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Sammanfattning  
Teknikens utveckling och kommersialiseringen av internet har förändrat 
musikindustrins spelplan. Numera är artister inte lika beroende av skivbolag som 
finanserar dyra studiotimmar med mera utan kan själva åstadkomma en hög 
inspelningskvalitet med billigare utrustning. De har också möjligheten att själva 
marknadsföra sig via internet och bygga upp sina varumärken. Syftet med 
undersökningarna som ligger till grund för detta arbete var att kartlägga de nya 
arbetsuppgifter artisterna fått till följd av digitaliseringen. Resultatet användes 
sedan för att belysa vilka områden som kan effektiviseras och förbättras. 
Undersökningen fokuserade på artister som var i ett tidigt skede av sina karriärer 
men hade som mål att livnära sig på sin livemusik. Arbetet mynnade ut i 
slutsatsen att de mindre etablerade artisterna har svårt att konkurrera med artister 
som backas upp av större musikbolag. Mycket på grund av att de inte klarar av 
eller hinner med allt administrativt arbete som krävs för att försörja sig på sin 
livemusik. Många artister verkar prioritera bort den administrativa delen till 
fördel för konstnärskapet. När de administrativa delarna av företagen inte sköts 
hamnar artisten i en ond spiral. När man väljer att inte betala skatt på sin lön, 
prioriterar bort marknadsföring och att skriva avtal så skadar det artistskapets 
varumärke på sikt.  

Nyckelord: 
Frilansmusiker, Artist, Marknadsföring, Entreprenör, Musikbranschen 
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1. Inledning 

1.1 Ett intresse för musikbranschen 
Musikbranschen har liksom resten av samhället genomgått större 
förändringar i takt med internets utveckling vilket också har påverkat 
artisternas arbetsuppgifter. Artisternas nya situation kallas för artistskapets 
autokrati och syftar till att artisterna numera själva har makten över hela sin 
arbetsprocess (se kapitel 1.1 för information kring avgränsning av begreppet 
artist). De får både producera, marknadsföra och distribuera sina egen låtar. 
Dessutom bokar de ofta in sina egna turnéer och sköter mycket annat 
administrativt arbete. De är inte längre beroende av skivbolagen för att nå 
framgång (Asplund et al. 2009). 

Mitt intresse för musikvärlden har alltid varit stort. Då jag länge har haft för 
avsikt att göra karriär i branschen har det fallit sig naturligt för mig att vara 
lyhörd för hur den världen fungerar. Min studietid på Kungl. 
Musikhögskolan har givit mig inblick i medstudenternas yrkesliv. Genom 
samtal har jag under åren blivit uppmärksammad på vad som fungerar och 
vad som inte fungerar i artisternas entreprenörskap. Detta arbete har sitt 
ursprung i dessa iakttagelser och kommer fokusera på ett problemområde 
artisterna tampas med; deras administrativa sysslor. 

1.2 Avgränsning av begrepp  
Paraplybegreppen artist och arrangör  har använts för att på ett pedagogiskt 
sätt kunna föra diskussioner. Då de kan syfta på olika yrkesroller har det 
även gjorts en avgränsning inom de två begreppen.  

Ordet artist används för att beskriva en person som underhåller en publik 
och syftar generellt sett oftast på frontfiguren. Det kan syfta på yrkesroller 
som stand-up komiker, skådespelare och musiker. I detta arbete avgränsas 
ordet endast till den musikaliska yrkesrollen och innefattar alla 
bandmedlemmar musiker och frontfigurer som är med på scenen och bidrar 
till det musikaliska framträdandet.  
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Arrangör kan även det syfta på olika yrkesroller. I detta arbete används 
ordet för att beskriva privatpersoner, föreningar, företag, organisationer och 
andra verksamheter som är i behov av att hyra artister till sina evenemang. 
Vid några få undantag har ordet använts för att beskriva en annan arbetsroll, 
vid sådana tillfällen följs ordet av en beskrivande parentes.  

2. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en historisk tillbakablick på den digitalisering 
musikbranchen har genomgått för att få en djupare förståelse av artisternas 
nuvarande arbete. Därefter presenteras artiklar och tidigare studier som har 
gjorts inom ämnet. Kapitlet avslutas med att presentera vilka rättigheter och 
skyldigheter artisterna har som egenföretagare när det gäller hur de ska 
hantera sin ekonomi samt skriva avtal med arbetsgivare.  

2.1 Historiskt perspektiv  
I samband med att internet blev tillgängligt för gemene man och 
nedladdningskulturen växte fram förändrades också spelreglerna för 
musikbranschen (Wennman & Boysen, 2008). Skivbolagen, som var 
beroende av skivförsäljning, mötte nya utmaningar och fick stora 
ekonomiska problem när konsumenten började ladda ner sin musik via 
illegala fildelningstjänster som Kazaa och Napster (Seabrook, 2015). Den 
digitala utvecklingen skapade förutsättningarna för den ”nya 
musikbranchen” (Wennman & Boysen, 2008). I den nya musikbranchen 
behövdes inte skivbolagen i samma utsträckning.  

