi pratade med under förstudien gav oss olika och ofta 

motsägelsefulla tips. Vissa tyckte att telefonkontakt eller livekontakt var det enda rätta, medan andra 

gav oss intrycket av att skivbolagsfolk var omöjliga att prata med i telefon och att email skulle ge oss 

störst chans att komma i kontakt med dessa människor för att skapa den relation som vi var ute 

efter. Även i de telefonintervjuer vi gjorde berördes detta ämne. Intervjuperson ”Låtskrivare 1” 

säger: 

”Man ska ringa till den A&R som jobbar på skivbolaget, inte mejla. Det sämsta är att skicka ett sms, 

det näst sämsta är att skicka ett mejl, det näst bästa är att ringa och det bästa att åka dit. Har man 

den bästa låten ska man bestämma ett möte och spela upp låten.” 

Trots det valde vi till slut att ta kontakt med skivbolagen med hjälp av mejl, eftersom det var det 

lättaste sättet att göra en presentation av oss själva där vi fick med allt vi ville få med. Skulle vi ringa 

anade vi att vi med största sannolikhet skulle få prata med en stressad A&R, som för tillfället inte var 

intresserad av att lyssna till det vi hade att säga. 
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9.3.1 Att hitta rätt skivbolag 

 

Att hitta de skivbolag som vi så småningom skulle ta kontakt med visade sig vara ganska enkelt. Via 

en sökning på Google så hittade vi en sida med vad som såg ut som alla skivbolag i Sverige. Vi gick 

igenom listan av skivbolag, tittade på deras artister och de genrar som de arbetar med och sparade 

sammanlagt tio skivbolag vars artister och genrer vi tyckte överensstämde med våra två låtar och den 

målsättning vi själva har genremässigt. 

9.3.2 Presentation av oss och email till skivbolag 

 

Eftersom de tips av branschfolk angående hur vi skulle kontakta skivbolag ofta var motsägelsefulla, så 

valde vi att genomföra presentationen av oss och kontakten med skivbolag på det sätt som vi baserat 

på förstudien trodde skulle ge bäst resultat på den korta tid vi hade på oss. 

Vi gjorde en hemsida där vi skrev en kort presentation om vårt förlag, våra ambitioner, och om oss 

som ligger bakom förlaget. Vi hade även en lösenordskyddad länk till en sida där skivbolagen kunde 

höra våra två låtar och läsa låtarnas texter. Sidan med låtarna var lösenordskydad eftersom vi inte 

ville att någon obehörig skulle kunna höra våra låtar, med tanke på att låtarna inte är 

kopieringsskyddade och därmed enkla att stjäla. 

I det mailet som vi skickade till skivbolag så presenterade vi oss kort, vad vi gör, den 

förlagsverksamhet vi ämnar starta. Vi skrev också att vi gärna vill ha feedback på de låtar som de kan 

göra på hemsidan, och skrev ut lösenordet till den delen av hemsidan där de kunde höra låtarna.  
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9.4 Intervjuer 

 

Tanken med intervjuerna var att lägga fram våra funderingar för branschfolk och höra vad de hade 

att säga om dem. Innan intervjuerna skrev vi upp de funderingar vi hade och som vi ville ha svar på. 

Vi räknade dessutom med att nya frågor och funderingar skulle komma upp allt eftersom 

intervjuerna fortskred.  

Vi bad de personer vi intervjuade berätta dels om sig själva, dels om allmänna saker i branschen och 

dels om deras tankegångar om hur vi som ny aktör på marknaden ska gå till väga för att komma 

igång. 

Som väntat var svaren delvis olika, vissa svar till och med motsade varandra. Det kan dock ha sin 

förklaring att dessa svar kom från personer som satt på olika positioner i branschen, exempelvis 

förlag kontra skivbolag.  

