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Abstract 

Den konstnärliga delen av detta examensarbete omfattar förarbetet inför en publicering av en 

singel på Spotify. I arbetet ingick att göra en färdig produktion från en demo tillsammans med 

en annan producent, samarbeta med en mix- och en mastringstekniker, organisera en PR-

fotografering, samarbeta med en grafisk designer som skapade en omslagsbild. Den 

färdigmastrade låten med omslagsbild användes vid publicering på Spotify i maj 2019 under 

mitt artistnamn. Som ett tillägg till det konstnärliga arbetet har jag gjort en intervjustudie där 

jag har undersökt artistens roll under en produktionsprocess, från låtidé till release. Syftet med 

studien är att skapa djupare förståelse för hur avtal med skivbolag kan påverka artisters arbete 

under produktionsprocessen. Ämnet är mycket angeläget för mig eftersom jag har sedan två 

år tillbaka jobbat som indieartist. Den huvudsakliga frågan i intervjuundersökningen är: 

”Hurdana fördelar och nackdelar finns det med att jobba som en signad artist under en 

produktionsprocess, från låtidé till release?” För att undersöka detta har jag intervjuat 

indieartister och signade artister. Ytterligare en kunskapskälla har varit Loren Weismans bok 

The Artist’s Guide to Success in the Music Business samt utvalda relevanta webbsidor. I 

studien kommer jag inte fram till några generella slutsatser utan redogör genom en analys för 

informanternas svar.  Dessa svar indikerar primärt vad det kan finnas för fördelar och 

nackdelar med att ha avtal. Även jämförande frågor om för- och nackdelar med att jobba som 

indieartist besvaras. Arbetet avslutas med en reflektion över studiens resultat och mina egna 

erfarenheter samt ett förslag till framtida forskning om att det vore intressant att veta mer om 

skivbolagets sida i samarbetet med artisterna och kanske fokusera på hur en A&R eller 

manager känner kring samarbetet med sina artister. 

Nyckelord: indieartist, skivbolag, skivkontrakt, majorbolag, indiebolag  

Tack 

Stort tack till alla informanter som deltog i studien. 
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Inledning och bakgrund 
Att vara indieartist kan betyda olika saker till olika personer eftersom begreppet är omtvistat. 

Jag har upplevt att idag används begreppet oftast när man pratar om en ”DIY”-artist. ”DIY” 

står för ”Do It Yourself” och betyder att artisten arbetar helt oberoende av ett skivbolag. Men 

begreppet, indieartist, kan också användas för artister som är signade hos ett indiebolag. 

Jag har sedan två år tillbaka jobbat som indieartist, mer specifikt, som ”DIY”-artist. Jag har 

tydligt upplevt vad som jag tycker är lätt och vad som jag tycker är svårt när man jobbar indie 

och styr ett artistprojekt helt självständigt. Jag har också blivit nyfiken på att veta vad andra 

indieartister ser som fördelar och nackdelar med att jobba med sitt artisteri utan skivbolag. 

Dessutom har jag velat veta mer om vad artister som har avtal med skivbolag tänker kring sitt 

avtal och samarbetet med skivbolag. 

I mitt examensarbete har jag gjort två olika delar: ett konstnärligt arbete och en studie. Det 

konstnärliga arbetet är en produktionsprocess från låtidé till release och resultatet är en färdig 

mastring på låten och en omslagsbild. Studien som jag gjort vid sidan av mitt konstnärliga 

arbete undersöker samma ämne: artisters arbete under produktionsprocessen från låtidé till 

release. För att undersöka detta har jag intervjuat indieartister och signade artister samt tagit 

del av Loren Weismans bok The Artist’s Guide to Success in the Music Business och även 

studerat olika webbsidor. Av de 13 personer som deltog i studien som intervjupersoner är nio 

signade artister och fyra indieartister inom popmusik. 

I den här uppsatsen presenteras hur den konstnärliga processen genomfördes och en 

redovisning av resultatet från intervjuundersökningen. Största fokus i texten ligger på den 

genomförda studien där olika artister intervjuades. 

Syfte 

Syftet med studien är att skapa djupare förståelse i hur ett avtal med skivbolag kan påverka 

artisters roll under en produktionsprocess, från låtidé till release. 