I och med teknikens snabba utveckling blev inspelningstekniken billigare 
och därmed tillgänglig för fler. Artisterna behövde inte längre hyra in sig i 
dyra studios utan kunde nå goda resultat med enklare utrustning på egen 
hand (Seabrook, 2015). Artisterna kunde plötsligt ta ett mycket större 
musikaliskt och administrativt ansvar över den egna verksamheten. För att 
kompensera den minskade inkomsten från skivförsäljningen fick de öka 
mängden konserter. Fler spelningar gynnade verksamheter som 
bokningsbolag, konsertarrangörer och skivförlag medan skivbolagen var de 
som fick ta den största förlusten (Brandel, 2007). Det var dock endast de 
etablerade artisterna som lyckades öka mängden konserter. Lyckades 
artisterna attrahera en större betalande publik blev de också mer intressant 
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för verksamheterna runt om kring vilket i sin tur resulterade i större 
konsertproduktioner (Gatu & Säll, 2010).  

2.2 Artisterna får själv bestämma  

Artister har idag chans att ta sig ut på marknaden via olika sociala 
plattformar vilket inte har varit möjligt i samma utsträckning tidigare 
(Olsson, 2010). Artisternas nya situation kallas för artistskapets autokrati 
(Asplund et al. 2009). Begreppet syftar till artistens egna ansvar över hela 
sin verksamhet. Artisterna får själv göra allt som behövs. De får själva 
producera, distribuera, marknadsföra sina egna låtar och även planera in 
turnéer. De är inte längre beroende av skivbolagen för att nå framgång 
(Asplund et al. 2009). Är man duktig på att marknadsföra sig själv via 
internet och nå ut till sina fans via sociala medier så har man goda 
förutsättningar att nå framgång (DN 2009, 2 februari).  

Artister som väljer att vara autokrata skulle behöva förknippa sig mer med 
entreprenörskap och ekonomi än vad de idag gör (Asplund et al. 2009). 
Dagens artister prioriterar konstnärskapet över företagandet.”…Lönsamhet 
och effektivitet fick med andra ord aldrig ske på bekostnad av friheten eller 
det konstnärliga uttrycket.” (s. 58). 

Enligt intresseorganisationen Musiksverige, ledd av Linda Portnoff som är 
doktorand i filosofi, är Sverige en av världens främsta musikleverantörer 
som länge haft en konsekvent ekonomisk tillväxt. Ändå anses det vara svårt 
att livnära sig som professionell musiker. En anledning till detta är ett 
fenomen som kallas för blockbusterekonomi vilket syftar till att majoriteten 
av intäkterna främst går till skaparna av den kommersiella musiken 
(Musiksverige, 2016). 

Artister som är signade under skivbolag blir oftast toppstyrda och har 
därmed mindre kontroll över sina varumärken och sitt konstnärskap. 
Thomas Florén, som är lektor i sociologi, skriver i sin avhandling att de 
signade artisternas framgångar och misslyckanden oftast är resultat av en 
kollektiv instats. Det är sällan en person som ligger bakom artistens 
varumärke. Oftast är det många aktörer som är med och bidrar till den 
konstnärliga processen och påverkar slutprodukten. Han menar också att 
konsumenternas uppmärksamhet inte fördelas på ett rättvist sätt, det är 

!  3



endast artisten som målas upp som den stora stjärnan. Priset blir dock att det 
även är artistens karriär som ligger på spel om slutprodukten får negativ 
kritik (Floren, 2010).   

2.3 Bokningsagenterna och Livemusik-branschen   
När en artist har skrivit kontrakt med ett bokningsbolag förflyttas mycket av 
ansvaret över till bokningsagenterna och artisten själv har inte lika stor 
kontroll över sin karriärutveckling (Olsson, 2010). En av de viktigare 
arbetsuppgifterna är framtagandet av ett avtal när agenten och arrangören 
har kommit överens. Ett sådant avtal kallas vanligtvis för evenemangsavtal 
och innefattar allt ifrån tid och plats till specifikationer kring betalning med 
mera (Olsson, 2010).   

Kriterierna som en artist måste uppfylla för att bli upplockad av ett 
bokningsbolag är inte lätta att uppnå. Det finns tre tydliga kriterier som 
bokningsbolag kollar på; showen ska vara väl genomtänkt och bearbetad, 
akten ska vara signad av andra stöttande organisationer eller redan uppnått 
viss kommersiell framgång. Dessutom är det viktigt att bokningagenten 
själv gillar akten (Olsson, 2010).  