Samtliga intervjuer var telefonintervjuer som vi spelade in och senare renskrev. I bilagan 

“telefonintervjuer” kan intervjuerna läsas i en renskriven och i princip oavkortad version. En del saker 

har blivit bortplockade då vi har ansett att dessa inte tillfört någonting, exempelvis hälningsfraser och 

kallprat samt upprepningar av redan sagda saker. 
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10 Resultat 

 

Resultatet av alla delar som vi har gjort under detta arbete är en bredare och djupare kunskap om 

branschen. Vi vet nu mycket om hur både förlag, skivbolag och enskilda låtskrivare tänker och hur 

samarbetet mellan dessa fungerar i praktiken på en proffesionell nivå. Vi har också förstått att det 

krävs ett långvarigt och jämnt flöde av högkvalitativa leveranser, från förlag till artister och skivbolag, 

i form av bra, passande, låtar som skivbolagen vill ha.  

 

10.1 Låtproduktioner 

 

De två låtar som vi har använt oss av i fallstudien har vi överlag fått bra respons av branschfolk på. De 

negativa reaktioner vi har fått på ”Not The Only One” är dels angående texten, men också att 

melodin i versen inte riktigt är så bra som den skulle kunna vara. På låten ”Complicated” har vi fått 

väldigt olika respons för att kunna dra en tydlig slutsats. Dock har en del branschfolk reagerat 

negativt på den sparsama produktionen, de har har tyckt att vi borde ha utökat instrumenteringen 

med exmpelvis kör.  

10.2 Kontakt med skivbolag 

 

Den kontakt vi försökte skapa med skivbolag, genom att maila dem och genom att presentera oss 

och vårt arbete genom en hemsida, har inte gett någon utdelning. Vi fick inte svar från något 

skivbolag. 

 

10.3 Intervjuer 

 

De 7 intervjuer vi genomförde blev mer givande än vad vi först trodde att de skulle bli. Vi hade 

förvisso en målsättning om att de skulle svara på en del frågor som vi grublade över, men förutom 

svar på frågor så kändes det bra att höra dessa personers livshistorier. Vi fick definitivt en knuff 

framåt av att höra att sättet de började sin karriär på sätt och vis liknar en del var vi är nu. 

Det var också bra att vi kom i kontakt med flera delar av musikbranschen och att vi på så sätt fick svar 

på samma frågor från olika synvinklar. 
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10.4 Svar på frågeställning 

 

När vi började planera detta examensarbete så var förutom målsättningen också vår förväntan, att vi 

faktiskt skulle få leads av skivbolag. Nu i efterhand, baserat på både vår fallstudie och resultatet av 

denna men framförallt de intervjuer vi genomförde, så förstår vi att det krävs mer tid, mer 

högkvalitativa låtar och ett långvarigt engagemang från oss för att skapa den relationen med 

skivbolag som är nödvändigt för att få ett förtroende och få leads.  

Vi frågar intervjuperson ”Skivbolag 1” hur han går tillväga när han ska skaffa låtar till en artist och får 

följande svar: 

”Oftast har jag ju mina favoritlåtskrivare och favoritproducenter som just för tillfället kanske är en 

tre, fyra stycken, sen har det varit olika favoriter under de här femton åren. Bra låtskrivare kommer ju 

och går när det gäller popmusik. Så i slutändan när jag jobbar med olika artister så hamnar det oftast 

hos samma låtskrivare eller samma team som jag jobbar med, för att de levererar bäst material, men 

jag kollar ju självklart med alla andra också, jag skickar ju till alla förlag och låtskrivare, och det är allt 

från Gson till Peter Kvint. Så alla får ju information om att jag söker någonting eller att jag har en ny 

artist som söker låtar.” 