Frågeställningar 

- Hurdana arbetsområden har signade artister och hur känner de kring ansvar och 

kontroll under en produktionsprocess, från låtidé till release? 
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- Hurdana arbetsområden har indieartister och hur känner de kring ansvar och 

kontroll under en produktionsprocess, från låtidé till release? 

- Har artister liknande arbetsuppgifter eller finns det tydliga skillnader mellan 

indieartister och signade artister? 

- Vad anser signade artister vara de största fördelarna med avtalet och vad finns det 

för nackdelar i det? 

- Vad anser indieartister vara de största fördelarna med att jobba utan skivbolag och 

vad finns det för nackdelar i det?  

Avgränsningar 

De informanter som deltog är artister från tre skandinaviska länder: Finland, Sverige och 

Danmark. Jag valde ut dem genom tidigare kontakter då jag bedömde att de kunde vara en 

relevant svarsgrupp för den här undersökningen och då de var lätta att komma i kontakt med. 

Eftersom jag ville ha med artisternas perspektiv i undersökningen uppstod frågan om hur 

många artister som bör intervjuas. Den begränsade tidsramen till studien gjorde att jag bara 

hann intervjua nio signade artister och fyra indieartister. 

Studien är avgränsad till release av musik på digitala tjänster så som Spotify och iTunes. Då 

jag har haft svårt att hitta relevanta undersökningar kring just detta ämne har jag valt att inte 

referera till tidigare studier. 

Teoretiska utgångspunkter  
Det var relevant för min studie att söka efter definitioner på begrepp som jag använder mig 

mycket av i min uppsats. Dom står som teoretisk grund till min undersökning. De begrepp 

som är mest intressanta för den här studien är följande: 

Skivbolag 

Skivbolagen, som även kallas musikbolag skriver avtal med artister och musiker. De arbetar 

med att spela in och ge ut musik. Spridningen kan ske genom digital distribution (nedladdning 

och streaming) eller exempelvis cd, dvd, vinyl. (Tillväxtverket, 2018) 
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Majorbolag 

Majorbolagen är de tre största musikbolagen som äger flest marknadsandelar inom 

musikindustrin: Universal Music, Sony Music och Warner Music. (Faraj, Kjellmor, Näslund, 

2018) 

Indiebolag 

I musiksammanhang är independentbolag alla musikbolag som inte ägs av ett majorbolag. 

Independent eller “indie” är en förkortning från engelskan som betyder oberoende. (Faraj, 

Kjellmor, Näslund, 2018) 

Indieartist 

Begreppet är i viss mån omtvistat. Det kan betyda antingen en ”DIY”-artist eller en artist som 

har avtal med ett indiebolag. I den här texten använder jag begreppet ”indieartist” när jag 

refererar till en ”DIY”-artist. 

Release-släpp 

Används i talspråk. I den här texten betyder ett släpp, eller release, av musik publicering och 

offentliggörande på digitala tjänster, till exempel Spotify och iTunes. 

Skivkontrakt 

Ett skivkontrakt är ett avtal mellan en artist och ett skivbolag. Nedan presenterar jag de mest 

vanliga typer av avtal inom popbranschen idag. 

Artistavtal 

Ett avtal där ett skivbolag binder sig till att producera och publicera artistens musik. I avtalet 

ger artisten upphovsrätten till inspelningarna till skivbolaget mot royalties. Artistavtal ofta 

kallas för skivkontrakt. 

”Det så kallade ”traditionell skivkontrakt” ser mycket likt ut idag som förut. […]. Den 

största skillnaden till tidigare år är att vissa skivbolag inte längre erbjuder kontrakt för en hel 
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album alls, utan de binder sig bara för att publicera ett visst antal singlar.” — (Pokkinen, 

2017, 190414, egen översättning). 

360-avtal 

360 hänsyftar till att en cirkel är 360 grader. Ett 360-avtal är ett heltäckande avtal. Om en 

artist har ett 360-avtal med skivbolag betyder det att allting från inspelning och mixning till 

marknadsföring och live konserter kommer från samma aktör. 360-avtal är ett relativt nytt 

avtal och enligt skivbolagen själva skapades 360-avtal för att: 

”I denna nya värld är vi inte längre bara ett skivbolag, begränsad till en specifik marknad, Vi 

är nu ett företag som bygger artistens varumärke.” – (Passman, 2010, översatt). 

