
   

Skriftlig reflektion inom självständigt arbete  

EG1017 Självständigt arbete 15 hp  

2020 

Konstnärlig examen i musik, 180 hp 

Institutionen för musik- och 
medieproduktion

Handledare: Thomas Florén

Salome Gunnarsson

Hur startar man upp en 
artist år 2020?

Och hur det såg ut innan digitaliseringen



Abstract 

Hur gör man för att starta upp en lyckad artist i dagens musikbransch? Det är något jag klurat 

på länge men inte förstått mig på hur man ska gå tillväga. Jag har under hösten 2019 fått 

förmånen att arbeta som producent på ett skivbolag, där jag även fått möjligheten att starta 

upp ett eget artistprojekt tillsammans med dem. Utifrån detta har jag blivit intresserad av hur 

de har jobbat med mig som artist, vilket gjort mig nyfiken på hur hela branschen fungerar 

kring detta. En person som varit min mentor och vägledare på detta skivbolag är Sissi Hagald, 

som jag har intervjuat i denna uppsats för att få svar på mina frågor. Till en början trodde jag 

att jag skulle läsa mig till svaren som jag behövde, men Sissis erfarenhet från branschen gav 

mig mer än nog att jobba med. Arbetet har därför blivit en blandning av Sissis långa 

erfarenheter från musikbranschen, till mina egna observationer som ny artist. Det som visade 

sig vara mest intressant för mig var hennes syn på hur hon tänker sig att en ny artist ska vara, 

där hon jämför processen med att starta upp ett aktiebolag. Det behövs ett syfte, en plan och 

ett mål utöver de musikaliska alstren. Arbetet har väckt nya frågeställningar hos mig kring hur 

dagens musikbransch fungerar, men även gett mig en nyfunnen kärlek till varför jag jobbar 

med musik. 

Nyckelord: artist, uppstart, skivbolag, musikbranschen 
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Inledning 
Som ny artist i musikbranschen är det svårt att veta hur man ska gå tillväga. Jag har länge 

velat starta upp ett eget artistprojekt, men har skjutit upp det under en längre tid, för att jag 

inte har förstått riktigt hur det går till. Att skapa musik är något jag gjort länge men sällan till 

ett specifikt mål eller något som blivit klart så att det har gått att ge ut. Hösten 2019 fick jag 

möjlighet att börja som producent på skivbolaget Art:ery , där jag fick öva upp just dessa 1

färdigheter; att jobba mot ett specifikt mål och att vara med från början av skapandet till 

färdigställning och utgivning på samtliga streamingtjänster(DSP) . Till en början var det 2

enbart produktioner till andra, men tids nog blev jag uppmuntrad att starta ett eget 

artistprojekt. Jag gjorde detta under namnet ”Adeena” där jag fick vara med att starta upp 

projektet med skivbolaget från grunden.  

Vi jobbade fram ett koncept där jag fick möjlighet att identifiera mig själv som artist, hur jag 

ville uppfattas som kreatör och landade i något som både jag och skivbolaget var nöjda med. 

Sen började arbetet med att skapa mitt sound och låtar som jag skulle ge ut i projektet. Trots 

att vi skrev en bra låt och hade en bra image så räckte det inte där. I den digitala världen 

handlar större delen om att få med sin låt på spellistor. Spellistor på de olika DSP:erna 

(Digital Sales Provider) såsom Spotify, Apple Music, Tidal mfl, som sammanställs av 

kuratorer, det vill säga inflytelserika människor på de olika DSP:erna. Det är ett helt annat sätt 

att exploatera inspelningar och artister nu än vad det var för 20 år sedan, när major-bolag hade 

mer makt och det endast var fokus på att sälja fysiska skivor. I dag behöver man ha kontakt 

med kuratorerna, influensers och musikbloggare, vilket på ett sätt har gynnat icke-

kontrakterade artister som vill få en chans att lyckas. På ett annat sätt har det också  gjort det 

svårare då en artists framgång till stor del beror på vilka kontakter man har snarare än hur bra 

musiken är. Vill man ”lyckas” så behöver man både ha en gångbar låt, en intressant image och 

rätt kontakter. Men hur gör man detta? 