Till intervjuperson ”Skivbolag 2” ställde vi tre frågor vars svar säger ungefär samma sak som svaret 

ovan, att skivbolag gärna skapar en stadig relation med förlag och låtskrivare innan de inleder någon 

sorts samarbete: 

Vi frågade ”Hur fixar du låtar till de artister ni har?” och fick svaret: 

”Vi har eget förlag och använder därför många låtar från våra egna låtskrivare. Annars använder vi 

använder oss av de låtskrivare vi redan har kontakt med.  Det är ganska sällan man vi använder oss 

av låtar som har skickats in till oss från någon vi inte känner. Det har hänt, men väldigt sällan.” 

När vi frågade om han skickar ut leads till förlag och om dessa förlag i så fall är sådana som han har 

god kontakt med så svarade han: 

”Ja, det gör jag. Ibland gör jag inte, men oftast gör jag det. (...)Till de som jag har god kontakt med. ”  

Baserat på dessa intervjupersoners svar så kan vi fastställa att skivbolag oftast vill skapa en god 

relation med förlag och låtskrivare innan de inleder ett samarbete eller för att skicka ut leads. 

Men förutom leads direkt från skivbolag så fick vi under intervjuerna veta att det finns andra sätt att 

komma åt leads på. 

Vi frågar intervjuperson ”Låtskrivare 1” hur mycket han arbetar på leads, och får svaret: 

”Det beror på var de kommer ifrån. Oftast är leads redan gamla när de kommer till en på något sätt. 
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Det finns ju något som heter songquarters.com där jag har varit med, men gått ur, som gett mig lite 

placeringar. Det är ganska bra, för så kommer alla åt leads, kostar väl inte sådär jättemycket per år. 

Det är en bra sajt, men nu har jag en co-publishingdeal med ett förlag och då brukar de oftast stå för 

leads.” 

När vi frågar samma låtskrivare om hur han började i branschen så pekar han flera gånger på att 

internetsidan Songquarters var ett sätt att ta sig in i branschen som fungerade för honom: 

”Jag började som låtskrivare och startade sedan mitt förlag när jag märkte att jag hade satt några 

låtar, då i tyskland via Songquarters. Sedan fick jag kontakt med Universal i Tyskland och fick med en 

låt på en Idolartist. Då åkte jag till Berlin och träffade dem och började bygga upp mina kontakter, 

vilket är väldigt viktigt. Men Songquarters är en väldigt bra inkörsport.” 

Vi ber också ”Låtskrivare 1” att berätta mer om Songquarters eftersom vi under intervjun märkte att 

detta tydligt blev en inkörsport för honom som låtskrivare. Han berättar följande om Songquarters 

och de låtskrivarmässor som finns som enligt honom också är en bra väg att etablera kontakter i 

branschen: 

”Det är en internettjänst som man betalar för där man kan se vilka artister som söker låtar, och vilka 

sorts låtar de söker. Där får man kontaktuppgifter till de ansvariga runtomkring artisten till dit man 

ska skicka demos. Sedan finns det också en sajt som heter newlysignedartists.com som är lite under 

utveckling, där man har chansen att komma i kontakt med artister som har eget eller har något ihop 

med något annat bolag. Man når ganska mycket folk genom de sajterna, folk som man kanske börjar 

jobba med i framtiden. 

Sedan finns det ju också mässor, Popkomm och Midem är två stycken, där man kan träffa skivbolag 

och presentera sig och sitt låtmaterial. Det är en ganska kostsam inträdesbiljett dit, men det kan vara 

värt pengarna om man har råd. Antingen presenterar man sitt material eller så hör man vad för 

något material de vill ha. Om man vill ha kontakt med folk så är det ett bra tips, fast man måste veta 

varför man åker dit och vad man vill ha ut av det.” 