Masteravtal 

När en artist producerar inspelningen helt själv kan artisten göra ett master-licensavtal med ett 

skivbolag. På det sättet behöver inte skivbolagen satsa lika mycket pengar i snäppet vilket 

minskar riskerna att förlora mycket pengar vid en eventuell förlust. (Wennman & Boysen, 

2008) 

Metod 
Jag har arbetat parallellt med den konstnärliga delen och med intervjuundersökningen. Under 

detta avsnitt beskriver jag hur jag har gått till väga med båda delarna av mitt examensarbete. 

Production av den konstnärliga delen av arbetet 

I det konstnärliga arbetet ingick att organisera en PR-fotografering, samarbeta med en grafisk 

designer som skapade omslagsbilden till singeln, göra en färdig produktion från en demo 

tillsammans med en annan producent, samarbeta med en mix- och en mastertekniker. 

Låten 

Jag skrev låten på sommaren 2017 tillsammans med min artistpartner Ella Jaakkola. Jag 

jobbade fram en demo på låten under hösten 2017. Sedan producerade en annan producent, 

Joakim Alfvén, en utvecklad version på produktionen våren 2018. I november 2018 bestämde 
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vi att göra klart singeln och släppa den i början av året 2019. Målet var att kunna ha release 

för låten den 1 mars. 

Jag och Alfvén producerade om hela låten i januari 2019. Alfvén var den drivande 

producenten och jag satt med i studion och deltog i beslutsfattandet och guidade honom åt 

önskemålen som jag och Jaakkola hade kring produktionen. Arrangemanget återstod ungefär 

samma som i versionen från våren 2018 men trumljud, synthljud och sångproduktionen 

ändrade vi mycket på. I slutet av januari blev produktionen klar och vi skickade stems till en 

mixare. 

Som mixningsreferenser hade vi ”Porcelain” av artisten Skott och ”Mul ei oo 

lapsuudensankarii” av artisten Vesala. Samarbetet med mixaren pågick under fyra veckors 

tid, i februari. Under de veckorna var min roll att diskutera med alla parter: mixaren, 

producenten och artistpartnern. Ibland satt jag och producenten i studion med mixaren. Det 

visade sig vara utmanande att hitta ett gemensamt mål med mixen. Sista veckan i februari 

hade vi fått höra sex olika versioner av mixen och då insåg jag att vi skulle behöva ge upp vår 

deadline för släppet. Vi fick en sista mix från mixaren i början av mars och istället för att dra 

in en extern mastertekniker bestämde vi att be mixaren skicka hans färdigmixade stems till 

mig och producenten. Vi skulle utveckla mixen så som vi ville ha det och sedan mastra låten 

själva.  

Dels satt jag med producenten under den sista mixnings- och mastringsprocessen, dels satt jag 

med min artistpartner och lyssnade på olika versioner på mastringen. Den här processen 

pågick under hela mars månad. 

En lång produktionsprocess ledde till ett resultat som vi alla, jag, min artistpartner och 

producenten, var väldigt nöjda med. Den 15 april exporterade vi den sista mixen och laddade 

upp på amuse.io som är en digital distributör. Singeln fick den 10 maj 2019 som releasedatum 

på Spotify. 

Omslagsbilden 

Arbetet med omslagsbilden pågick från januari till mars 2019. Processen började med en PR-

fotografering. Jag och min artistpartner planerade en fotografering med en fotograf som vi har 

jobbat med förut. Vi bestämde oss för en dag då vi skulle fotografera på två olika platser: i ett 
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badrum med ett badkar och i en simhall. Min kompis lovade låna hennes badrum till oss till 

fotograferingen och jag fick tag i en liten simhall i Gamla stan där vi fick fotografera efter 

stängningstid. Vi planerade rekvisita, kläder och smink och såg till att vi hade all teknisk 

utrustning: systemkameran, objektiv, ledlampor, färgfilter och stativ. 

Av de foton som togs vid denna PR-fotograferingen valde jag och min artistpartner en bild 

som skulle utvecklas till en omslagsbild till vår singel. Vi samarbetade med en grafisk 

designer som vi har jobbat med förut. Designern skickade ett par omslagsbildsförslag till oss i 

februari. Jag och min artistpartner gav feedback till designern via Messenger under 

processens gång. I slutet av mars fick vi en färdig version av omslagsbilden som jag, min 

artistpartner och producenten alla var väldigt nöjda med. Denna bild är den som användes 

singelns release den 10 maj 2019 på Spotify. 