2.4 Artistens ekonomiska administration 
I sitt examensarbete beskriver sångaren och bandledaren Johan Östman 
(2015) en problematik rörande artisternas ekonomiska verksamhet. Ett 
exempel som tas upp handlar om ett nystartat band som för första gången 
har fått en förfrågningen om att spela musik på en tillställning där de även 
får betalt. Bandet består av en gitarrist, en trumslagare och en sångare. 
Problemet uppstår då de ska ta emot betalningen men saknar kunskap om 
hur man driver ett företag. Ett exempel på lösning som presenteras är att en 
av medlemmarna startar ett företag för att kunna fakturera kunden. Denna 
lösning visar sig dock ha flera brister. Bland annat medför den att 
medlemmarna blir olika kompenserade då den som startar företaget får en 
högre skatteprocent än övriga. Ett annat problem uppstår då de inte heller 
kan ta ut några löner. För att avlöning ska vara möjligt behöver 
medlemmarna bli anställda på företaget vilket inte är kostnadseffektivt. 
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Därav blir inkomsten låst att användas till bandets utgifter. 
Bandmedlemmarna blev i ett tidigt skede medvetna om problematiken som 
fanns när det kom till bandets ekonomi. I arbetet målas byråkratin upp som 
ett väldigt stort berg att bestiga och att många artister kringgår problemet 
genom att ibland ta emot svarta löner (Östman, 2015). 

Att inte beskatta hela eller delar av omsättningen som egenföretagare räknas 
som att bedriva svartverksamhet. Detta är ett lagbrott och kan bestraffas 
med böter eller fängelse för bokföringsbrott respektive skattebrott 
(Ekobrottsmyndigheten, 2016).  

2.5 Avtal mellan artist och arrangör 
För att ett avtal ska komma till stånd är det tre kriterier som måste uppfyllas. 
Första steget är att ta fram ett erbjudande. Steg två är att förhandla 
erbjudandet och om nödvändigt modifiera det. Tredje och sista steget är att 
se till att avtalet speglar överenskommelsen till punkt och pricka. När dessa 
tre faser genomgåtts har man ett väl genomarbetat avtal som måste signeras 
av båda parter för att gälla (Tillväxtverket, 2017-07-19).     

Inom affärsverksamheter sluts avtal dagligen. Det används till allt ifrån att 
bestämma viktigare detaljer rörande samarbete till mer rutinmässiga som till 
exempel inköp av varor. Avtal är en förbindelse mellan två eller flera parter. 
Det har bland annat den juridiska funktionen att försäkra de involverade 
parterna att det man har kommit överens om också följs (Tillväxtverket, 
2017-07-19). 

Om artisten själv anordnar sin egen konsert utan att blanda in andra parter är 
kontrakt ingenting som behövs. Agerar artisten också som en arrangör och 
bjuder in andra artister rekommenderas det att ingå ett avtal. I avtalet bör det 
framgå bland annat standarddetaljer som till exempel gage och tider. Det är 
också viktigt att tydliggöra vem som har ansvar för de olika uppgifterna som 
beskrivs i avtalet (Tillväxtverket, 2017-09-06).

3. Syfte 

Detta arbete har till syfte att kartlägga hur artister löser administrativa 
arbetsuppgifter. Undersökningen ska belysa eventuella brister i artisters 
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administrativa entreprenörskap och ligga till grund för utveckling av 
artistskapets arbetssätt.   

Den konstnärliga delen av arbetet ska mynna ut i en prototyp av en 
kommunikativ plattform som främjar artister och arrangörer. På så vis kan 
man se detta arbete som en förstudie som berättigar valet av de digitala 
verktyg som prototypen ska inneha. 

Frågeställningen för detta arbete var:  

- Vilka problem ser artisterna i deras administrativa arbetsuppgifter? 
- Vilka digitala verktyg bör en lösningsorienterad plattform dedikerad till 

att hjälpa artisternas entreprenörskap innehålla? 

4. Metod  

I detta kapitel presenteras metoderna som användes för att samla empiri. 
Metoden följer samma kronologi som arbetets upplägg och inleds med en 
beskrivning av processen att ta fram och genomföra enkätundersökningen. 
Då undersökningen hade ett för stort bortfall kompletterades empirin med 
en intervju för att få ett stadigare diskussionsunderlag.    

4.1 Enkätundersökning 
En enkätundersökning utfördes för att få en djupare inblick i livemusik-
branschen. Undersökningen var nödvändig för att kartlägga artisternas 
personliga upplevelse av den administrativa delen av arbetet med 
livemusiken. För att resultatet skulle reflektera artister verksamma i olika 
genrer var den kvantitativa metoden att föredra. För att hitta den korrekta 
terminologin i enkätundersökningen samt för att presentera den insamlade 
datan på korrekt sätt användes Enkätboken i praktiken, en handbok i 
enkätmetodik som stöd (Ejlertsson, 2011).   

För att undvika missförstånd av frågorna och på så vis säkerställa ett 
pålitligt resultat fick några personer kommentera och testsvara på frågorna 
innan den officiella publiceringen. 