Vi frågade också intervjuperson ”Förlag 1” om i hur stor utsträckning han som förlag får leads av 

skivbolag, och fick ett liknanade svar som tydde på att dessa internetsidor där man hittar leads kan 

vara bra även för mer etablerade förlag: 

”Dels finns det ju tidsskrifter man man prenumerera på. Det finns songquarters.com, det finns 

songlink.com och så finns det någonting som heter hitmaker.com. Så man kan ju prenumerera på 

leads, men det kostar ju lite pengar att göra det. I början var det ju bra att få de leadsen, men nu när 

man har kommit igång med att pitcha låtar och hålla på med leads hela tiden så har man inte samma 

behov av dem. Man har skaffat sig sina egna kontaker med management, skivbolagen och artisterna 
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direkt. Så för vår del är det kanske inte lika viktigt längre, men ja kan tänka mig att om man är ny och 

inte har ett förlag så kan det vara en bra väg in för att få kontakter med skivbolag, management och 

liknande. Om jag ska svara på hur frekvent det är, så varierar det. Men det kanske är en två till tre 

leads i månaden som man får. Det är väldigt varierarande beroende på vad det är för artister, om det 

är nykomlingar eller etablerade artister.” 

Den slutsats vi kan dra av dessa svar är att det finns vägar in i branschen för nya låtskrivare och en av 

dessa vägar är ansluta sig till någon av de internetsidor som förmedlar skivbolagens leads till 

låtskrivare och förlag.  

Baserat på vår fallstudie, där vi inte lyckades få något svar från skivbolag, och baserat på de 

intervjuer vi genomförde med branschfolk, så blir svaret på frågeställnigen att om man vill ha leads 

direkt från skivbolag så måste man skapa en god, långvarig, relation till skivbolagen först. 

Det finns däremot andra sätt att komma åt skivbolagens leads, via internetsidor där man kan 

prenumerera på leads. Detta har under telefonintervjuerna visar sig ha varit en inkörsport för en del 

av de personer som vi intervjuade. 
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11 Sammanfattning 

 

Vi har under detta examensarbete lärt oss mycket och djupt om hur branschen fungerar. Vi tycker 

också att vi har lyckats ta det första steget in i branschen. Med denna kunskap så känns det betydligt 

säkrare att så småningom även ta det andra steget. 

En intressant sak som dök upp under telefonintervjuerna är dessa internetsidor som man kan 

prenumerera på leads på. Detta kan delvis ses som ett svar på vår frågeställning, ”hur man som okänt 

förlag får leads av skivbolag”, man prenumererar på dem. Flera låtskrivare som vi har intervjuat har 

sagt att det är en mycket bra väg in i branschen, och det är något som vi redan har börjat 

prenumerera på. 

Vi har under arbetets gång fått många idéer kring hur vi vill fortsätta med denna satsning. Vi kommer 

under sommaren och hösten att skriva låtar, leta nya låtskrivare att samarbeta  med, bredda vårt 

kontaktnät, och att pitcha låtar både direkt mot artister, mot A&R personer, men också att arbeta 

mot leads. I Januari ser vi fram emot MIDEM-mässan, där vi förhoppningsvis kommer att ha med oss 

en hel del låtar och där vi kan skapa nya kontakter som förhoppningsvis kommer att leda till 

framgång. 
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12 Diskussion 

 

Vissa delar av examensarbetet har varit väldigt konkreta och enkla att förstå hur de ska genomföras. 

Att komma i kontakt med branschfolk var inga problem då vi själva sedan tidigare har ett litet 

kontaktnät. Från dessa människor, framförallt våra lärare, så kunde vi ta oss vidare och få intervjuer 

med ett brett spektrum av branschfolk. 

Vilken väg vi skulle ta för att skapa en relation med skivbolag och framförallt kunna ge svar på vår 

frågeställning, hur man som okänt förlag får leads av skivbolag, var inte det lättaste att komma fram 

till. Vi förstod snabbt att den korta tiden vi hade att genomföra jobbet på, var till vår nackdel. De två 

låtarna, som vi behövde för att visa skivbolagen vad vi går för, skulle ta sin del av tiden för att 

färdigställas. Vi förstod också att även kontakten med skivbolag kunde ta mer tid än vad vi hade på 

oss. 