 Art:ery är ett independent skivbolag1

 Streamingtjänster är så kallade DSP:er (Digital Sales Provider) en tjänst där du väljer ut vilken musik 2

du vill lyssna på, gör egna spellistor och väljer från en stor databas med musik på internet. Några 
sådana kända tjänster är Spotify och Apple Music.
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Syfte 

Jag vill genomföra denna undersökning eftersom jag vill kunna starta upp ett artistprojekt helt 

på egen hand i framtiden. Nu har jag fått hjälp av mitt skivbolag och försöker att ta in all 

kunskap från dem som har lång erfarenhet i branschen. Jag tycker att det är särskilt intressant 

och nyttigt att vara med under varje steg på vägen från första kontakten med en musikskapare 

till utgivning och efterspelet, samt att förstå hur det går till från deras erfarenhet och 

perspektiv. 

Frågeställningar 

- Vad är viktigast att tänka på vid en uppstart för en ny artist, och hur tänker bolaget 

när de signar en artist? 

- Vilka delmoment finns det, och i vilken ordning borde de ske? 

- Hur stor är skillnaden för skivbolag jämfört med att jobba som icke-kontrakterad 

artist? 

- Hur såg modellen ut för ca 20 år sedan? 

Avgränsningar 

Jag kommer främst att fokusera mitt arbete kring den kommersiella popbranschen, då 

musikbranschen har många olika tillvägagångssätt beroende på genre. 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Jag har inte utgått från någon uppsats som undersökt mina exakta frågeställningar, men jag 

har efter mitt genomförande tagit hjälp av Thomas Floréns arbete , som har styrkt mina teser 3

och Sissis uppfattningar om branschen. 

 Florén, T., Talangfabriken, s. 89-156.3
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Metod 
Jag kommer att analysera hur skivbolaget går till väga när de startar upp ett nytt artistprojektet 

och använder mig då av Art:erys kunskaper och erfarenheter från detta. I samband med detta  

kommer jag även att intervjua Sissi Hagald som är creative director  på skivbolaget Art:ery. 4

Jag kommer fråga henne om vilka metoder hon har använt sig av för att starta upp ett 

artistprojekt innan digitaliseringen blev marknadsledande, för att jämföra och eventuellt hitta 

likheter med dessa olika tillvägagångssätt. Jag har godkännande från Sissi att inkludera 

hennes berättelser i mitt arbete. 

Viktigast vid uppstart för en ny artist 

Jag vill ta reda på vad det är man ska lägga mest vikt på. Är det främst image  eller musik 5

som kommer först, eller väger båda lika tungt? Vad söker bolag efter när de ska kontraktera 

en ny artist? 

Delmoment och ordning på dessa 

Det finns mycket som kan vara överväldigande vid en uppstart och jag vill ta reda på hur man 

strukturerar upp sitt artisteri i första fasen. Borde man veta vad man vill säga med sin musik 

innan man skapar den eller kan det komma på vägen? Jag vill även lyfta fram framgångsrika 

artister som har ett väldigt tydligt koncept och resonera kring ämnet för att se om det är det 

som utgör framgångsreceptet. 

Uppstartsmodell för ca 20 år sedan 

Sissi Hagald har jobbat i snart 30 år i musikbranschen, främst som jurist men även som 

manager och A&R samt kreativ chef på flera skivbolag. Hon har lång erfarenhet från båda 

sidorna, dvs bolagssidan men även den kreativa sidan i samband med en uppstart av en artist. 

Detta både innan men även efter digitaliseringen, därför är hon väl lämpad för en intervju om 

detta ämne. 

 En creative director har ett övergripande kreativt och strategiskt ansvar på ett skivbolag.4

 En image är ett uttryck för hur ett företag uppfattas, eller vill uppfattas av andra.5
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Att jobba med skivbolag kontra som icke-kontrakterad artist 

De två olika tillvägagångssätten har mycket olika förutsättningar. Frågan är vad man tjänar på 

att göra det ena framför det andra? Med Adeena-projektet har jag förmånen att få stöd av ett 

skivbolag och vill därför jämföra min situation med en osignad artist som ger ut sina alster 

och göra allt själv, för att belysa olikheter för båda scenarion. Detta har Sissi Hagald, som jag 

kommer intervjua i mitt resultat, gedigen kunskap om. 