Web-baserade enkätundersökningar har oftast ett större bortfall (Trost, 
2012), vilket stämde in även på detta arbete. Med ett bortfall på 81,5 procent 
är resultatet representativt för var femte person som har sett 
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undersökningen. Då bortfallet är så stort kan datan inte användas som stöd 
för generalisering. Statistiken kan användas genom att se den som 
representation för 92 slumpmässigt utvalda personer som har anknytning till 
KMH.   

Enkäten publicerades i den slutna Facebookgruppen KMH- Kungl. 
Musikhögskolan. Gruppen består av både nuvarande studenter, personal, 
alumner och personer som har tidigare anknytning till musikhögskolan. 
Tillsammans bildar det en blandad grupp musiker som representerar olika 
genrer. Under perioden enkäten var tillgänglig hade gruppen 1160 till 1165 
medlemmar varav 750 medlemmar var aktiva. Illustrationen i figur 4.2  
visar både ålder - och könsfördelning i gruppen. Av de 750 aktiva 
medlemmarna blev inlägget sett av 496 personer. De två 
enkätundersöknings-inläggen i gruppen resulterade i 41 svar. För att öka den 
siffran skickades personliga förfrågningar ut till 60 slumpmässigt valda 
medlemmar vilket höjde det totala antalet svar till 92 stycken.  
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Figur 4.2 representerar ålder och könsfördelningen i facebookgruppen KMH-
Kungl.Musikhögskolan.
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4.2 Intervju 
Då resultaten från enkätundersökningen endast visar tendenser på hur 
aktörer i livemusik-branschen förhåller sig till sina administrativa 
arbetsuppgifter kompletterades empirin med en intervju för att uppnå ett 
stadigare diskussionsunderlag. Informanten skulle inneha följande kriterier:  
• Överblickande perspektiv över musikerna på Kungl. Musikhögskolan. 
• Lång erfarenhet av att jobba som musiker i många olika konstellationer.  
• Övergripande perspektiv över musikerna som identifierar sig med 

genrerna pop, rock, klassisk, och folkmusik. 

Den valda informaten kontaktades i god tid via mail med en kort 
beskrivning om vad intervjun skulle beröra. Därefter inleddes förberedelsen 
av att ta fram intervjufrågor. För att höja kvaliteten på frågor och 
formuleringar togs de fram i samråd med handledaren. Intervjun skedde 
som planerat och blev cirka 20 minuter lång. Därefter transkriberades 
inspelningen ordagrant och skickades till informanten för revidering. 
Informanten valde att redigera sina formuleringar och förtydliga sina svar 
för att underlätta eftertolkningsarbetet. Då många underliggande toner 
förloras i en transkribering gjordes en eftertolkning av intervjumaterialet. 
Tolkningsarbetet presenteras i resultatdelen efter varje citatutdrag. 
Respondenten fick även möjligheten att förbli anonym i detta arbete men 
gav sin tillåtelse att bli presenterad.  

Metoden som användes för att utföra intervjun beskrivs enklast med hjälp 
av Jan Trosts terminologier i Kvalitativa intervjuer. Min valda intervjumetod 
anses vara en kvalitativ metod med en låg grad av standardisering. Detta 
innebär att frågorna får omformuleras på plats för att anpassas till 
informantens språkbruk. Ordningsföljden på frågorna kan ordnas om för att 
skapa ett mera naturligt samtal. En låg grad av standardisering ger större 
flexibilitet i intervjun. Min valda metod benämns även som ostrukturerad 
vilket innebär att informanten får svara fritt på frågorna och inte behöver 
förhålla sig till fasta svarsalternativ (Trost, 1997).  
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4.3 Om Informanten  

Bo Westman arbetar för närvarande som vikarierande rektor på Kungl. 
Musikhögskolan. Han inledde sin högskolekarriär år 1992 och har sedan år 
1997 arbetat som prefekt för institutionen för Musik- och Medieproduktion. 
Sedan slutet av 70-talet har han även verkat som frilansande musiker och då 
främst jobbat som keyboardist, repetitör, arrangör, körledare och producent.  
Han har även ansvarat för ett flertal konserter, galor och TV-inspelningar på 
större arenor som exempelvis Globen.  

Under de senaste 25 åren har han, utöver sin arrangörs- och producentroll, 
mestadels haft fasta engagemang på teatrar. Bland annat har han jobbat som 
musiker på Kristina från Duvemåla, Chess, Mamma Mia och Fantomen på 
Operan.  

Bo Westmans långa karriär inom livebranschen som frilansande musiker i 
kombination med hans nuvarande position som vikarierande rektor och 
prefekt, ger honom en unik inblick i branschen. Detta ger honom möjlighet 
att belysa KMH-artisternas nuvarande arbetssituation som frilansande 
livemusiker ur ett makroperspektiv.  

5. Resultat 

5.1 Sökandet av spelningar   
Enligt enkätundersökningen svarade 95 procent av deltagarna att de hittar 
sina jobb via kontakter. 39 procent av deltagarna kontaktade potentiella 
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kunder själva (observera att procentandelen överskrider 100 då deltagarna 
kunde välja flera alternativ). 