Produktion av intervjuundersökningen 

Informanterna 

Deltagare i studien är indieartister och signade artister mellan 20-35 års ålder. Artisterna 

jobbar inom popmusik och kommer från Finland, Sverige och Danmark. Alla som har deltagit 

i undersökningen är i denna text anonymiserade. De fick tydlig information om 

undersökningens syfte och upplägg och samtliga har godkänt att deras svar används i min 

uppsats.  

Ambitionen med studien var att intervjua cirka 20 signade artister och försöka hitta liknelser i 

deras erfarenheter. Till slut fick jag tag i nio signade artister och därför bestämde jag mig 

under processens gång att intervjua ytterligare fyra indieartister och lägga till en jämförande 

del till min studie. 

Kontakt med artisterna 

Jag kontaktade mina informanter på Facebook. Jag publicerade enkäten till min studie i några 

musikrelaterade Facebook-grupper och kontaktade direkt personer som jag har samarbetat 
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med eller som är mina kompisar sedan innan. Jag bad också mina andra musikerkompisar 

dela min enkät med artister som de känner. 

Enkät 

Jag skapade ett Google Formulär där signade artister fick anonymt svara på 10 frågor. För att 

kunna involvera artister som inte pratar svenska skapade jag två olika formulär, en på finska 

och en på svenska. Frågorna var samma i båda formulären. 

Jag valde huvudrubriken Från låtidé till release för min enkät. Som introduktion beskrev jag 

lite om mitt arbete så att informanterna skulle ha uppfattning av vad studien handla om. Jag 

berättade om syftet och att alla svar senare skulle sammanställas till en analys i uppsatsen. 

I formuläret delade jag upp frågorna till underrubriker Din roll som artist och Ditt kontrakt. I 

frågorna under rubriken Din roll som artist tog jag fram ämnen som arbetsområden, ansvar, 

kontroll, cred och deadlines. Frågor under rubriken Ditt kontrakt handlade om fördelar och 

nackdelar med avtalet.  

Jag fick svar från åtta personer via enkäten. 

Muntlig intervju 

Den muntliga intervjun utgick från frågor: Vad ser du som fördelar/nackdelar med att jobba 

som indieartist? Därifrån utvecklades intervjun till en fri diskussion mellan mig och 

informanten. Vi pratade kring ämnen som arbetsområden, ansvar, kontroll, cred och 

deadlines. 

När jag började min studie tänkte jag intervjua i alla fall 10 personer muntligt. Men det visade 

sig att vara svårt att få tag i artister och hitta tid att göra en muntlig intervju. Det var lättare att 

hitta tid med indieartister och jag avslutade med att intervjua 4 indieartister och 1 signad artist 

muntligt. Jag skrev upp anteckningar under och efter intervjun.  
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Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultat från de genomförda intervjuerna. Resultatet av den 

konstnärliga produktionsprocessen är en färdigproducerad låt och en omslagsbild med 

releasedatum 10 maj 2019 på Spotify under mitt artistnamn. 

Arbetsområden - Skillnader och liknelser  

De kreativa arbetsuppgifterna under produktionsprocessen verkade vara nästan lika för 

signade artister och indieartister. De flesta berättade att de är delaktiga i låtskrivande, 

musikproduktion, mixning och skapandet av den visuella profilen till deras släpp. Utöver det 

kreativa jobbar indieartister också mycket med marknadsföring. De artister som har haft avtal 

med ett indiebolag berättade att de även jobbar en del med marknadsföring.  

Flera signade artister berättade att skivbolaget styr mycket av samtalet mellan olika parter 

kring släppet samt ser till att alla jobbar mot samma deadlines. Detta är någonting indieartister 

styr helt själva och det kan även ta mest tid från indieartistens arbetsdag i vissa perioder. Men 

det verkar också finnas skillnader mellan olika skivbolag. En artist som har artistavtal med 

majorbolag berättade att hen ändå jobbar själv mycket med deadlines och pratar med olika 

parter kring släppet: ”Jag får oftast kolla upp allt själv så att saker blir gjorda. När jag hade en 

manager var han ansvarig för det. Men utan en manager får man ha koll själv så att saker blir 

gjorda.” 