Genomförande 
Min metod var att gå igenom och analysera hur Art:ery har jobbat med mig och de andra 

kontrakterade artisterna, men efter en väldigt intressant intervju med Sissi Hagald, fick hon 

mig att inse att jag kanske inte riktigt förstått hur allt detta funkar trots allt. Av henne fick jag 

svar på alla frågeställningar jag hade och kommer därför att presentera de tillsammans med 

mina egna observationer jag gjort. 

Intervju med Sissi Hagald 

Intervjun har skett vid olika tillfällen, allt från kortare samtal på kontoret till längre intervjuer 

både i person och via telefonsamtal. 

Viktigast vid uppstart för en ny artist 

Mina inledande frågor var följande; hur tänker skivbolag när de kontrakterar en ny artist, 

varför väljer de att satsa på en viss talang och hur är tillvägagångssättet? Skivbolag får ofta 

mail från artister med en presentation och demo-låtar och jag var framför allt nyfiken på hur 

de sållar mellan dessa. 

Man kan sålla utifrån vad ledningen har gett för direktiv till den kreativa personalen, såsom 

att leta efter något speciellt projekt, ett visst sound, eller inom en genre. Det vill säga att man 

vill att utgivningarna ska gå åt ett visst håll för att definiera eller identifiera bolaget som t.ex. 

ett bolag som profilerar artister i en viss genre, säger Sissi. I hennes drömscenario, där hon 

hade fått signa precis vad hon ville, så är huvudkriterierna tydliga. I första ledet vill man ha en 

riktig talang som är exceptionellt duktig på sitt instrument såsom vokaler, produktioner eller 
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låtskrivare. Att personen eller personerna i fråga är ”speciell” eller ”unika” är bland det som 

är klart viktigast menar hon. Vill man verka på den internationella arenan så måste man leta 

efter exceptionella akter. Hon menar vidare att hon har haft förmånen att jobba och att ha 

jobbat med många riktigt duktiga artister, producenter och låtskrivare, så i Sverige är det inte 

det svåraste att faktiskt hitta dem då det finns väldigt många talangfulla personer. Det som är 

det mest utmanande är dock hur de ska utvecklas och att man tar rätta steg vid rätt tillfälle. 

Mycket beror på att man är rätt i tiden då musiken är så förgänglig och fönstret för 

exploatering av musik i många lägen är väldigt kort samt trångt då enbart Spotify ger ut 

40.000 låtar per dag . 6

 

Vad är det viktigaste att tänka på vid en uppstart av en ny artist? Sissi menar som ny artist ska 

man göra precis som man gör när man startar upp ett företag. Man ska se sitt projekt som ett 

aktiebolag där man har olika avdelningar som sköter olika delar. För att ett aktiebolag ska bli 

lönsamt så bör man veta vad man vill sälja, till vem man vill sälja det till dvs ha en 

marknadsplan, en affärsplan och gärna göra en omvärldsanalys säger hon. Jag har jämfört 

detta med ”Starta eget-guider” där de beskriver vad man ska tänka på vid uppstart av företag, 

där några viktiga återkommande punkter är: 

1.  Affärsplan  

Formulera en idé som alla förstår.  

Skriv en affärsplan som beskriver vad, hur och varför du ska starta. 

2. Nätverk 

Ta hjälp av de du känner som har erfarenhet.  

Ha en mentor. 

3. Marknaden och konkurrenter  

Vilka är dina kunder?  

 Siffrorna kommer från Spotify’s VD Daniel Ek. 6

 5



Varför ska de köpa av just dig?  

Ta reda på vad dina konkurrenter har för starka och svaga sidor. 

4. Marknadsföring 

Var tydlig i ditt budskap, så att kunderna förstår vad som säljs.  

Hitta enkla sätt att marknadsföra ditt företag på. 

5. Din digitala närvaro  

Var aktiv på sociala medier, såsom Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. 

6. Budget 

Gör en budget för alla kostnader du har för att driva företaget några månader utan intäkter. 