Nedan kommer ett utdrag ur intervjun som berör artisternas jobbsökande. 
Viktigt att veta är att samtalen kretsade kring KMH studenter samt alumner.  
   
– Hur lätt eller svårt är det att få livemusik-jobb idag?  

Jag tror att det är mycket upp till den enskilda personen själv. Det krävs att man är framåt och 
tar egna initiativ. 

– På vilka sätt då?  
Det är ju t.ex. bra om man har lite koll på projektledning. KMH har redan en del kurser i 
entreprenörskap, men sannolikt kommer detta att utvecklas vidare på skolan som helhet, 
eftersom Musik och entreprenörskap är ett ämnesområde som ofta nämns i KMH:s 
strategidokument. 

Westman betonar vikten av att vara driven samt ha kunskap om 
projektledning och entreprenörskap och menar att det kan vara till stor nytta 
i artisternas livemusikverksamhet. Det är tydligt att det är fler som 
samtycker med Westman då dessa åsikter även reflekteras i Kungl. 
musikhögskolans strategidokument.  

5.2 Svart mot vitt  
På frågan: ”Hur får du betalt för dina jobb?” valde 68 procent av de 
svarande alternativet direktbetalning, det vill säga svart, och 60 procent 
fakturering (observera att procentandelen överskrider 100 då deltagarna 
hade möjligheten att välja flera alternativ).  
 
Genom att sammanställa svaret på de tre 
sista frågorna i enkätundersökningen (se 
bilaga) fås en överblick av deltagarnas 
ekonomiska situation. De svarandes 
årliga bruttomedelinkomst var 47 880 
SEK. Medelinkomsten av deras löner 
som inte bokfördes, det vill säga svart 
inkomst, var 10 217 Kr. I figur 5.2 
illustreras deltagarnas procentuella 
fördelning mellan svart och vit inkomst.  
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Figur 5.2



Stycket nedan är ett utdrag från intervjun gällande att jobba vitt eller svart. 
Vilka fördelar kontra nackdelar finns det för musiker att jobba vitt respektive svart, tror du? 

Vitt är det man ska sträva efter i alla lägen, men inte bara för att det är det lagliga sättet. Ett 
indirekt problem med att spela svart eller nästan gratis är ju också att man då samtidigt 
dumpar marknaden. Men det är säkert en jättesvår balansgång för många unga oetablerade 
musiker, om det enda alternativet är att inte få några spelningar. 

Westman understryker att den vita inkomsten är det man ska sträva efter. 
Han visar även förståelse för de yngre oetablerade artisterna som måste 
välja mellan att jobba svart eller att inte jobba alls. Han berättar att den 
svarta verksamheten är skadlig för artisternas varumärke vilket i sin tur är 
skadligt för hela livemusik-marknaden. 

Att de svarande tjänar större summor vitt än svart har troligen flera 
bakomliggande orsaker. De vita lönerna betalas troligtvis ut av företag som 
anställt artisterna. Då företag har som funktion att vara vinstdrivande har de 
också större budget för underhållning och kan därför betala ut högre löner. 
De vita lönerna blir då en större procentuell del av musikerns totala 
inkomst. De jobb som ger låga löner tvingar artisterna istället att jobba svart 
för att det ska vara lönsamt. Viktigt att veta om denna jämförelse är att vi 
jämför deltagarnas bruttoinkomst med deras svarta inkomster det vill säga 
inkomster innan avdrag.  
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Figur 5.3 är en jämförelse mellan hur ofta artister ingår i avtal i samband med spelningar 
kontra genren de är verksamma inom. 



Bristen på kunskap om hur man driver ett företag kan också vara en 
bidragande faktor till att artisterna väljer att inte betala skatt på sin inkomst. 
Endast 22 procent av deltagarna använder sig av en fristående 
faktureringstjänst som till exempel frilansfinans.se. På frågan: Hur 
kunnig anser du dig vara inom de olika momenten i din 
musikaliska verksamhet? svarande 49 procent av deltagarna att de hade 
bristande kunskap om hur man fakturerar. Detta kan alltså tyda på att en 
bakomliggande orsak för artisternas svarta verksamhet är bristen på kunskap 
om hur man driver ett företag. 

I figur 5.4 jämförs deltagarna som tar svart betalt och hur kunniga de 
bedömer sig vara i de olika administrativa sysslorna mot de som endast 
jobbar vitt. Jämförelsen tyder på att deltagarna som endast jobbar vitt har 
högre snittvärde när det gäller deras självbild av hur kunniga de anser sig 
vara i de administrativa sysslorna i jämförelse med de som tar emot svarta 
betalningar. Resultatet pekar på att det kan finnas en korrelation mellan hur 
kunnig man anser sig vara inom de administrativa jobbet och mängden 
svarta affärer man väljer att göra. 