Ansvar och kontroll 

Under intervuerna kom det tydligt fram att artisterna gärna vill vara delaktiga i alla, eller i alla 

fall de flesta, kreativa delarna i en produktionsprocess. Många nämnde att de skulle helst vilja 

låta någon annan sköta sociala medier: ”Vill kunna fokusera mer på musiken”, sa en artist 

som har ett artistavtal med ett majorbolag.  

Indieartisteri kommer med otroligt mycket ansvar på precis allt. Indieartisterna som jag 

pratade med beskrev att ansvaret är en av de största orsakerna varför de vill vara indie. Men i 

samma mening berättade de också att mängden av ansvar är en viktig orsak till varför de 

ibland funderar på att jobba med skivbolag istället. 
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En artist som har avtal med indiebolag beskrev frustrerat att, trots att hon är signad så hamnar 

hon ändå i samma arbetsuppgifter som en indieartist: ”[…] ingen nånsin kan ta ansvar eller ta 

sin roll på allvar och man ändå slutar som projektledare för exakt allt.” 

Fördelar med att vara signad 

Fördelarna som kommer upp i diskussion med artister som är signade på skivbolag är 

promotionplan, marknadsföring, finansiering och nätverk samt kontakter till bra mix- och 

mastringstekniker.  

Flera av artisterna som har avtal med majorbolag beskrev att fördelarna är tydligast när låten 

är klar och release ska förberedas: ”Då hjälper skivbolaget till med promotionplan, budget 

och Spotifykontakt så att låten kommer ut och får bra spridning. En till fördel är att man även 

kan få ekonomisk hjälp för mixning och mastring.” 

En artist som har avtal med indiebolag beskrev att en av de största fördelarna att ha ett 

skivbolag är att man kan bolla idéer med någon. En annan artist från ett indiebolag berättade 

att den största fördelen i samarbetet med skivbolaget är att få deadlines från någon annan: 

”Jag var helt färdig med all musikproduktion och det mesta visuella materialet en månad 

innan första singelsläppet. Det har gjort att jag i själva releaseperioden varit helt färdig med 

det kreativa arbetet och det har varit väldigt skönt att skilja de processerna åt.” 

Fördelar med att vara indie 

Vissa indieartister jobbar indie eftersom de inte har fått samarbetserbjudande från skivbolag. 

Men lika många väljer sköta sitt artistprojekt helt indie därför att de vill.  

En av indieartisterna berättade att hen jobbar utan skivbolag eftersom hen vill kunna 

kontrollera allting själv. Artisten berättade att när ett artistprojekt är ”i början” känns det 

viktigt att kunna definiera helt själv hur projektet ska se ut och hur det ska låta innan ett 

skivbolag hoppar in i projektet. Hen har haft samtal med några skivbolag men bestämt sig att 

tacka nej till förslag på avtal, så länge. 

En annan fördel med indieartisteri kan vara att man får vara delaktig i alla delar i processen. 

En av indieartisterna sa att en orsak varför hen håller på med artisteriet är att kunna skapa 
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allting själv och att hen var orolig om hen skulle kunna påverka allt i produktionsprocessen på 

samma sätt om hen hade ett avtal. Hen uttryckte att det är spännande att kunna släppa 

någonting som en har skapat helt själv. 

Många av indieartisterna såg framför sig att de någon gång i framtiden skulle vilja samarbeta 

med ett skivbolag också. Men det finns även artister som inte ser framtid med några 

skivbolag. En av indieartisterna sa att hen inte känner något behov av att ha ett skivbolag som 

artist idag. Hen skapar allting själv och vill inte att ett skivbolag kommer och ”tar alla pengar” 

för det hen har skapat. Artisten sa att hen inte vill samarbeta med skivbolag eftersom hen inte 

tror att skivbolag kommer ha makten i framtiden. Hen tror att fler och fler artister kommer 

hitta nya sätt att sprida sin musik, utan ett skivbolag. 

Nackdelar med att vara signad 

Artister som har avtal med skivbolag pratade under intervjun om lång byråkrati som en stor 

nackdel i deras arbete: ”Att det tar lång tid, det alltid drar ut på tiden”. 

De artister som jobbar med majorbolag beskrev att de ganska ofta inte får släppa dom låtarna 

de själv vill: ”Jag är inte fri att släppa vilken låt som helst utan behöver godkännande”. 