Det vi inte visste var hur stort förtroende skivbolagen vill skapa med förlag innan de är beredda att 

skicka ut leads. Men under arbetets gång och framförallt efter de telefonintervjuer vi gjorde så 

förstog vi att skivbolag gärna skapar en långvarig relation med förlag, en relation där de känner 

låtskrivarna och framförallt känner till låtskrivarnas kvaliteter. 

 

12.1 Problem 

 

Under produktionen av de två låtar vi gjorde stötte vi, framförallt under produktionen av låt nummer 

1, på problem. Det största problemet visade sig vara inspelningen av de akustiska trummorna och 

synkroniseringen av dessa med de elektroniska trummorna. En del av problematiken bestod i att 

hitta en trumslagare med egen studio, då den studio vi hade tillgång till redan var uppbokad. Detta 

problem löste sig emellertid ganska snabbt genom att vi tog kontakt med en av författarnas, Emin 

Jasarevic, trumlärare som lovade att hjälpa till. Dock hade vi innan det varit i kontakt med en annan 

trumslagare med egen studio som skulle lägga trummorna, men som, av för oss okänd anledning, 

drog sig ur. På grund av det gick en och en halv vecka bort då vi inte kunde göra någonting annat i 

låtproduktionen, eftersom trummorna var det som alla instrument skulle spelas in efter.  

När de akustiska trummorna väl var inspelade och vi hade börjat synkronisera dem med elektroniska 

trumljud upptäckte vi efter några dagar att vi inte fick det att låta som vi ville. Det tog ytterligare 

några dagar av testande att komma fram till att problemet grundade sig i de akustiska trummorna 

som var spelade på ett både rytmiskt och dynamiskt, för låten, felaktigt och inte passande sätt. 
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Förvisso kunde rytmiken åtgärdas relativt lätt genom att klippa och flytta om slagen, men däremot 

inte dynamiken. Vi var därför tvungna att ta bort trummorna och använda samplade akustiska 

trummor istället. Det var rent soundmässigt en nedgång, men fördelen var att vi kunde ändra vad vi 

ville snabbt och enkelt, i och med att vi använde en trummaskin styrd med MIDI-information.  

I telefonintervjun med ”Låtskrivare 1” vidrörs detta ämne, då på frågan om hur ofta personen i fråga 

använder samplade instrument eller riktiga i sina demoproduktioner. 

”Det varierar, det finns ju för och nackdelar med båda. Fördelen med samplade instrument är ju att 

du kan byta ut dem snabbt, samtidigt som om man har riktiga instrument som inte lika lätt går att 

byta ut så får man utgå ifrån det man har och göra det därifrån.” 

Att utgå ifrån det man har, som intervjuperson ”Låtskrivare 1” säger, var det vi först försökte göra 

med de akustiska trummorna. Vi försökte bygga allting annat runt den rytm och dynamik de 

akustiska trummorna hade, men till slut insåg vi att det inte gick eftersom de akustiska trummornas 

rytmik och dynamik var för motsägelsefull mot vår vision om hur vi ville att låten skulle bli. Med facit i 

hand gjordes det ett dåligt producentjobb av oss författare under inspelningen av de akustiska 

trummorna, då vi inte instruerade trumslagaren att spela annorlunda än vad han gjorde. Det vi lärde 

oss från det var att vara mer förberedda inför en inspelning än vad vi var, eftersom det under 

pågående inspelning kan vara svårt att korrekt bedöma det som spelas. 

På grund av ovanstående missöden drog produktionen av låt #1 ut på tiden. Det medförde att vi fick 

mindre tid över till produktionen av låt #2 samt kontakaktandet av skivbolagen. 
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13 Bilagor 

 

Som bilagor till denna rapport finns: 

a) Telefonintervjuer i dess helhet. 

b) Loggbok 