5.3 Avtal och rättslig säkerhet  
Statistiken visar att 77 procent av deltagarna sällan skriver på avtal inför 
spelningar. Svaren visar även att det skiljer sig mellan de olika genrerna. 
Deltagarna som identifierade sig med klassisk musik skrev oftare på avtal 
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än de som identifierade sig med pop, jazz, rock och folkmusik. Av 
deltagarna som identifierade sig med klassisk musik skrev 25 procent avtal 
vid cirka hälften av alla spelningar, 21 procent skrev avtal vid cirka 75 
procent och 4 procent skrev alltid på avtal. En teori kring varför klassiska 
musikerna oftare skriver avtal kan vara att det finns fler fasta tjänster 
lämpade för dem än vad det gör i andra genrer. 

Nedan kommer ett urklipp ur intervjun som berör avtal och rättslig säkerhet.  
– Hur viktigt tycker du det är att skriva på avtal i samband med spelningar? 

Det tycker jag är väldigt viktigt. 

–  Hur ofta tror du det sker? 
Alltför sällan skulle jag tro. Framförallt när det gäller mindre produktioner. Ska du 
göra en gala på Friends så finns det säkert ett avtal. För mig är det viktigt att man 
alltid har någon form av skriftligt avtal, även när man skriver låtar med sina bästa 
vänner. För om det plötsligt skulle smälla till och pengarna börjar rulla in, så är det 
upplagt för osämja. Så jag skriver alltid avtal. Även med personer som jag känner 
enormt väl. Jag skriver avtal om precis allting som kan vara av betydelse i nutid och 
i framtiden. 

Han bekräftar artisternas stora ovana av att inrätta avtal i samband med 
mindre spelningar och framhåller även att om man samarbetar med sina 
bästa vänner är det viktigt att utforma någon form av skriftligt avtal för att 
undvika osämjor. 

Kartläggningen fokuserar på artisternas administrativa arbetsuppgifter så 
som nätverkande för att boka spelningar, att ingå avtal, ekonomisk 
administration och marknadsföring. Med hjälp av Westmans intervju och 
enkätundersökningen utformades denna kartläggning över artisternas 
administrativa arbete i livemusikbranschen. Då undersökningen inte är 
tillräckligt omfattande kan inte heller resultatet av arbetet representera hela 
livemusikbranschen i Sverige. Resultatet visar endast på olika tendenser och 
kommer användas med just denna ståndpunkt som diskussionsunderlag.  

6. Diskussion 

Det finns ett naturligt samband mellan musikbranschens digitalisering och 
artisternas nya situation, även kallad artistskapets autokrati, där de själva får 
makten över sina verksamheter (Asplund m.fl., 2009). Kartläggningen i 

!  13



detta arbete indikerar att utvecklingen har tillfört många fördelar, som till 
exempel att artisten själv har kontroll över sitt konstnärskap och varumärke, 
men den har också inneburit endel nackdelar. 

Artisternas administrativa sysslor som detta arbete har fokuserat på är bland 
annat marknadsföring, ekonomisk administration och juridisk säkerhet. 
Dessa är kunskapsområden som tar minst tre år vardera att utbilda sig till. 
Skulle man dessutom addera den konstnärliga bildningen samt skapandet av 
ett tillräckligt stort nätverk så är det för mig lätt att argumentera för att det är 
få artister som har vad som krävs. Westmans är inne på samma spår när han 
reflekterar kring artisternas chans att ta sig ut på livemusik-marknaden. Han 
menar att det krävs mycket av dem och målar upp nätverkandet och 
entreprenörskapet som viktiga kunskaper att besitta för att ha en chans att 
komma in i branschen. Jag tror att ett gediget kontaktnät samt en  
initiativtagande mentalitet är nödvändig för att kunna ha en chans att leva av 
sin livemusik-verksamhet.  

Eftersom det krävs mer av de mindre etablerade artisterna, då de själva 
måste bemästra alla delar som behövs för att driva en musikalisk 
verksamhet, kan det vara svårare för dem att konkurrera med artister som 
backas upp av större musikbolag. Med detta sagt så är det inte omöjligt. 
Lyckas man kompensera upp sina kunskapsluckor genom att vara 
exceptionell inom tillexempel marknadsföring, kan det vara tillräckligt för 
att väcka uppmärksamhet i sociala medier (DN 2009, 2 februari). Jag tror att 
denna teori kan stämma överens med verkligheten. Genom uppmärksamhet 
har man en större chans att bli exponerad och upptäckt vilket ger bättre 
förutsättningar att bli signad av musikbolagen. Då det fortfarande är 
musikbolagen som innehar resurser som etablerade nätverk, jurister, PR-
personal, ekonomer och finansiering kan artistskapets autokrati ifrågasättas.  