Majorbolag verkar fortfarande ha en stor makt i branschen. De tänker på pengar samt deras 

image som skivbolag och dessa saker påverkar hur musiklivet ser ut och vad som spelas på 

radion. En annan artist från ett majorbolag berättade att skivbolaget till slut ändå har det sista 

ordet om vad som släpps och vad som inte släpps. Hen sa att det känns som att det inte längre 

räcker med att ”en låt är en bara en låt” utan att skivbolaget förväntar sig något ”övernaturligt 

bra”. Hen berättade att det känns som att skivbolaget inte vågar ta risker, vilket är synd. 

En artist som har avtal med ett indiebolag beskrev att efter hen skrev på avtalet har det blivit 

mycket svårare att skriva musik till andra projekt: ”Distributionsrättigheter spelar en viktig 

roll vid försäljning av låtar till internationella filmer och serier. På det sättet är skivbolagets 

exklusiva ägande av låtarnas distributionsrättigheter en begränsande faktor.” (190414, egen 

översättning).  
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Vissa artister på indiebolag kan ibland känna sig osäkra om de litar för mycket på 

skivbolagets marknadsföring vid släppet: ”Att man lägger för mycket på bolagets 

marknadsföring, så om en låt inte går så bra så tänker man; "kunde jag gjort det bättre själv?” 

Nackeldar med att vara indie 

Indieartister säger att det är väldigt tidskrävande att hålla på med indieartisteri. Att man ska ha 

kontroll över allting i sitt projekt betyder också att man är den enda som kan styra saker i 

artistprojektet. Det måste alltid vara indieartisten som är i kontakt med alla externa parter som 

mastrare till exempel. Det betyder att indieartisterna har oftast väldigt mycket att göra.  

Även brist på resurser som finansiering och kontakter är nackdelen när man kör helt indie, 

berättar mina informanter. De säger att det känns nästan omöjligt att hamna på bra spellistor 

på Spotify om man inte har skivbolagets kontakter. 

Flera av indieartisterna beskriver att de saknar att ha mer tid till det konstnärliga. Mycket av 

tiden går till diskussion mellan andra arbetare kring projektet och vid release går det mycket 

tid och energi till marknadsföringen av släppet. 

Vad kännetecknar ett bra avtal? 

Några av artisterna som jag intervjuade har erfarenheter från att avsluta misslyckade avtal 

med sina skivbolag. De berättade att orsakerna var flera men bland annat var de trötta på att 

allting tog så lång tid. Vissa blev frustrerade över begränsningar som avtalet satte på deras 

kreativitet och vissa tyckte att skivbolaget tog en orättvist stor del av inkomsterna, från till 

exempel Spotify. 

Det är flera saker som kan gå fel med ett avtal och det finns inte ett enkelt svar till frågan, vad 

som är ett bra avtal för artister. Något avtal kan vara bra för en artist men inte till en annan. 

Loren Weisman påpekar i sin bok ”The Artist’s Guide to Success in the Music 

Business” (2014) att det är viktigt för artisten att hitta rätta personer att ha avtal med:  

Finding a manager is easy —they’re everywhere — but finding a good manager is a challenge 
[…] You have to decide who you’re going to go with, what you’re going to get, and what you’re 
going to have to give in return. You need to find someone who’s organized, with game plan and 
the experience to move you toward your goal. (Weisman, 2014, s.412) 
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Lottaliina Pokkinen (2017) som är riksjurist för Finlands Musikerförbundet betonar att det är 

viktigt att förstå vad man binder sig för i ett skivkontrakt: hur många inspelningar kommer att 

publiceras och med vilken tidsplan. Hon föreslår att uppmärksamma skivbolagets tidigare 

historia rörande eventuella kontraktstvister och prata med Musikerförbundet och fråga 

hurdana erfarenheter har kommit upp till förbundets jurister innan man skriver under ett avtal 

med ett skivbolag. 

Avslutande diskussion 

Reflektion kring studien 

När jag kom på idén till intervjuundersökningen var det många musiker och artister i min 

närhet som sa att det låter som en intressant studie och att de skulle vilja veta mer om just hur 

artisterna känner kring samarbetet med skivbolag. Därför var jag överraskad hur lite tidigare 

forskning det finns om detta ämnet. Jag hittade nästan ingenting. Däremot känns det som att 

många i musikbranschen, inkluderande mig, har många fördomar om majorbolag och avtal 

med skivbolag generellt. Det känns som att det pratas ofta om hur skivbolag bara vill lura 

artister och dessa diskussioner verkar ofta bygga på fördomar och rykten. Det var väldigt 

givande att göra den här studien och få höra flera riktiga saker om samarbeten mellan artister 

och skivbolag. Efter har gjort den här studien känner jag att jag har mycket mer realistisk bild 

om avtal mellan artister och skivbolag inom pop-musikbranschen idag. 