Vid närmare analys kan jag konstatera att om man helt enkelt byter ut vissa ord så skulle 

listan passa bra in även för hur man ska tänka när man startar upp en artist, antingen osignad 

eller med ett skivbolag. 

1. Affärsplan  

Formulera ett koncept som dina lyssnare förstår.  

Skriv en affärsplan som beskriver vad, hur och varför du ska starta upp artisten. 

2. Nätverk 

Ta hjälp av de du känner som har erfarenhet.  

Sök dig till skivbolag som har bra kontakter.  

Ha en mentor eller manager. 

3. Marknaden och konkurrenter  

Vilka är dina lyssnare?  

Varför ska de lyssna på just dig?  

Ta reda på vad dina konkurrenter i samma genre har för starka och svaga sidor i sina 

koncept. 
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4. Marknadsföring 

Var tydlig i ditt budskap, så att lyssnarna förstår vad din musik vill säga.  

Hitta enkla sätt att marknadsföra ditt artistprojekt på. 

5. Din digitala närvaro  

Var aktiv på sociala medier, såsom Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. 

6. Budget 

Gör en budget för alla kostnader du har för att starta upp ditt projekt under några månader 

utan intäkter. 

Att använda en ”Starta eget-guide” och applicera den på ett artistprojekt går alltså utmärkt 

och när man jämför den generiska med den jag har specificerat för en artist så ger det mig en  

annan syn på artisteri än jag hade innan. Man kan nästan säga att man exploateras som ett 

varumärke. Det finns otroligt många artister och ännu mer enstaka inspelningar som ges ut 

idag än förr. Man måste därför vara smart och ihärdig om man ska bryta igenom och hitta en 

plats där man framstår som unik och speciell nog för att folk ska tycka att man är värd att bli 

lyssnad på. Jag har ofta fått höra att jag har tur som får göra det jag älskar och att jag inte har 

ett så arbetskrävande jobb, men med rätta verktyg som kan exponera en mer detaljerad och 

överskådlig bild så ser det i stort sett ut som vilken annan bransch som helst. Det är precis 

som att starta upp ett företag, man måste ha en tydlig idé och kunna förnya sig för att anpassa 

sig efter kunders behov och efterfråga. 

Delmoment och ordning på dessa 

Enligt Sissi så börjar det inte bara med en bra låt, utan det är flera som tillsammans ska skapa 

ett tydligt koncept. Jag har förstått att man behöver vara tydlig med detta både om man är en 

osignad artist eller om man vill ha stödet av ett skivbolag. Framför allt bör man definiera vad 

man vill uppnå med sitt artistprojekt, för om man inte är tydlig så kommer troligen ingen 

annan förstå det heller. Hur vill du nå din publik och vad är det du vill förmedla är viktiga 

hörnstenar precis som en affärsplanen är för bolaget som startar upp. Sissi berättade vidare att 

hon letar efter någon som sticker ut, är egen eller har ett tydligt budskap. Hon säger också att 

konceptet inte alltid finns där från början utan det kan antingen komma i takt med utgivningar 
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av låtar, eller att artisten blir säkrare i vad den vill eller vad den är villig att göra för att få 

projektet att bli framgångsrikt. Detta säger hon kan vara den största utmaningen och är det så 

att artisten inte är unik i sig så finns det även andra kriterier eller egenskaper som ändå får en 

artist att bli enormt framgångsrik. En mycket begåvad person kan kombinera sin verksamhet 

som utgivande artist med att vara extremt underhållande där kanske inte det unika är det 

främsta kännetecknet utan underhållningsvärdet är det som ”säljer”. Hon nämner flera 

”generiska” artister men det tydligaste exemplet är Michael Bublé som främst är en ”live 

artist” som lyckats med att vara just en underhållare snarare än bara en streaming-artist. Ett 

exempel på en sådan är Zara Larsson som fortfarande har svårt att genomföra egna headline-

turnéer. Hon har lyckats att kombinera bra låtar som passar hennes kaxiga personlighet som 

hon marknadsför väldigt framgångsrikt via sociala medier. Zara Larsson har lyckats med att 

hitta sin publik bland de yngre tjejerna som både följer henne för hennes personlighet och 

åsikter samt lyssnar på hennes låtar på DSP:erna, men man har svårare att få dem ur 

flickrummen till konserthallarna. För att kunna vara en underhållare av rang där man kanske 

inte har det exceptionella eller har ett väldigt tydligt koncept såsom t.ex. hårdrocksbandet 

Ghost så måste man vara ytterst inrepad och komfortabel på scenen och kunna interagera med 

sin publik, enligt hennes mening. 