Enkätundersökningen som utfördes i denna studie visade även tendenser på 
andra brister inom live-musikbranschen som till exempel att många väljer 
att inte betala skatt på sin inkomst. 68 procent av deltagarna uppgav att de 
tog emot svartpengar som ersättning för ett jobb. En anledning till detta 
skulle kunna vara att entreprenörskapets administrativa delar känns 
övermäktiga och att artisterna kringgår detta arbete genom att ta emot lönen 
svart (Östman, 2015). Att inte betala skatt på sin inkomst är enligt 
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ekobrottsmyndigheten ett allvarligt lagbrott som kan bestraffas med böter 
alternativt fängelsestraff (Ekobrottsmyndigheten, 2016). I detta avseende 
menar Westman att den vita inkomsten bör vara det enda artisterna ska 
sträva efter. Samtidigt visar han förståelse för artister som i ett tidigt skede 
hamnar i svåra situationer där de måste välja mellan att ta svart betalt eller 
att inte jobba alls. Artisternas svarta verksamheter är inte bara olagliga utan 
troligen även skadliga för artisternas varumärke. 

Statistiken pekar också på att det finns en korrelation mellan hur deltagarna 
själva bedömer sin kunskapsnivå inom de olika administrativa 
arbetsmomenten och om de har jobbat svart eller inte. Deltagarna som 
endast jobbat vitt bedömde även att de hade en högre kunskap inom de 
administrativa delarna i jämförelse med de som också tog emot svarta löner. 
Jag tror att en höjd tro på sin kompetens inom administration kan förminska 
artisternas benägenhet att ta emot svart betalning. Westman berättar om att 
det finns planer för att vidareutveckla utbildningen inom projektledning och 
entreprenörskap på Kungl. musikhögskolan. Om detta skulle verkställas 
skulle det vara intressant att göra om undersökningen på studenter som fått 
ta del av de nya kurserna och på så vis testa denna hypotes.  

En annan brist som upptäcktes med hjälp av enkätundersökningen var 
artisternas ovana att ingå ett skriftligt avtal i samband livespelningar. De 
som var bäst på att skriva avtal var de som identifierade sitt musicerande 
med den klassiskt gengren. Min hypotes är att det finns fler fasta tjänster 
tillgängliga för artister som verkar inom den genren vilket skulle betyda att 
arbetsgivaren är de som upprättar ett anställningsavtal i de fallen.  

Westman menar att det är väldigt viktigt att skriva på avtal i samband med 
spelningar och tror också att det sker alltför sällan. Enligt tillväxtverket är 
ett avtal nödvändigt när det gäller ett samarbete mellan två eller flera parter. 
Arvtalet är ett skyddsnät för alla parter och försäkrar att det som har kommit 
överens om är det som följs i verkligheten. Skulle avtalet brytas av någon 
part kan de hållas till svars (Tillväxtverket, 2017-07-19). 

Att ingå ett avtal motverkar eventuella osämjor menar Westman. Om  
artisten är signad under ett bokningsbolag är det bokningsagenternas uppgift 
att genomföra det administrativa arbetet som krävs för att ta fram ett avtal. 
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Eftersom att det är svårt att bli signad (Olsson, 2010) så är arbetet med att ta 
fram avtal en stor börda för de flesta oetablerade artister. 

Resultatet av enkätundersökningen, Westmans resonemang samt 
insamlingen av data från tidigare studier inom området bekräftar alla samma 
sak; dagens artister har för stor arbetsbelastning. Jag tror att den ökade 
arbetsbördan gör att de prioriterar bort den bildning som krävs för att sköta 
de viktiga administrativa delarna inom sina verksamheter till fördel för 
konstnärsskapet. Detta skapar en ond cirkel som leder till att artisterna inte 
betalar skatt på sin inkomst eller skriver avtal med sina arbetsgivare vilket 
försvårar möjligheten till professionell verksamhet. Förutom att det är 
olagligt är det även skadligt för hela artistskapets varumärke.  

Med hjälp av detta arbete kommer valet av vilka administrativa verktyg som 
ska prioriteras i en digital plattform vara enklare att ta samt argumentera för. 
Efter att ha gått igenom resultatet av enkätundersökningen tror jag att 
artisterna är i störst behov av verktyg som hjälper till i processen att skriva 
och ingå avtal samt med den ekonomiska administrationen med arrangören. 
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Bilagor 

Ordlista 

Skivbolag -   Ett skivbolag är ett företag som i huvudsak förvaltar 
   rättigheterna till den fysiska inspelningen av en låt.    

Musikförlag-   Ett musikförlag är ett företag som förvaltar själva  
   låtens rättigheter.  

Bokningsbolag -  Ett bokningsbolag är ett företag som hanterar  
   kommunikationen mellan artister och arrangörer.    

Musikbolag -   Musikbolag är ett samlingsbegrepp som används för 
   att referera till organisationer och företag verksamma 
   inom musikindustrin.   

Signad -   Artister blir signade när de skrivit samarbetskontrakt 
   med ett  musikbolag.
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Idag har musiker ansvar för mer än bara framförandet och skapande av musik. För att kunna

leva på musiken och bygga ett starkt varumärke är det så mycket mer arbete som krävs i form

av bland annat marknadsföring, bokning och ekonomi. Denna enkätundersökning är ämnad för

dig som spelar live eller har ambitionen av att spela live. Tid ca. 2 min.