När man gör en studie där undersökningen baseras på människornas upplevelser och åsikter 

går det inte riktigt göra några konkreta helt säkra slutsatser. Syftet med studien var att skapa 

djupare förståelse i hur ett avtal med skivbolag påverkar artisters roll under 

produktionsprocessen från låtidé till release. Jag känner mig väldigt nöjd med studien och jag 

har skapat djupare förståelse om hur ett avtal kan påverka artisters arbete. Jag lärde mig också 

mycket om olika typer av avtal och om skivbolag under studiens gång. 

Reflektion kring den konstnärliga delen av arbetet 

Genom att sitta med i studion och delta i produktionen, mixningen och mastringen av låten 

lärde jag mig väldigt mycket om det tekniska. Vi hade alltid en bra diskussion i studion och 
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jag fick fråga om jag undrade över något eller om jag ville veta till exempel vad just den 

kompressorn gör eller varför mixaren valde just ett särskilt delay på sången. 

Jag har aldrig i mitt liv lyssnat på så många versioner av en och samma låt. Det finns cirka 30 

olika inspelningar på den här låten från den här produktionsprocessen. Jag har verkligen lärt 

mig mycket och blivit väldigt mycket bättre på att lyssna och analysera olika mixar och 

mastringar. 

Eftersom jag inte satt med den grafiska designern när han jobbade med bilden kan jag inte 

säga att jag ökade min tekniska kunskap inom bildredigering under detta projekt. Däremot 

lärde jag mig mycket om hur man ska organisera en PR-fotografering och om hur en 

diskussion mellan en fotograf och med den som senare redigerar bilden ska ske. 

Hur studien och mitt konstnärliga arbete hänger ihop 

Den konstnärliga delen av arbetet fick mig att komma på idén till den genomförda 

intervjuundersökningen. Under min produktionsprocess från låtidé till release upplevde jag 

dagligen fördelarna och nackdelarna med att jobba som indieartist. Jag saknade resurser, som 

tid och budget, och i vissa stunder önskade jag att någon annan skulle kunna ta över ratten. 

Samtidigt njöt jag mycket av att kunna få skapa ett släpp där allting reflekterar min egen 

vision. 

Det var viktigt för mig att få lite perspektiv genom min intervjuundersökning och höra hur 

andra artister jobbar. När jag väl började med intervjuerna upplevde jag någon slags 

känslomässig bekräftelse. Det var skönt att höra när andra artister, både signade och 

indieartister, berättade om utmaningarna som de upplever i sitt arbete. Jag delar mycket 

likadana erfarenhet och tankar med många av indieartisterna som jag intervjuade under 

studien. Det var väldigt härligt att höra att jag inte är ensam med mina utmaningar i 

indieartisteriet. Det var också intressant att höra varför andra artister väljer att jobba 

oberoende av skivbolag. 

Jag skulle inte säga att jag är mycket överraskad över resultatet. Jag hade förväntat mig att 

signade artister skulle kunna tänka sig mycket fördelar och mycket nackdelar med avtalet. Det 

visade sig att de hade mycket att säga om båda. Jag var dock lite överraskad över att många 

av mina fördomar om majorbolag stämde, i alla fall delvis. 
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Jag var glad över att inse hur mycket olika artister hade att säga om avtalsfrågor. Jag märkte 

att jag inte var ensam med mina fördomar eller mina funderingar. Både indieartister och 

signade artister verkade ha tänkt mycket kring ämnet sedan tidigare. Jag upplevde att många 

som deltog i undersökningen var taggade på att delta och sedan läsa studien för att veta hur 

andra artister svarade och samtalade kring frågorna. 

Förslag till framtida forskning 

Om jag ska forska vidare inom detta område som jag byggts på, skulle jag vilja veta mer om 

skivbolagets sida. Det vore intressant att veta hur en A&R eller manager känner kring arbetet 

med artisterna. Vad är viktigt för dem när de ska skriva under ett avtal med en ny artist? 

Hurdan är en lyckad eller mindre lyckad arbetsrelation med en artist?  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