Sissi berättar även att det tar en tid för en artist att utvecklas, att ett koncept som inte fanns 

där från början kan bara behöva lite tid. Hon tar mitt egna artistprojekt, Adeena som exempel: 

I början så var jag enligt henne inte så övertygad om vad jag ville med musiken; varför jag 

ens ville vara artist då jag mer lutande mig mot att fronta projektet som producent. Jag hade 

svårt att bestämma mig för om jag skulle synas på bilder eller hur jag ville låta, vilket gjorde 

det svårare för henne att jobba med projektet på det mest optimerande sättet. Detta släppte 

dock efter ett tag när jag sakta men säkert blev van vid artistrollen och bit för bit hittade hur 

jag ville låta och vad jag ville förmedla med min musik. Hon berättar att hon märkte detta 

tidigt men gav mig tid för att känna mig redo och säger att det inte finns en människa som är 

redo att bli artist direkt, man måste vänja sig in i rollen. Därför förstår jag att det viktigaste för 

en artist är att ge det tid och få vela, göra om, göra nytt men också att få någon som stöttar i 

processen för att komma på vad man verkligen vill göra. 
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En artist som hon ofta refererar till när det gäller tydliga koncept är Ghost, ett hårdrocksband 

som leds av Tobias Forge. Sissi och Tobias har jobbat länge och nära tillsammans. Hon 

berättar hur han från start hade ett väldigt tydligt koncept där han hade mycket av grunderna 

såsom låtar, sound, de olika karaktärerna, kläder och merchandise  klara. Även historian kring 7

frontfiguren var klar liksom det som skulle hända med honom och de andra figurerna, samt 

hur han kunde optimera konceptet för att kunna exploatera projektet och skapa så mycket 

inkomster som möjligt. Han visste vilka de potentiella fansen var och kunde bli, hur deras 

show skulle se ut och lade i princip alla intäkter, vilka först skapades genom försäljning av T-

shirts och vinylskivor, för att kunna åka ut och spela samt sälja mer merchandise. Första målet 

var att få till en egen headline-turné så snart det bara gick. Ghost är idag ett av de mest 

framstående banden inom hårdrocksmusik med både svenska och amerikanska Grammis 

under västen, så man kan ju utan tvekan säga att han har lyckats. 

Efter en analys av vad Sissi har berättat, och min egen undersökning av vad andra artister har 

för delmoment i sin uppstart, är följande: 

1. Förstå varför du vill vara artist. 

2. Skapa musik som representerar den image som du vill ha som artist. 

3. Ta hjälp av människor i ditt nätverk som kan det du själv inte klarar av, om det så är 

skivbolag eller nära kontakter. 

4. Presentera en genomtänkt idé, antingen för skivbolag eller för andra parter du vill ta hjälp 

av. 

5. Har du ingen idé, ge det tid och ta hjälp av människor som kan se dina styrkor och 

färdigheter. 

6. Var aktiv på sociala medier redan från start så att dina lyssnare lär känna dig och din 

musik. Ge dom en chans att få en gemenskap med dig för att få trogna lyssnare. 

 Ett begrepp som betecknar produkter eller tjänster som nyttjar säregna drag från ett varumärke eller 7

en fiktiv person i kommersiellt syfte.
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7. Se ditt artisteri som ett jobb, och var inte rädd för att blotta dig själv för att stärka ditt 

budskap. 