Livemusik i fokus - En enkätundersökning om din livemusikverksamhet

1. Till vilket eller vilka typer av bolag är du knuten?

Bokningsbolag

Musikförlag

Skivbolag

Jag är inte knuten till några bolag

Fyll i nedan om du är bunden till bolag som inte passar in på alternativen ovan.

2. Vilken eller vilka artister ligger musikaliskt närmast din livemusikverksamhet?

Frank Sinatra, Chet Baker, Miles Davis, Ella Fitzgerald

Beyoncé, Michael Jackson, Coldplay, Justin Bieber,

Kiss, Jimi Hendrix

Kalle Moraeus, Kraja,

Ludwig Van Beethoven, Jussi Björling, Frédéric Chopin

Avicii, Swedish House Mafia, Kygo

3. Hur ofta skriver du eller någon annan (t.ex. din manager eller bandmedlem) under avtal i samband

med dina spelningar?

Aldrig (0%)

Sällan (Ca. 25%)

Ca. hälften av gångerna (Ca. 50%)

Ofta (Ca. 75%)

Alltid ( 100%)

 Inte alls 1 2 3 4 Mycket 5

Inte relevant för

min verksamhet

Marknadsföring

Boka spelningar

Anmäla till Stim

Nätverka för att hitta

nya kunder

Fakturera kunden   

Musikaliska färdigheter

4. Hur kunnig anser du dig vara inom de olika momenten i din musikaliska verksamhet?

 Inte alls 1 2 3 4 Mycket 5

Inte relevant för

min verksamhet

Marknadsföra

Boka spelningar

Anmäla till Stim

Nätverka för att hitta

nya kunder

Fakturera kunden

Musikaliska färdigheter

5. Hur tidskrävande tycker du det är att arbeta med de olika momenten i din musikaliska verksamhet?

6. Hur får du vanligtvis förfrågningar om livemusikjobb? Du kan välja flera alternativ.

Genom kontakter (vänner, familj och släkt, tidigare nöjda kunder, musikerkollegor, medstudenter osv..)

Genom bokningsbolag

Jag kontaktar potentiella kunder själv

Via en hemsida som hjälper mig hitta potentiella kunder (Skriv gärna hemsidan du syftar på)

7. Hur får du betalt för dina jobb? Du kan välja flera alternativ. (Livemusikverksamhet)

Fakturering (eget företag, delägare t.ex. band)

Fristående faktureringstjänst (t.ex. Frilans Finans)

Slutet av månaden (anställning)

Direktbetalning (svart)

8. Ungefär hur mycket tjänar du brutto (före avdrag och skatt) per år? (Livemusikverksamhet)

0 kr

Mellan 1 - 10 000 kr

Mellan 10 000 - 20 000 kr

Mellan 20 000 - 30 000 kr

Mellan 30 000 - 40 000 kr

Mellan 40 000 - 50 000 kr

Mellan 50 000 - 75 000 kr

Mellan 75 000 - 100 000 kr

Mellan 100 000 - 150 000 kr

Mellan 150 000 - 200 000 kr

9. Ungefär hur mycket tjänar du svart (icke redovisad inkomst) per år? (Livemusikverksamhet)

0 kr

Mellan 1 - 10 000 kr

Mellan 10 000 - 20 000 kr

Mellan 20 000 - 30 000 kr

Mellan 30 000 - 40 000 kr

Mellan 40 000 - 50 000 kr

Mellan 50 000 - 75 000 kr

Mellan 75 000 - 100 000 kr

Mellan 100 000 - 150 000 kr

Mellan 150 000 - 200 000 kr

10. Ungefär hur många livespelningar har du per år?

8. Ungefär hur mycket tjänar du brutto (före avdrag och skatt) per år? (Livemusikverksamhet)

0 kr

Mellan 1 - 10 000 kr

Mellan 10 000 - 20 000 kr

Mellan 20 000 - 30 000 kr

Mellan 30 000 - 40 000 kr

Mellan 40 000 - 50 000 kr

Mellan 50 000 - 75 000 kr

Mellan 75 000 - 100 000 kr

Mellan 100 000 - 150 000 kr

Mellan 150 000 - 200 000 kr

9. Ungefär hur mycket tjänar du svart (icke redovisad inkomst) per år? (Livemusikverksamhet)

0 kr

Mellan 1 - 10 000 kr

Mellan 10 000 - 20 000 kr

Mellan 20 000 - 30 000 kr

Mellan 30 000 - 40 000 kr

Mellan 40 000 - 50 000 kr

Mellan 50 000 - 75 000 kr

Mellan 75 000 - 100 000 kr

Mellan 100 000 - 150 000 kr

Mellan 150 000 - 200 000 kr

10. Ungefär hur många livespelningar har du per år? Bilaga 2
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