Uppstartsmodell för ca 20 år sedan 

Förr när man signade artister, så berättar Sissi att det nästan alltid skedde efter att en artist 

skickat en demo eller upptäckts på livespelningar, men det var väldigt sällan en artist signades 

utan att skivbolaget sett denne live. Liveframträdanden var alltså både mycket viktigt om man 

ville upptäckas som artist och för att skivbolaget skulle se om artisten klarade av att stå på 

scen. Förr fanns det massor av spelställen och speltillfällen så live-verksamheten var inte bara 

viktig för att artisten skulle kunna livnära sig på musiken, utan också för att livespelningar var 

den bästa kampanjen för en artist som hade gett ut ett album. Skivbolagen avvägde därifrån 

hur mycket man ville satsa, ekonomiskt och resursmässigt, på artistprojektet i fråga. Idag så är 

det helt tvärtom. Främst för att det idag inte alls finns lika många ställen att spela på som 

förut, men det finns också mycket hjälpmedel i den digitala världen som får en artist att 

framstå som en bättre sångare än den kanske egentligen är, vilket kan förenkla snabba 

utgivningar där skivbolagen kan testa om artistens låtar räcker till för en första lansering.  

Det var även skillnad i avtalen mellan skivbolag och artist förut. Tidigare så var åtagandena 

för artisten oftast längre där man skrev avtal för oftast flera album åt gången. Detta var för att 

alla de olika momenten för en utgivning kostade långt mer förr. Moment såsom pressfoton, 

skivomslag, pressning av fysiska fonogram, lager, logistik, säljare och hanteringen av knepiga 

avräkningssystem. Vad gäller längden av avtalen så berodde det helt enkelt på att en lansering 

av en artist var ett långsamt arbete där man inte sällan gick minus på de första albumen för att 

sedan skörda vinster på tredje, fjärde och femte albumet. Enkelt kan man säga att skivbolagen 

ville vara säkra på att det man förlorade på gungorna kunde tas igen på karusellerna. Sissi 

berättar att priset för att ta pressbilder låg runt 40000kr och de räknade på att en ny artist, en 

så kallad ”baby act” eller ”developing project”, hade en satt budget om 350.000 kronor och en 

etablerad artist uppemot 2-4.000.000 kronor för en svensk akt. Budgeten skulle då räcka till 

inspelning, marknadsföring och promotion för ett album. Idag tar man inte nödvändigtvis lika 

stora risker, mycket för att det förr handlade om att sälja en fysisk vara och de många leden 

som krävdes för att sälja den. Idag handlar det om lyssnandet av låtarna på streamingtjänster 
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där man inte riskerar att behöva pressa fysiska varor som kan returneras eller som inte säljs. 

Felkalkylerade man säljpotentialen hos en artist så kunde det stå skivbolaget dyrt, men för att 

ge en helt nyanserad bild så måste man också nämna att det var lättare att få albumet 

exponerat i skivaffären. Idag finns det oändligt massa listor vilket leder till att den digitala 

många gånger kan ha svårt att orientera sig och kanske inte alltid hittar artistens inspelningar 

trots att de borde vara ett fan. Detta är också en anledning till att DSP:erna ständigt jobbar 

med att utveckla algoritmerna så att musiken ”hamnar rätt”, för skivbolagen anser att det är 

mycket svårt att nå potentiella fans. Slutligen kan också nämnas att Sissi sa att man som artist 

förr hade svårare att få hög royalty  eller möjlighet att ge ut sina inspelningar. Idag kan ett 8

skivbolag banta ner budgeten rejält för att kanske inte behöva spendera förrän det verkligen 

behövs. Detta gäller även den osignade artisten som lätt kan ge ut sina inspelningar, dock är 

det ofta inte utgivningen som är det svåra utan arbetet att nå fansen och få dem att lyssna. 

Att jobba med skivbolag kontra som icke-kontrakterad artist 

Skillnaden är väldigt stor, men båda delar har sina fördelar och nackdelar. 

Signad på skivbolag 

Fördelar: 

- Du får hjälp med allt från skapandet av låtarna till distribution och portfolio, och 

har ett team av människor bakom dig. 

- Du får hjälp med alla kostnader kring släpp av låtar såsom kampanjer, tryck, 

distribution. 

- Man når en större massa via skivbolag då de ofta har mycket kontakter som de 

delar din musik med. 

 Royalty är en ersättning till en upphovsman eller varumärkesägare.8
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Nackdelar: 

- Du har inte lika stor frihet i ditt skapande. 

- Beroende på avtal och relation till bolaget så kan du har svårt att ta dig ur det om 

det skulle bli delade meningar. 

Icke-kontrakterad artist 

Fördelar: 

- Du får mer frihet i ditt skapande än på ett skivbolag, och bestämmer själv tidsplan 

för släpp av låtar och så vidare. 

- Du kan välja vilka parter du vill ta in, t.ex. PR-bolag, manager och så vidare. 

- Du får mer betalt per streamat låt, för du har ingen att dela vinsten med. 

Nackdelar: 

- Du får vara beredd på att stå för alla kostnader själv. 

- Du når ofta inte ut till lika många lyssnare som på ett skivbolag. 

- Det kan lätt bli mer fokus på annat än att skapa själva musiken.  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Avslutande diskussion 
I detta arbetet har jag fått mig en tydlig överblick om hur det är att starta upp en ny artist och 

även att det finns väldigt många olika sätt att göra det på. Om än nischat mot den 

kommersiella branschen, så känner jag mig mycket mer säker i att göra detta på nytt i 

framtiden. Jag har förstått hur skivbolaget jag är på har tänkt när de startat upp Adeena-

projektet, och det har gett en inblick i hur jag själv är som person. Att jag hade svårt att 

bestämma mig, svårt att blotta mig själv och att vara osäker på vad man tycker är något jag 

vill jobba på personligt också, så det var skönt att få den insikten. Jag kunde också förstå att 

jag inte är ensam om den processen, att uppstarter tar tid, att det inte alltid går som planerat 

och att man får ge tid till den kreativa processen för att kunna göra ett intryck på lyssnarna. 

Att se det som ett mål att kunna beröra människor, för att inte glömma bort varför man har 

valt detta som sitt yrke. 

Det som fångade mitt intresse mest var hur Sissi beskrev det som att starta upp ett företag. Att 

det krävs samma planering, syfte och mål som när man säljer en produkt. För även om jag gör 

något jag älskar så är det just det jag gör i slutändan, jag säljer en produkt som jag vill att 

människor ska köpa. Att se sin musik som en produkt kan nog anses provokativt av många 

kreativa själar, men jag tror att ett framgångsrikt koncept kräver den insikten. Musik handlar 

inte bara om att få utlopp för sin kreativitet, det handlar också om att kunna förmedla detta på 

bästa sätt genom omtanke och engagemang. Detta tror jag att man gör bäst genom att inse att 

det är som vilket jobb som helst men att man inte tar det för givet. 

Musikbranschen förändras ständigt och jag tycker det var intressant att höra hur mycket som 

har förändrats från digitaliseringen till idag, hur internet har tagit över vårt sätt att sälja musik. 

Spotify, som har en stor mästarroll i detta, har gett oss en lösning på problemet som 

digitaliseringen innebar, men har också ändrat spelplanen för alla inblandade gällande att få 

ett genombrott som artist och att hålla uppe mängden lyssnare som artist. Det är mycket 

diskussioner kring huruvida artisterna får rätt ersättning genom dessa streamingtjänster, då de 

största har olika grafer för detta. Störst tjänar bäst - minst har ingen chans, kan man tycka. Jag 

har dock inte tagit mig tid till att undersöka hur dessa system funkar, men jag anser att en 
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artist som tänker satsa på en lyckad framtid borde ta sig tid till att förstå hur systemet funkar 

för att inte luras på vinst. 

Arbetet har kretsat mycket kring Sissi Hagald och hennes erfarenheter i branschen, just för att 

vi har jobbat så nära varandra i skivbolaget och hennes upplevelse av branschen är något jag 

respekterar och beundrar. Detta blev en avgränsning jag valde, men ett annat tillvägagångssätt 

hade kunnat vara att intervjua fler människor i branschen för att få en bredare överblick i hur 

andra skivbolag arbetar upp artister. Sissi har dock arbetat på flera skivbolag och har en bra 

inblick i hur de jobbar med artister, så jag tycker att denna avgränsning gjorde att arbetet 

kunde få det fokus jag letade efter. 

I min process att förstå varför jag ville bli artist så nämnde Sissi något hon fått höra av Tobias 

Forge. Hon kommer inte ihåg det ordagrannt utan berättar med egna ord, men det handlar om 

hur han känner när han framträder för sina fans. Ungefär såhär: 

”Jag vill ge mina fans en två eller tre timmar lång flykt från verkligheten där jag bjuder in dom till mitt 
fiktiva tivoli, där de slipper tänka på att de ska till Cloetta-fabriken och arbeta på bandet dagen efter.” 

Jag tycker att det är så fint beskrivet hur man som artist kan känna motivation till att göra det 

man gör. Att kunna vara en guldkant i vardagen för människor som har jobb som är långt ifrån 

underhållningsbranschen, och förstå att det är för dem man jobbar. Många behöver en flykt 

från verkligheten ibland, och att göra det genom musik är vanligt. Jag har länge haft svårt att 

förstå varför jag vill hålla på med musik, för det känns som att man inte gör någon ”nytta för 

samhället”. Men det är precis det vi gör. Musik och alla andra konstformer är enligt mig en 

mycket viktig del av samhället. Hjärnan och ens känslor påverkas av musik, och musik finns 

nästan överallt idag: i butiker, i reklam, i våra telefoner, i alla hörn av våra vardagliga sysslor. 

Det är något som ständigt berör, medvetet eller omedvetet, och därför är jag övertygad om att 

jag vill fortsätta skapa musik.  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Förslag till framtida forskning 

Något som skulle vara intressant att forska vidare kring är det jag nämnde i min diskussion, 

alltså om artisterna får rättvist betalt från DSP:erna? Det är något som jag funderat på under 

denna uppsats och det är väldigt relevant för artisterna som verkar i vår digitala tidsålder. Det 

var ett par år sedan den stora krisen i musikbranschen ägde rum, den tiden då internet tog fart 

och alla kunde ladda ner låtar via ”the Pirate Bay” och andra nedladdningssidor. Spotify har 

som sagt gett en lösning på problemet och musikbranschen har sakta men säkert anpassat sig 

efter den nya tiden, men många är oense om vad som egentligen är rättvist. Därför hade det 

varit intressant att undersöka detta. 
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Webbsidor 

64 tips för dig som vill starta och driva eget  
Hämtad 2020-03-30 från https://www.egetforetag.se/starta-eget-guide 

Creative Director - CD 
 Hämtad 2020-04-15 från https://www.framtid.se/yrke/creative-director 

Hur startar man eget? 
 Hämtad 2020-04-15 från https://www.starta-eget.se/artiklar.php?visa=hur-startar-man-eget 

Guide till att starta eget 
 Hämtad 2020-04-15 från https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/starta-eget-foretag/guide-

till-att-starta-eget/ 

Around 40,000 songs are uploaded to Spotify every day 
 Hämtad 2020-04-15 från https://mobilesyrup.com/2019/05/01/40000-songs-uploaded-spotify-

every-day/  
 

 16

https://www.egetforetag.se/starta-eget-guide
https://www.framtid.se/yrke/creative-director
https://www.starta-eget.se/artiklar.php?visa=hur-startar-man-eget
https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/starta-eget-foretag/guide-till-att-starta-eget/
https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/starta-eget-foretag/guide-till-att-starta-eget/
https://mobilesyrup.com/2019/05/01/40000-songs-uploaded-spotify-every-day/
https://mobilesyrup.com/2019/05/01/40000-songs-uploaded-spotify-every-day/

	Inledning
	Syfte
	Frågeställningar
	Avgränsningar

	Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter
	Metod
	Viktigast vid uppstart för en ny artist
	Delmoment och ordning på dessa
	Uppstartsmodell för ca 20 år sedan
	Att jobba med skivbolag kontra som icke-kontrakterad artist

	Genomförande
	Intervju med Sissi Hagald
	Viktigast vid uppstart för en ny artist
	Delmoment och ordning på dessa
	Uppstartsmodell för ca 20 år sedan
	Att jobba med skivbolag kontra som icke-kontrakterad artist

	Avslutande diskussion
	Förslag till framtida forskning
	Källförteckning/referenser:

