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Sammanfattning 
Detta arbete syftar till att ge svar på några av de frågor man som artist kan ha 
inför en skivlansering. Arbetet är av samtidsskildrande art med en historisk 
tillbakablick till varför vi idag står där vi står när det handlar om skivindustri, 
lansering, ekonomisk vinst och exponering för musik. Stor vikt har lagts vid att 
hitta fakta kring artistens ekonomiska förutsättningar i en tid där de 
traditionella musikmedierna på marknaden har fått ge vika till förmån för nya. I 
mitt arbete har jag även intervjuat artister som idag står inför samma val som jag 
själv angående lansering och analyserat intervjuerna i förhållande till aktuella 
artiklar i ämnet. Av min undersökning kan jag bland annat dra slutsatserna att 
CD‐skivan fortfarande har ett värde på marknaden, att man som artist bör göra 
något uppseendeväckande vid en lansering för att sticka ut ur mängden samt att 
det kan vara av vikt att ha en klar bild av sin tilltänkta målgrupp för att kunna 
skapa ett personligt band till sin publik. 

 

Sökord: musikindustri, skivbolag, artist, lansering 
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1. Inledning 
Som många andra musiker har jag länge planerat att spela in och ge ut en skiva 
med egenkomponerat material. Förutom alla aspekterna som rör den 
konstnärliga biten såsom komponering, arrangering, repetition och inspelning, 
så tillkommer även ett stort kapitel som handlar om produktion, distribution och 
lansering. Men med den föränderliga musikmarknad vi nu står i finns det inga 
enkla svar på hur man bäst går till väga, det finns helt enkelt för många 
valmöjligheter för att svaren ska vara lätta att ge. 

Litteratur inom området distribution och lansering är väldigt knapphändig, det 
finns inte mycket att läsa som rör dessa frågor och det är inte konstigt. Knappt 
hinner en bok gå i tryck förrän villkoren har förändrats. Det var inte många år 
sedan internetsidan MySpace fanns på allas läppar, åtminstone inom 
musikerkretsar. Att ha en egen Myspace‐sida var viktigt, för att inte säga 
nödvändigt, om man som musiker ville ha möjlighet att nå ut med sin musik, 
skaffa spelningar och öka sin lyssnarkrets. Idag, 11 år efter att sidan lanserats 
har den plötsligt försvunnit bort som aktuellt samtalsämne när musiker pratar 
om lansering och hemsidor. Myspace finns fortfarande, men det är inte längre 
lika aktuellt som lanseringsform av musik. Idag pratar vi istället om 
möjligheterna med Spotify och andra streamande tjänster. Hur ser det då ut om 
10 år från nu, pratar vi fortfarande om Spotify då? 

Jag anser att det är svårt att välja väg i en hela tiden föränderlig industri och 
marknad. För bara ett par år sedan var den enda vägen till skivlansering genom 
de större skivbolagen, antingen blev man signad (kontrakterad hos skivbolag) 
eller så blev man det inte. Denna verklighet ter sig långt ifrån dagens och det är 
svårt att fatta beslut inför en egen lansering med så många dörrar öppna och så 
många osäkra framtidsscenarion. 

Inför min egen skivinspelning har jag många frågor som rör detta och jag har 
märkt att det är väldigt få personer som kan ge mig svar på dessa frågor. Vi 
kulturkonsumenter och producenter står ovetande och frågande inför vad som 
blir nästa steg på musikmarknaden. 

Mitt arbete kommer fokusera på att göra en samtidsskildring av musikindustrin 
idag, var vi står, vilka möjligheter vi har och, utifrån det, vilka som är de klokaste 
besluten att fatta inför framtida lanseringar.  

Hur når jag bäst ut med musiken? Har CD‐skivan spelat ut sin roll? Är det ens 
lönt att pressa skivor eller ska jag vända mig helt till den streamande tekniken 
och den digitala musikmarknaden? Sist men inte minst, hur gör jag en vinst på 
min musik? Kan jag överhuvudtaget göra en vinst på min musik i tryckt form 
eller är turnerande på vägarna det enda som återstår?  
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1.2 Bakgrund 
Anledningen till att marknaden är så osäker idag är för att vi befinner oss mitt i 
ett teknikbrott. Detta teknikbrott har uppkommit i takt med Internets utveckling. 
Internet har visserligen existerat och varit en stor del av vår västerländska 
vardag under flera år nu, men det är först under de senaste åren som det dragits 
till sin spets vad gäller påverkan på musikindustrin. Skivförsäljningen har 
successivt dalat allt eftersom nedladdningsproblematiken har vuxit, men då de 
streamande (strömmande) kanalerna, som sedan Spotifys uppkomst 2008, har 
vuxit står vi nu inför ett tekniskt paradigmskifte. Musik har tidigare varit något 
man kan ta på, en LP, ett kassettband, en CD‐skiva. Det är inte så längre. Det är 
inte heller en olagligt nedladdad fil utan en helt laglig sändning från en 
musikdatabas till din dator. 

Denna förändring har satt hela musikmarknaden i gungning och när det tidigare 
var en värld där skivbolagen styrde och regerade över musikmarknaden på ont 
och gott, kanske mest på ont, är det idag ofta den enskilde musikern som står för 
allt från skrivande och inspelning till mixande och tryckning. Egenföretagandet 
har nått klimax i musikvärlden och det är idag viktigare än någonsin att vara sin 
egen entreprenör. 

De tekniska framstegen som driver musiker att tänka i nya banor för både ont 
och gott med sig. Det positiva är att det inte längre behöver kosta skjortan och 
krävas utomstående skivbolag för att kunna spela in och producera en skiva. 
Med internet finns också möjlighet att sprida sin musik på ett helt nytt sätt än 
vad som fanns för några år sedan. Problematiken, som jag ser det, har uppstått 
när tekniken hunnit ikapp industrin, med dagens datorer och mikrofoner 
behöver det inte längre vara en så stor kostnad att göra en schysst 
ljudupptagning, det som har varit skivindustrins försvar mot varför musiken 
kostar kan du nu skapa för ett par tusenlappar.  

Att behöva tänka i nya banor och att utmana sig själv i kreativitet och 
nyskapande från låtskiss till inspelning, till scen ser jag också som en möjlighet 
för att hitta nya vägar, både musikaliskt och entreprenörsmässigt. Men ”den nya 
typen av lyssning” innebär kanske även en risk för de konstnärliga ambitionerna. 

Det jag främst tänker på med ”den nya typen av lyssning” är den som de 
streamade programmen medför. Ser man tillbaka på hur det var när 
skivförsäljning stod för merparten av våra musikbibliotek så vill jag påstå att vi 
lyssnade på ett annat sätt, ett kanske mer förlåtande sätt. Man lyssnade ofta 
aktivt på en skiva från början till slut, på LP‐erans tid krävde dessutom 
lyssningen en aktiv handling i att vända skiva och redan vid första lyssningen 
visste man att om 10 lyssningar kommer skivan låta sämre då nålen gjorde 
slitage på skivan. Naturligtvis måste detta till ett annat förhållningssätt till 
lyssningen. 

När man köpte skivor gjorde man det ibland, eller kanske till och med ofta, utan 
att ens ha hört musiken. Ett säljande omslag kunde för min del ibland räcka för 
att jag skulle bli intresserad av artisten ifråga, ett namn jag visste stod för en viss 
musikgenre eller kvalitet kunde också bidra till ett ”blind‐köp”. Man köpte på 
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chansning eller på tips och sedan gick man hem och lyssnade, sedan lyssnade 
man igen, och ibland kanske det krävdes ett flertal genomspelningar innan 
musiken ens föll en i smaken. Jag minns till och med att jag köpte skivor som jag 
starkt ogillade vid första genomlyssningen, och som ganska snabbt åkte in i 
bokhyllan, för att plockas fram månader eller år senare med en känsla av ”nu 
fattar jag, nu gillar jag”. Tekniken idag kan innebära ett bakslag för den musik 
som faktiskt kräver mera lyssning, den musik som inte vid första takterna berör 
eller påverkar en. Hur ska denna musik nå oss om vi inte ger den tid? Hur 
påverkas konstnären av att musiken ska falla lyssnaren i smaken första 
lyssningen, kanske första 20 sekunderna? Idag ligger den aktiva handlingen i 
musiklyssning i att leta upp musiken som påverkar och berör, scrolla bland 
spellistor och sålla i albumspår, och lyssnaren har betydligt lättare för att hitta 
de låtar som faller i smaken och som man vill höra igen, men lyssnaren har 
således lika lätt för att välja bort de låtar som inte vid en första genomlyssning 
berör eller faller i smaken. 

Den konstnärliga aspekten faller lätt mellan stolarna eftersom vi vid månadens 
slut trots allt måste betala våra räkningar, men vilka konsekvenser får detta över 
vårt musikskapande? Tänker man krasst ekonomiskt blir det kanske viktigare att 
hitta en säregen prägel eller sound som visar vilken musikstil man representerar 
redan i de första albumspårens första takter för att hinna fånga upp den publik 
man riktar sig till. Journalisten och DJ:n Lusensky1 tar upp musikens roll som 
”soundtrack” (ljudspår) till våra liv. I vår kultur omges vi idag konstant av musik 
och kan välja vilken typ av sinnesstämning vi vill försättas i genom att snabbt 
byta spår. Ständigt ses folk med hörlurar inpluggade i öronen på väg till och från 
skolor och jobb, musiken finns överallt och hela tiden.  

Hur påverkar detta konstanta ljudspår vår upptagningsförmåga och hur når man 
som artist igenom det konstanta mediebruset? Lusensky2 säger att vi på 60‐talet 
kom ihåg 34 procent av alla de annonser vi utsattes för, siffran idag ligger på 
under 8 procent. Jag tolkar att detta beror på att vi dels idag utsätts för en 
ofantlig mängd annonser och att det vore omöjligt att komma ihåg dem, men 
också att alla intryck har lett till att vi måste bli bättre på att sålla vad vi faktiskt 
väljer att behålla. 

Hur når man då sin publik? Enligt Lusensky handlar det hela om ”branding” ett 
uttryck använt i reklamsammanhang och som har sitt ursprung i ”to brand” – att 
brännmärka sitt boskap. Du som företag, eller artist för den delen, måste alltså 
sätta en prägel så djup att du berör en känsla av tillhörighet hos mottagaren, en 
känsla som gör ditt intryck värt att behålla.  

Det är få som idag kan svara ”nej” på frågan ”har du någon gång laddat ner 
upphovsrättsskyddat material från internet?”. Jag kan själv erkänna att så har 
hänt, även om jag sedan den streamade tekniken alltmer tagit över marknaden 
blivit en enligt lag samvetsgrann person. Men ibland har jag trots allt laddat ner 
musik. Det kan ha varit i undervisningssyfte eller repsammanhang, ibland har jag 

                                                        

1 Sounds Like branding (Lusensky, 2010) 
2 (Lusensky, 2010) 
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laddat ner film helt enkelt för att jag varit för lat för att gå till filmbutiken och 
hyra den där filmen jag vill se ikväll. Men ska detta då vara en kriminell handling, 
eller ska jag ”bara” få falla in under dödssynden ”lättja” som inte orkar gå 100 
meter till filmbutiken och låta straffet komma vid ett senare tillfälle? Jag anser att 
det är fel att kriminalisera en hel ungdomsgeneration och står vi inför ett 
samhällsskifte där vi tvingas göra det är det snarare fel på systemet än på 
ungdomarna. 
Kulturen har idag blivit tillgänglig för alla och det kostar inte längre multum att 
ha en stor musiksamling i sitt digitala bibliotek. Vem som helst kan i stort sett 
när som helst hitta musik av önskad karaktär genom internet och nya dörrar har 
öppnats både för lyssnare och för artister. På ett par sekunder eller minuter har 
man musiken strömmande genom högtalarna och det är lätt att hitta bra musik 
oavsett smak. Spridningen har också ett kulturhistoriskt värde man inte får 
glömma bort. Musik som annars riskerar att falla i glömska, musik som annars 
inte hade gått att få tag på eftersom den inte längre trycks står idag att finna på 
nätet. Värdet av bevarandet och spridandet av denna musik är enorm, inte av 
upphovsrättsliga skäl utan av kulturbevarande. 

Artister som aldrig någonsin hade blivit signade hos något större bolag på grund 
av allt ifrån för smal musikstil till för bred midja kan idag producera och nå ut till 
en världsomspännande publik hemifrån sitt skrivbord. Detta leder naturligtvis 
till stora konstnärliga möjligheter, det är relativt billigt att spela in och sprida sin 
musik och därför behöver inte heller artisten vara signad hos ett större bolag 
som står för alla omkostnader med en skivinspelning. Det går att själv producera 
en skiva utan att vara förmögen. Man behöver inte heller på samma sätt vara 
bunden till ett större bolags krav på utformning av ens musik utan kan lägga 
större fokus på den konstnärliga friheten. 

Jag älskade min första tid i Stockholm när museibesöken fortfarande var 
kostnadsfria, jag har aldrig gått så mycket på museum som jag gjorde den 
sommaren innan avgiften infördes. Häromveckan var det kulturnatt och jag var 
ute på stan för att då besöka museerna under gratisnatten och jag var långt ifrån 
ensam. Vi suktar efter kultur i alla dess former och vi vill ha rätt att uppleva den. 
Vi vill inte ha ett samhälle där kultur är en klassfråga och det var kanske dit vi 
var på väg med de stigande skivpriserna. Ingen mår bra av ett starkt segregerat 
samhälle, där inkomst står i vägen för kunskap och kultur. Men ingen mår heller 
bra av att arbeta utan att få betalt för det blod svett och tårar som läggs ner i ens 
arbete, och väldigt få andra yrkesgrupper är villiga att göra det bara ”för skojs 
skull”. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt arbete är att försöka göra en skildring av dagens situation som 
musiker och upphovsman för att med det som utgångspunkt kunna fatta så kloka 
beslut som möjligt vid en kommande skivlansering. Med knapphändiga fakta och 
litteratur på området är en orientering i dagens musikmarknad av stor vikt. Till 
detta kommer områden som historisk utveckling, fildelning, digitala 
musiktjänster och möjlighet till ekonomisk ersättning belysas och ligga till grund 
för mig själv och förhoppningsvis andra i min situation när det kommer till 
skivlansering. 

Min huvudfråga är: 

• Hur når man ut med min musik i dagens musikmarknad? 

Utifrån denna fråga formuleras följande frågeställningar: 

• Har de streamade tjänsterna förändrat hur vi exponeras av musik och har 
det påverkat vårt sätt att lyssna?  

• Har CD‐skivan förlorat sitt värde som marknadsledande musikmedia? 
• Hur ser den ekonomiska framtiden ut för musiker och upphovsmän till 

musikaliska verk? 
• Varför vill konsumenten idag inte betala för musiken? 

1.4 Metod  

Metoden jag kommer använda för att få svar på mina frågor är dels intervjuer av 
artister som idag står inför samma frågor som jag, dels analys av litteratur, 
artiklar i ämnet, bloggar och nätdiskussioner. Jag har även valt att kontakta Stim 
för att få svar på mina frågor om ersättning utifrån streamade tjänster. 

Jag har valt intervjuform eftersom jag vill att artisten ska få möjlighet att 
resonera fritt kring musiksituationen och musikmarknaden, och intervju känns 
då som det bästa alternativet. Jag har valt att ställa och redovisa frågorna 
skriftligt för att noggrant hålla riktningen på mitt syfte. I urvalet av frågor 
funderade jag mycket på hur jag kan formulera öppna frågor som ger en 
möjlighet för fria spekulationer hos artisten. Jag fann det ändå svårt att lyckas 
bevara öppenheten i frågan utan att riskera att bli missförstådd och missa 
kärnan. 

De frågor jag valde att ställa är de som direkt ligger under syfte för mitt arbete, 
jag valde dessutom att lägga till extra frågor till vissa av artisterna där jag fann 
detta relevant. 

1.4.1 Urval 

När jag skulle välja personer att intervjua har jag försökt komma i kontakt med 
artister som står nära min egen musik då hela arbetet i grunden utgår från att jag 
ska spela in en skiva så småningom. Min musik ligger i gränslandet mellan pop 
och jazz och det är alltså den kretsen artister jag försökt ringa in. Jag har också 
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försökt få ett brett spektrum vad gäller tid i branschen samt valt att rikta mig till 
både kvinnor och män. 

1.4.2 Genomförande 

Jag fann det väldigt svårt att få kontakt med de artister jag tyckte var av intresse. 
Utav de tio artister jag önskade komma i kontakt med var det bara fem personer 
där jag faktiskt fick kontakt. Dessa fem valde allihop att ställa upp på intervju, 
men när deadline för återkoppling av intervjun närmade sig drog sig en artist ur 
p.g.a. tidsbrist och ytterligare en artist valde att aldrig återkomma med svar efter 
det att frågorna var utskickade.  

Jag har uppsökt artisterna i fråga via mail och de har fått ge sina svar via mail. 
Nackdelarna med detta genomförande var som sagt att två av mina fem 
respondenter inte återkom. Hade jag således bokat ett faktiskt möte eller 
uppsökt artisterna över telefon hade kanske chanserna för genomförd intervju 
blivit större.  

I svaren kan jag se att artisterna svarat likvärdigt i form av längd på svar och 
djupen i svaren är också likvärdiga.  

1.4.3 Avgränsning 

Jag har valt att inte beröra själva produktionen i form av inspelning, mixning, 
tryckning och utgivning. Jag inser att detta kan leda till missade aspekter 
eftersom jag inte får med hela processen från konstnärligt arbete till produktion 
och lansering. Men då det redan finns mycket skrivet kring områdena som berör 
just produktion och de inspelningstekniska möjligheterna och svårigheterna, 
såsom ”Berätta med Ljud” (Andreasson/Rylander 2010), väljer jag att lägga 
fokus på den del av ämnet som inte är lika belyst nämligen lansering, exponering 
och kartläggning av dagens ekonomiska förutsättningar inom musikindustrin. 

 

1.5 Begreppsförklaring 

I min uppsats återkommer jag till vissa ord och här följer en förklaring av dessa 
och hur jag väljer att använda dem. 

• Streaming, att streama (strömma) musik innebär att filen inte behöver 
laddas ner till din dator utan att den spelas direkt ifrån ett program, du 
äger alltså inte låten utan lyssnar på den i en direkt uppspelning. Skillnad 
mot nätradio är att du själv väljer när och i vilken ordning låten spelas. 

• Artist, när jag använder ordet artist gör jag det utifrån ett 
musikperspektiv. Artisten är i det här fallet en musikartist som framför 
egna eller andras låtar. 
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2. Information från litteratur och internet 
 

2.1. Teknisk utveckling 

Som jag tidigare nämnde är internet knappast det första teknikbrottet i historien, 
för att få en förståelse för detta tekniska paradigmskifte följer här en historik 
tillbakablick. 

Det första teknikbrottet kom med fonografen. Fonografen uppfanns år 1878 av 
Thomas Edison, för första gången kunde man göra en ljudupptagning och spela 
upp musiken vid ett annat tillfälle, på en annan plats. Fonografens ljudkvalitet 
var såklart väldigt låg men Edison såg många framtidsmöjligheter och tänkte 
lansera sin produkt främst för kontorsverksamhet och tal snarare än musik. 3 

Möjligheten att själv som konsument spela in musik kan ses som ett andra 
teknikbrott. Våra teknikmedier har genom historien allt som oftast lanserats i en 
uppspelningsbar version, först senare följt av en inspelningsbar sådan. Ex.vis 
kom CD‐spelaren före brännaren, kassettbandspelaren var även den från början 
utan inspelningsfunktion. Detta är naturligtvis inte bara på grund av att tekniken 
inte kan lansera det inspelningsbara mediet direkt, utan ofta i rent vinstsyfte. 
Problematiken kring detta har varit att så fort ett nytt medie lanseras tas 
konsumenten ofta ifrån sin fria vilja. Lyssnaren får inte ett fritt val över vad som 
finns på mediet. Informationen, musiken, filmen har varit förutbestämd av 
industrin och vi som konsumenter har snällt fått tacka och ta emot när det nya – 
bättre, mediet har lanserats men utan funktionen ”valfrihet”. Hellqvist anser att 
den fria viljan är något som industrin tjänat ofantliga summor på genom att först 
sälja oss en videospelare med förinspelade videoband– sedan lansera en 
videospelare med inspelningsbara videoband. På så sätt ökar industrin sin vinst 
med det dubbla, för nu har de skapat ett behov. 4 

 

2.2 Skivindustrins uppgång och fall 

Hur lyckades skivindustrin då sätta krokben för sig själv? Jag kommer nu ta upp 
ett par punkter som är viktiga för att till fullo förstå den historiska aspekten. 

Skivindustrin, som alla andra industrier, har naturligtvis ett vinstkrav. För att det 
ska vara ekonomiskt vinstdrivande att producera musik har man varit tvungen 
att finansiera de ekonomiska kostnaderna med motsvarande försäljningspris. 
Tidigare var de rena inspelningstekniska svårigheterna en hög kostnad. En fullt 
utrustad studio kostade mycket pengar, tiden där i blev således dyrbar för att 
studion skulle kunna betala sig själv, tryck och produktion kostade också. Men 
krasst kan man säga att det som kostade mest var tekniken vid inspelningen och 

                                                        
3 Ljudspåren förskräcker (Hellqvist1977) 
4 (Hellqvist 1977) 
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tiden i studion, att sedan trycka upp 100 eller 100.000 exemplar av en skiva var 
en mindre kostnad. För att driva detta med vinst har bolagen alltså satsat på att 
sälja många exemplar från en inspelning, d.v.s. massproducera musik. För att 
lyckas med detta har man bedrivit hård lansering av en och samma artist, 
lyssnarna har matats med musiken tills de inte längre ”vill” vara utan den och 
”måste” köpa den. Experiment kring detta har gjorts, exempelvis gjorde en 
producent vid radio Luxemburg ett experiment där han medvetet valde att spela 
en sats ur en Vivaldikonsert sex gånger om dagen under femton dagars tid, tre 
månader senare hade skivan sålt 80.000 exemplar av denna konsert . Folkkära 
artister har på så sett varit ett säkert kort för skivindustrin att satsa på, medan 
smalare musikstilar har fått vika hädan till förmån för säker vinst. 5 Trots 
dalande siffror i den materiella skivförsäljningen så pekar 
skivförsäljningssiffrorna på den svenska digitala musikmarknaden uppåt! Detta 
tros vara en direkt effekt av åtgärder mot fildelning i kombination med lagliga 
alternativ som streaming. 6 

 

På IFPI:s (International Federation of the Phonographic Industry) hemsida går 
att läsa:  
 

“Den digitala försäljningen står idag för 16,3 procent av den totala musikförsäljningen, 
en uppgång med hela 98,6 procent under året. 46,1 procent av den digitala 
försäljningen kommer från streamade musiktjänster (17 procent under 2008) och 53,9 
procent kommer från övriga Internettjänster (83 procent under 2008).” 

 
I de två följande graferna kan man se utvecklingen av den digitala och streamade 
försäljningen av musik år 2000 resp 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 (Hellqvist 1977) 
6 Stim.se 
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                källa: IFPI:s hemsida 

I graferna går att utläsa hur många enheter (units) i varje kategori (singlar, 
album, video, digitalt) som sålts under året, vilken procent det motsvarar till 
föregående år (% of LY) samt det totala antalet försäljningar (sales) och 
motsvarande procent till föregående år. 

 

2.3 Nedladdning och upphovsrätt 

Nedladdning är ett stort problem när det kommer till den ekonomiska 
ersättningen för upphovsmän. Därför vill jag se på hur upphovsrätten uppkom 
och hur nedladdningsproblematiken ser ut idag. 

Upphovsrätten kom till genom Victor Hugos initiativ på 1880‐talet. Genom 
Bernkonventionen beslutades att skaparen av ett verk äger rätten till verket, och 
att användarna av verket har en skyldighet att betala upphovsmannen. Över 160 
stater är anslutna till Bernkonventionen. Sverige anslöt sig 1904, och 1960 kom 
Sveriges lag om upphovsrätt. 7 

Upphovsrättslagen säger att det är upphovsmannen som är ägare till sitt verk 
och att det är upphovsmannen själv som ska få avgöra i vilken mån och 

                                                        
7 lagen.nu, wikipedia.se 
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utsträckning man vill att verket ska nå allmänheten. Lagen om upphovsrätt ger 
också upphovsmannen rätt till ekonomisk ersättning de gånger verket visas, 
spelas eller sprids. Men upphovsrättslagen har vissa mindre undantag, det ger 
privatpersoner utrymme att göra en eller ett par kopior av upphovsrättsskyddat 
material, t.ex. är det helt lagligt att cracka (d.v.s. ta bort kopieringsskyddet) en 
kodad dvd‐film för att bränna ut ett exemplar till sig själv eller en nära anhörig 
samt att bränna CD‐skivor för privat bruk så länge man äger en lovlig förlaga. Det 
är däremot inte lagligt att lägga ut upphovsrättsskyddat material på en 
fildelningssajt, eller att kopiera material taget från en fildelningssajt. 8 

År 2008 minskade fildelningen för första gången jämfört med tidigare år, men 
2010 var den åter på uppgång och något högre än 2008. Allra störst är 
fildelningen bland unga män ålder 16–25, och 20 procent av svenska 
befolkningen fildelar. 9 

 

 

      källa: ”Svenskarna och internet 2010” (Findahl 2010) 

 

IPRED‐lagen, som i Sverige trädde i kraft första april 2010 på 
europaparlamentets direktiv visar tydligt på att det är en kriminell handling att 
fildela upphovsrättsskyddat material. Ovanstående tabell visar dock att det är en 
uppåtgående trend främst bland unga. IPRED‐lagen ger upphovsmannen 
möjlighet att utkräva IP‐adressen, d.v.s. abonnenten bakom en 
internetuppkoppling, för att på så sätt rättsligt kunna pröva om abonnenten gjort 
intrång i upphovsrätten. 10 

                                                        
8 ”Att kunna leva på sitt skapande”, Justitiedepartementet 
9 (Findahl 2010) 
10 www.riksdagen.se 
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Syftet är att IPRED eller ”civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område” 
11som lagen egentligen heter, ska möjliggöra att vi överhuvudtaget kan följa 
upphovsrättslagen i ett samhälle där upphovsrätten inte längre räcker till för att 
skydda verket och upphovsmannen. Några prejudicerande fall av IPRED‐lagen 
har i skrivande stund inte avslutats och det är därför svårt att avgöra vad som är 
fällande eller inte. De som dömer i frågan vet inte riktigt själva. Det är dock en 
avvägning mellan upphovsrätt och integritetsskydd och rättighetshavarens 
intresse måste ställas mot den enskildes integritetsintresse. Detta kommer 
troligtvis leda till att IP‐adresser endast godkänns bli utlämnade om det finns 
sannolika skäl för fildelning av stora proportioner. 12 

 

 

2.4 Gratissamhället 

Samhällstendenser visar på att konsumenten blir allt mer ovillig att betala för 
musik. 13Även inom andra område är konsumenten idag ovillig att betala. Jag har 
sökt upp Planka.nu:s hemsida för att ta del av åsikter bakom den tendens som 
pekar på att konsumtion och nyttjande av tjänster ska vara gratis. 

”Planka.nu” är en organisation som förespråkar fri kollektivtrafik, detta 
ställningstagande visar de genom att åka gratis, d.v.s. ”planka” i kollektivtrafiken 
i olika städer. Jag har sökt upp Planka.nu:s hemsida för att ta del av åsikter 
bakom den samhällstendens som pekar mot att konsumtion och nyttjande av 
tjänster ska vara gratis. 

Systemet är uppbyggt som så att man som plankare betalar en avgift till 
Planka.nu varje månad istället för en vanlig månadsbiljett i SL:s system. Avgiften 
går sedan till att betala eventuella böter man får om man åker fast, samt enligt 
deras webbsida, till spridning av budskapet bakom Planka.nu:s politiska 
ställningstagandet mot avgiftsbelagd och vinstdrivande kollektivtrafik. Under 
fliken ”Vad tycker vi?” 14 kan man läsa om Planka.nu:s moraliska 
ställningstagande bakom sitt gratisnyttjande av lokaltrafiken. Kort fattat kan 
man säga att hela rörelsen är en motrörelse mot överpriser. Planka tycker att 
landets kollektivtrafik kostar alldeles för mycket och helst ska vara gratis, och att 
det är orimligt att en miljonär och en arbetslös ska betala samma pris för att ta 
sig runt. Man pekar även på många fina konsekvenser av en gratis kollektivtrafik. 
Det skulle, enligt Planka, medföra en bättre miljö med minskad biltrafik och färre 
trafikolyckor och detta skulle bl.a. finansieras genom skattehöjningar. 

Några andra som förespråkar gratis nyttjande av varor och tjänster är det 
politiska partiet Piratpartiet. På deras hemsida går att läsa följande: ”Ett 

                                                        
11 ”Att kunna leva på sitt skapande” Justitiedepartementet 
12 www.riksdagen.se 
13 metro.se 
14 planka.nu 
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samhälle där kultur och kunskap är fri och åtkomlig för alla på lika villkor gynnar 
hela samhället”. 15 

 

2.5 Publikvanor 

Påverkar konsumentens ovilja att betala för musik och tjänster även 
konsertverksamhet i form av utebliven publik? 

I SOM‐institutets undersökning ”kulturvanor i Sverige 1987‐2009” (se bilaga 1) 
kan man utläsa att antalet människor som någon gång under det senaste året 
besökt en pop/rock‐konsert ligger på ungefär samma nivå sedan ‐99 och faktiskt 
pekar lite uppåt. Men hur ofta de under det här året gått på konsert, om det 
handlar om en gång eller femton gånger, och huruvida den kurvan pekar upp 
eller ner framgår inte av frågeställningen. Publiken finns fortfarande kvar men 
har frekvensen på besöken minskat? I en artikel i SvD går att läsa om hur USA:s 
konsertpublik minskat med 17 procent första halvåret 2010.16 Sett till Svenska 
kulturvanor så har ett flertal svenska festivaler har de senaste åren lagt ner eller 
klarat sig med nöd och näppe 17 och statligt finansierade stiftelser som 
Länsmusiken och Rikskonserter drar ner på verksamhet.18 Ensembler och 
orkestrar har inte längre råd att ha anställda musiker. 19 

 

2.6 Spotify och ekonomisk ersättning 

Spotify är det program som just nu är ledande inom musikstreamande tjänster. 
Jag är intresserad av hur spotify ser på ersättning gentemot musiker och 
upphovsmän, för att få svar på det måste vi se till hur Spotify är uppbyggt och 
finansierat. 

Spotify grundades 2006 av Daniel Ek och Martin Lorenzson och lanserades i 
Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Finland och Norge den 7:e 
oktober 2008. De har ett utbud på över 13 miljoner spår och 10 miljoner 
registrerade användare. Spotify är dels en tjänst för streamad musik och dels en 
digital musikbutik.20  

Grunderna i Spotifys avtal är egentligen desamma som vid vanlig skivförsäljning. 
Skivbolagen äger fortfarande rätten till inspelningen och får genom sina avtal 
med spotify mekanisk royaltie utbetald. Spotify har sedan slutit avtal med Stim 
för att få rätt att använda själva kompositionen och ersättning utgår dels till 
skivbolagen, dels till Stim. Hur stor ersättning som går till skivbolagen är hemlig, 

                                                        
15 piratpartiet.se  
16 svd.se 
17 svd.se 
18 sr.se 
19 svd.se 
20 spotify.com 
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men det som är offentlig fakta är att de fyra major‐bolagen: Sony music, 
Universal music, Warner music och EMI plus independentkollektivet Merlin 
tillsammans äger 18 procent av aktierna, något som de köpte för mindre än 
100.000 kronor. Om andelserbjudandet samt kostnaden per andel kom från Ek 
och Lorenzson eller om skivbolagen krävde detta för att gå med på utlåning av 
sin musikkatalog till spotify är hemligt. 21 Den senaste värderingen av Spotify 
hamnade på drygt 2 miljarder kronor enligt tidningen Studio och så mycket som 
6,4 miljarder enligt DN 22 

 De flesta avtal runt och kring spotify är hemliga. Inte ens Stim – som ska 
företräda upphovsmännen, vill svara på hur avtalen ser ut. I sitt avtal med 
Spotify och sin tariffersättning för musikuppspelning i Spotify har Stims utgått 
från hur ersättning för uppspelning i radio ser ut. De har jämfört lyssnarsiffrorna 
vid en radiospelning med hur många klick en låt har fått i Spotify och har 
därigenom kommit fram till en jämförbar tariff där ersättningsnivån för en låt i 
spotify hamnar runt 0,23 öre per lyssning, utav dessa ören ska sedan procent gå 
till förlag och ca 0,16 öre går tillbaka till upphovsmannen. Förutom ersättningen 
till Stim går ca ytterligare 0,23 öre från Spotify till skivbolaget och där blir det 
beroende på artistens avtal ca 15 procent tillbaka till artisten, alltså 0,036 öre. 
Med denna uträkning kan alltså en artist med relativt bra avtal, som ligger under 
ett mindre skivbolag och framför egenskriven musik få ca 0,19 öre per lyssning i 
Spotify. 23På 1000 spelningar blir det alltså 1,9 kronor jämförbart med ca 300‐
400 kronor för en uppspelning av samma låt en gång i P3 (se bilaga). 

Hur fördelas då de 99 kronor som man som prenumerant behöver betala för att 
få tillgång till spotifys premiumtjänst? Tv4‐nyheterna har gjort en beräkning på 
hur pengarna troligtvis fördelas. Eftersom siffrorna är hemliga är deras resultat 
ungefärliga och deras beräkningar ser ut såhär: 17,5 procent, alltså 18 kronor 
går bort i moms. Av de resterande 82 kronorna tar skivbolagen mellan 50 och 60 
procent alltså någonstans kring 45 kronor, och utav dessa 45 kronor går sedan 7‐
90 procent till artisterna, allt beroende på avtal. Spotify tar en del till drift, 
personal och marginal ‐ och Stim får mellan 10 och 12 procent, det vill säga cirka 
8,50 kronor. Men mer än hälften av den spelade musiken är utländsk så i 
slutänden blir det cirka 3 till 4 kronor kvar till svenska upphovsmän. 24 

 

2.7 Nya vägar 

Många artister har valt alternativa vägar för att nå ut med sin musik. Nedan följer 
ett par exempel på alternativ distribution. 

Radiohead valde 2007 att ge ut sin skiva ”in rainbows” som en ”gratis” 
nedladdning, gratis med modifikation då de bad nedladdarna betala vad de 

                                                        
21 ” Sanningen om Spotify” Tidning Studio nr 8 2010 
22 dn.se 
23 svt.se 
24 nyheterna.se 
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tyckte att skivan var värd. Enligt de siffror jag hittat uppskattar man att bandet 
fick in mellan 2‐10miljoner dollar de första veckorna, en summa som oavkortat 
gått till bandet eftersom inget skivbolag står mellan dem och pengarna. 25 Skivan 
sålde i över 3 miljoner exemplar, inklusive nedladdningarna som emellanåt 
gjordes utan att lyssnaren betalade för sig. Varför är då folk villiga att betala för 
musiken när den faktisk är gratis? Enligt theglobeandmail visar forskning 
bedriven vid Cornell University på att vi är mer villiga att betala om vi känner en 
personlig kontakt med den vi betalar för, ex.vis tjänar servitriser mer dricks om 
de presenterar sig vid namn och skriver ett ”tack” på notan. Annan forskning 
gjord vid Newcastle University visar också att vi har större förmåga att handla 
moraliskt korrekt om vi känner oss övervakade, ex.vis har experiment utförts i 
fikarum med fikaburkar för donationer istället för vanliga kaffeautomater. 
Ansvarets har lagts på att den som fikar är samvetsgrann nog att betala för sig 
och experimentet i sig gick ut på att man satte olika bilder ovanför 
donationsburken. De veckor en bild med ett par arga ögon övervakade 
fikaburken resulterade i tre gånger så mycket pengar som de veckor då en bild 
på en blomma fanns där istället. ”In rainbows” låg ute till fri nedladdning under 
en begränsad tid, efter denna tiden kunde man bara köpa skivan i fysisk form 
utav en specialutgåva med tjock booklet eller via i‐tunesstore. 26 

Tittar vi till våra svenska artister går tankarna till ”The Ark” som valde att släppa 
sin skiva ”In full regalia” i tidningsformat. För 99:‐ köper man skivan som istället 
för ett skivfodral inryms i ett 100 sidor stort magasin. Magasinet innehåller 
bilder, artiklar, och dessutom ett flertal sidor reklam eftersom magasinet till stor 
del är annonsfinansierat. Skivan kan bara köpas i detta magasinformat, och med 
ett förtryckt pris ”99:‐” på framsidan blir skivbutikerna på nätet plötsligt den 
dyra versionen eftersom deras frakt tillkommer. Fördelen med att släppa skivan 
i tidningsformat var dels att The Ark kom undan en del av momsen, siffrorna 6 
procent moms motsvarande 25 procent, dels att skivan fanns till försäljning på 
över 1100 ställen utspridda i landet. Allt från skivbutiker till pressbyråer blev 
musikåterförsäljare. Vad blev då vinsten? Första månaden sålde magasinet i 
35.000:‐ exemplar vilket är väldigt bra i dagens skivindustri, men bandet fick 
också utstå kritik från skatteverket som ansåg att de på olaglig väg undkommit 
skivmomsen genom att istället släppa en tidning, och inte delat upp momsen i 
två delar, vad de långsiktiga konsekvenserna blir både för The Ark beror i 
dagsläget på om skatteverket väljer att gå vidare i fallet eller ej. 27 

Marit Bergman provade också en ny lanseringsform när hon valde att ge ut sin 
senaste skiva i prenumerationsform. För 89 kronor kunde prenumeranten varje 
månad ta del av ett nytt spår, total 12 spår av en ny skiva över ett års tid.28 

 

                                                        
25 crunchgear.com 
26theglobeandthemail.com 
27 dn.se, wikipedia.se, svt.se 
28 skivkoll.se 
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3. Undersökning 

3.1 Stim och Spotify 

I min genomgång av tillgänglig fakta kände jag mig fortfarande inte helt klar över 
de ekonomiska förutsättningarna streamade tjänster, och främst då Spotify som 
är ledande på marknaden, medför. Jag valde då att kontakta Stim i hopp om mer 
svar kring deras ersättningsnivåer för upphovsmän när det kommer till detta. De 
har till svar skickat mig avräkningar på allt möjligt och jag kan nu utläsa exakt 
hur många kronor jag får för alltifrån liveframträdanden med betalande, 
sittande, dansande publik till uppspelning i diverse radiokanaler och tv, såväl 
licensbelagda kanaler som betal‐ och reklamfinansierade. Men under rubriken 
”Spotify” står bara texten ”se separat lista” men någon sådan följde inte med. I 
löptexten i mitt mail har frågan kring streamade tjänster och ersättning 
undvikits att svara på. Varför är då hemlighetsmakeriet kring spotify så stort? 
Det närmaste jag kommer svar på detta är ett citat ur artikeln ”Sanningen om 
Spotify”. 29 När artikelförfattaren tar kontakt med Stim för att få reda på hur 
avtalen är uppbyggda svarar Stim angående sina avtal: ”‐ Det är som med alla 
avtal. Vissa saker får man reda på, andra inte. Du kommer inte längre än en 
årsredovisning även om du äger aktier i ett aktiebolag”. Stim säger vidare att den 
affärsetiska koden förhindrar dem från att avslöja sina avtal med Spotify och där 
tar det stopp. Jag kan inte komma längre i mina försök att få klarhet i exakt vad 
som döljer sig i de hemliga avtalen mellan Spotify och skivbolag eller mellan 
Spotify och Stim. 

 

3.2 intervjuer 

I redovisning av intervjuerna har jag valt att ha med varje intervju i sin helhet, 
detta för att min förhoppning är att man då kan följa artistens tankebana genom 
varje svar då vissa av frågorna hänger ihop. I intervju 2 & 3 tillkommer en extra 
fråga speciellt för den artisten. Dessa extrafrågor ligger som nummer 6. 

 

 

 

 

 

 
                                                        
29 Sanningen om Spotify” Tidning Studio nr 8 2010 
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3.2.1 Intervju 1 

Oskar Humlebo ”Motoboy 

Utgiven musik: Moto Boy (2008), For 
Martha (EP 2008), Lost in the call (2010) 
alla utgivna under bolag: Songs I wish I had 
written 
 
1. Hur tänker du kring CDskivans roll i 
samhället? Har den snurrat färdigt till 
förmån för andra medier eller kommer den 
göra revansch? 
 
‐ hmm.. Jag tror CD‐skivan som fysisk 
produkt är rätt ute ur leken, eller iallafall 
kommer bli, varför massproducera en plastbit när det egentligen inte behövs, det 
är ju bara dyrt och rätt onödigt. Däremot fungerar den fortfarande som ett slags 
visitkort, och som en slags konsertprodukt, dvs ett minne (med en signatur) från 
en konsert med vilken man också som publik kan visa sitt stöd och sitt intresse. 
Den är inte dyr att producera och kan därför säljas rätt billigt och fortfarande 
skapa en vinst. Så jag tror den kommer hänga kvar en tid till precis som vinylen 
hängt kvar fast den egentligen marginaliserats av CD och mp3, men jag tror inte 
den kommer återfå den säljkraft den hade under 90talet, vilket helt ärligt är till 
gagn för alla, utom skivbolagscheferna och aktieägarna.  
 
  
2.a Tror du att människors lyssnarvanor och sätt att lyssna på musik har 
förändrats de senaste åren, i takt med streamande tjänster som spotify och wimp? 
 
‐ Det känns som vi idag omges av musik nästan hela vår vakna tid, och vi kan hela 
tiden göra våra egna val. Jag tror absolut det har förändrat lyssnarnas vanor, 
både försämrat dem och förbättrat dem. Jämför med en konsumbutik idag, du 
kan välja kinesiska päron, honungsdoppade dadlar, baklawa, falafel, kaffe från 
precis den gården med precis de bönorna, 200 olika sorters apelsinjuice, alla 
rissorter du kan tänka dig etc etc etc. Det finns fantastisk mycket att välja på och 
för de som är intresserade och engagerade finns möjlighet att äta fantastisk mat, 
men för många blir det ett enda stort blurr och en djungel av val, så de går direkt 
till oxpytten och gorbyspirogerna, lättast så. Precis som med musikbranschen så 
översvämmas butikerna av skitprodukter men med inslag av fantastiska grejer. 
Mina egna lyssnarvanor har blivit fantastiskt upplyfta sen jag fick spotify, det 
finns möjlighet att upptäcka så mycket nytt och gammalt som jag aldrig annars 
hittat. 
 
 
2b. Påverkar det i så fall dig som konstnär när du skapar; skapar du efter vad du 
tror din publik kommer vilja höra/fastna för? 
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‐ Nej jag har lärt mig om mig själv att jag inte kan kompromissa där, det blir bara 
skit av allt då. Jag gör det som i magkänsla och hjärta känns rätt och så får jag 
också en publik som känner likadant, de vill inte fejka sig fram i livet och smickra 
in sig hos andra för att vinna på det. På sätt och vis är det lite befriande att det 
inte är en speciellt lukrativ bransch längre, ska man göra det under en längre 
period än några månader måste man göra det för man älskar det. Även om jag 
kunnat anpassa mig till normer och förväntningar hade jag inte velat dö och 
vetat att jag horade mig fram, att jag sänkte mig till en lägre nivå för att passa in i 
gänget. Hur många grammisar och listor och annat skit de försöker locka med är 
det inte där det genuina värdet ligger. 
Jag kanske är lite obstinat där, men jag vill verkligen bara skapa det bästa och 
vackraste jag kan och just i skapandet kan man inte kompromissa. 
 
  
3. Hur tror du den generella låtskrivaren/artisten kommer försörja sig de närmsta 
åren  kan man leva på en kombination av att sälja musik och turnera eller 
kommer den ekonomiska vinsten väga tyngre i en av de två? 
 
‐ Som det är nu ligger försörjningen nästan uteslutande i turnerande, men i och 
med att fler turnerar mer går det ju en inflation där och den världen kan sakta 
rasa samman också, så det krävs en utbalansering av inkomster för att 
konstnärer, som är en infrastruktur i samhället, ska kunna överleva och skapa 
det som en befolkning behöver lika mycket som mat o vatten, ett värde i livet. 
Min förhoppning är att streamade musiktjänster kommer löna sig på en nivå där 
artister inte behöver turnera 200 dar om året. Det handlar inte om att bli 
ekonomiskt oberoende eller att leva lyxliv, det kommer konstnärer aldrig göra, 
utan att kunna vara verksam långsiktigt. 
Sen får man väl vara beredd att jobba hårt, skippa helger och semestrar, aldrig 
kunna socialt planera i förväg utan vara beredd på att göra ett jobb istället, att 
leva snålt och praktiskt, men det är väl konstnärer knappast ensamma om. 
 
  
4. Idag lägger många artister in en extra växel vid skivlansering. Knep som 
prenumeration på låtar, exklusivt material och skivor i tidningsformat har nyligen 
setts hos flera nutida artister. Tror du det är rätt väg att gå för att locka lyssnare, 
och har du själv tankar kring att göra något ”extra” med dina kommande releaser? 
 
‐ Som sagt är CD‐skivan inte riktigt produkt nog idag, det behövs som lite mer, 
och jag kan hålla med konsumenter där, ska jag lägga hundralappar på en skiva 
vill jag gärna ha något mer än bara en glänsande plastbit (även om musiken på 
den är det som egentligen säljs..). Musiken kan man lyssna på streamat så att 
köpa en fysisk produkt med musiken borde vara lite mer spännande.  
Jag skulle nog gärna göra något extra när det är dags, vet inte vad än, men något. 
 
 
5. Jag har själv planer att spela in en skiva så småningom, vad tror du är det 
viktigaste för en ny artist att tänka på för att nå ut med sin musik? 
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‐ Att vara skitbra och helt fantastisk och ärlig och kompromisslös och inte låta 
eller tro att någon ska göra jobbet åt en. Är man svinbra och inte viker sig eller 
anpassar sig efter grupptryck och normer så lyckas man, så enkelt är det. Och om 
man med det tror att "lyckas" är att bli känd o rik så har man missat hela 
poängen och kan lika gärna ställa sig i idolkön eller visa arslet i någon smakfull 
dokusåpa. Jag tror det var Jussi som sa att om en sångare är bra bildas det en 
publik utanför fönstret när hon/han övar. Dvs ställer man sig på gatan och 
sjunger vackrast i världen får man till slut den uppmärksamheten också, man blir 
inte stjärna, man är det redan (och samma sak där, tror man att stjärna=rik o 
känd har man missat poängen). Shit vilket pretto svar, men det är sant. 
  
  
6. Jag vet att du nyligen fick ställa in flera turnéer pga sjukdom, hur löste det sig 
ersättningsmässigt? 
  
‐ Inte alls:) Jag borde haft företagsförsäkring där så jag kunnat få någon sorts 
ersättning. Kanske hade jag kunnat tjata på försäkringskassan men det är lite 
som att dyka ner i en pool med bajs för att plocka upp en tia, jag hatar såna 
myndigheter och håller mig så länge det går borta från dem. 
Trösten är väl att jag slapp många utgifter i samband med att turnera. 
 
 
 
 
 

3.2.2 Intervju 2 

Linnea Henriksson 

Utgiven musik: Prylf ‐ Kind of 
Green/2010/Boogiepost 
 
1. Hur tänker du kring CDskivans roll i 
samhället? Har den snurrat färdigt till 
förmån för andra medier eller kommer den 
göra revansch? 
 
‐ CD‐skivan har absolut förlorat mycket av 
den status den tidigare haft, men jag tror 
inte den är uträknad. Jag tror aldrig den kommer tillbaka lika starkt, man vänjer 
sig vid att kunna få tillgång till allt ‐ vilket en CD‐skiva inte ger, men 
för musikälskare kommer det alltid vara något speciellt över att få plocka ut 
skivan ur sitt fodral, läsa i konvolutet och lyssna från första spåret till sista.  
 
 
2.a Tror du att människors lyssnarvanor och sätt att lyssna på musik har 
förändrats de senaste åren, i takt med streamande tjänster som spotify och wimp?  
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‐ Ja, jag tror säkert att framför allt yngre som inte var med innan internet "tog 
över" lyssnar på musik annorlunda än äldre. Lite mer slit och släng, en låt man 
älskar som sen får ersättas med en ny. Behovet av att ha allt sin favoritartist 
spelat in, alla skivor, är inte lika viktigt när man nu kan välja sina favoritlåtar och 
göra egna spellistor som får följa med. Mer att musiken är ett tillägg till sin andra 
aktivitet, än att man låter musiken vara huvudperson. 
 
 
2b. Påverkar det i så fall dig som konstnär när du skapar; skapar du efter vad du 
tror din publik kommer vilja höra/fastna för? 
 
‐ Nej. Har svårt att tro att någon som skapar musik för att det är ett inre behov, 
en passion och ett sätt att uttrycka sig, skulle kunna skapa musik så. Men jag 
påverkas av min omgivning och kan gärna finslipa åt det håll som jag tänker att 
även andra attraheras av ‐ än att det bra funkar i min lagom tillruffsade hjärna. 
  
 
3. Hur tror du den generella låtskrivaren/artisten kommer försörja sig de närmsta 
åren  kan man leva på en kombination av att sälja musik och turnera eller 
kommer den ekonomiska vinsten väga tyngre i en av de två? 
 
‐ Vet inte hur folk tänker i allmänhet, men folk måste tjäna pengar på att skapa 
musik så därför tror jag att låtskrivare kommer kämpa för sin sak och kräva nya 
sätt att få pengar när folk tar del av ens musik (spotify mm) när skivan förlorar 
makt och för musiker gäller det att satsa på konserter. För mig handlar det om 
att spela live och tjäna pengar på det ‐ men jag tror inte att man enbart kan göra 
detta och make a livin. Kulturarbetare måste få stöd genom bidrag och 
stipendium och inom det kommersiella området får man hitta reklamjobb mm. 
Jag tänker att det är få förunnat att leva på sin konst ‐ man måste vara beredd att 
hela tiden se nya vägar ‐ det måste också bli en del av skapandet. 
 
 
4. Idag lägger många artister in en extra växel vid skivlansering. Knep som 
prenumeration på låtar, exklusivt material och skivor i tidningsformat har nyligen 
setts hos flera nutida artister. Tror du det är rätt väg att gå för att locka lyssnare, 
och har du själv tankar kring att göra något ”extra” med dina kommande releaser? 
 
‐ Jag tror alltid det är viktigt att försöka sticka ut. Speciellt nu när så mycket ser 
samma ut som en mp3‐fil, men det egentligen ligger timmar av arbete bakom 
varenda spår. Sanningen är att man aldrig är unik eller ensam om sin sak. När vi 
släppte skiva med prylf skickade vi runt glitterfyllda presspaket till recensenter. 
Fick en del skäll i telefon när vi följde upp, men alla ställen kom ihåg oss och vi 
har fått utdelning både i skivrecensioner och i att det skrivits mycket vid 
spelningar. Jag tycker det är kul att få tänka till om sånt. För mig handlar det om 
att låta även andra sinnen än hörseln känna samma sak som man vill säga med 
musiken. Det ska säga samma sak med hur det ser ut, paketeras, känns.. Och ett 
skivsläpp måste synas ‐ man gör så mycket jobb med musiken, man kan lika 
gärna jobba lite till så folk uppmärksammar den. Ett skivsläpp är bland det enda 
folk kan haka upp sig på som "aktuellt" och kan generera i massvis med 
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spelningar etc, sjukt med tanke på att skivan förlorar makt pengamässigt ‐ men 
det behövs som CV, eller vad man vill säga. Sen kan inte alla göra tidningar, då 
faller det unika med det... 
 
 
5. Jag har själv planer att spela in en skiva så småningom, vad tror du är det 
viktigaste för en ny artist att tänka på för att nå ut med sin musik? 
 
‐ Jag tror man måste börja med att ge sig en liten käftsmäll så man känner att 
man blir nöjd med varje liten grej som leder frammåt ‐ och inte besviken. Börja 
på noll och se framgång, va nu det är, som en skön bonus och inte en segstartad 
karriär som ett misslyckade. Tror stenhårt på att envishet och hårt arbete är 
nyckel till mycket och att man vågar utmana sig själv, ge sig in i nya forum och 
chocka även sig själv. Jag fick höra innan idol att jag aldrig fick glömma att 
programmet inte var till för att hjälpa mig till karriär ‐ det var till för att 
underhålla och jag skulle användas till det. Tror på att ha den lite cyniska bilden 
på branschen allmänt för att inte bli den som blir utnyttjad ‐ här är det bättre att 
utnyttja den tillbaka. Va bäst och medveten om det ‐ men låt andra "komma på 
det". Placera ut frön, skapa bra kontakter med press och låta dem just komma på 
det magiska med dig (Som du vet, jag vet). Då blir det ett sug att få följa "sin" 
artist. Och man ska ALDRIG bli rädd för att bli tjatig. Det är man aldrig. Tycker 
ofta att jag får höra om att de som blir stora är de som legat på och inte låtit 
någon annan bestämma tempo. Och så ska man aldrig, aldrig, glömma att sätta 
sig ner och fika med kompisar som är i samma sits så man kan tipsa varandra, 
stötta varandra och tagga varandra. Jag vet att jag kommer ha många att tacka 
när det väl är dags att hänga upp rocken och tacka för sig ‐ utan stöd, trams och 
mentorer kommer man aldrig palla. Med stöd, trams och mentorer är det nog 
mest bara asball hela tiden! 
 
 
6. Du valde en ny och intressant väg som artist genom din medverkan i Idol. Tror 
du att dagens musikmarknad kräver att artisten tar till radikala knep för att 
tränga igenom mediebruset? 
 
‐ Detta är ett exempel på det jag menar att man måste våga se nya vägar hela 
tiden och inte bli bitter över att man förlorar vägar genom att folk slutar köpa 
musiken etc. Leka lite med det. Var rejält skeptisk innan, men sen insåg jag att 
Idol bara är en väg av alla som man kan göra till något bra men det gäller att hela 
tiden ha respekt för grejen för det är lika lätt att falla. För mig var det ett sätt att 
ta tag i det själv. Jag vill mer än det jag gjorde innan, men orkade inte ta tag i det 
till synes omöjliga sättet att försöka hitta till nyckelpersonerna inom branschen 
själv och försöka övertala dem. Genom idol fick de hitta mig. Men det är bara en 
väg av många. Beror helt på vad man letar efter och vill med sin musik. Detta 
passade mig. Men mediabruset är väldigt fykantigt och svårt att ta sig dit själv. 
Skulle säga omöjligt. Man behöver hitta till de få som kontrollerar mycket.. Alla 
tv‐satsningar tar ALLT utrymme. Det är bara fakta, har varit så länge och lär va 
ett tag till. Därför jag kände att då kunde jag försöka ta mig in dit och därmed få 
lära mig hur allt fungerade den vägen.  
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3.2.3 Intervju 3 

Carolina Wallin Pérez 

 
Utgiven musik: Pärlor och Svin, 
2009, Family Tree 
  
1. Hur tänker du kring CDskivans roll i 
samhället? Har den snurrat färdigt till 
förmån för andra medier eller kommer 
den göra revansch? 
 
‐ Dessvärre så tror jag inte att den 
kommer att göra revansch, men jag 
tror att den kommer finnas kvar ett 
bra tag till (dock med allt mer dalande 
siffror tyvärr). Jag gillar att hålla i en fysisk skiva, kunna läsa i konvolutet om 
vilka som spelar, var de spelat in, osv. Det är en viktig del som man missar med 
det digitala. 
  
 
2.a  Tror du att människors lyssnarvanor och sätt att lyssna på musik har 
förändrats de senaste åren, i takt med streamande tjänster som spotify och wimp? 
 
‐ Jag är helt övertygad om att folk, inklusive jag själv, lyssnar annorlunda. Istället 
för att lyssna på skivor så lyssnar man på låtar. Jag tror också att man lyssnar 
sämre/mindre på vad man faktiskt hör för att man redan letar efter nästa 
låt/zappar. Detta har jag tänkt mycket på och för egen del försökt motverka 
genom att verkligen lyssna på hela skivor. Förr kunde man utan och innan exakt 
vad som hände på en skiva, just för att man köpte kanske en eller två skivor och 
lyssnade ordentligt på dem innan man gick vidare till nästa. Idag kan det ibland 
kännas som att det finns för mycket på något sätt. Samtidigt är det fantastiskt att 
man idag kan få tag i musik från andra sidan jorden som man aldrig annars 
skulle veta om fanns! Vilket jag kan tycka väger tyngre, för sitt sätt att lyssna på 
kan man påverka själv om man vill. 
 
 
2b. Påverkar det i så fall dig som konstnär när du skapar; skapar du efter vad du 
tror din publik kommer vilja höra/fastna för? 
 
‐ Absolut inte! I så fall skulle det inte bli bra tror jag, om man skapade primärt för 
någon annans skull. Sen är det ju självklart att jag vill att folk ska fastna för min 
musik, annars får jag ju inte hålla på med detta länge till... 
  
 
3. Hur tror du den generella låtskrivaren/artisten kommer försörja sig de närmsta 
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åren  kan man leva på en kombination av att sälja musik och turnera eller 
kommer den ekonomiska vinsten väga tyngre i en av de två? 
 
‐ Jag tror och hoppas att det kommer att vara en kombination, men turnéerna 
kommer nog vara det som betalar störst del av hyran.  
 
 
4. Idag lägger många artister in en extra växel vid skivlansering. Knep som 
prenumeration på låtar, exklusivt material och skivor i tidningsformat har nyligen 
setts hos flera nutida artister. Tror du det är rätt väg att gå för att locka lyssnare, 
och har du själv tankar kring att göra något ”extra” med dina kommande releaser? 
 
‐ Eller att släppa och lansera en tomatsoppa samtidigt som skivan:) (fast det gick 
nog inte så bra vad jag vet, var det Moneybrother som gjorde det?). Jag är 
övertygad om att såna saker hjälper, för då ger man media ytterligare en sak att 
skriva om som sticker ut från alla andra. Inte bara. " Och här kommer en skiva 
till...". Själv har jag dock inga sådana planer...än. Får ta och tänka ut något smart! 
  
 
5. Jag har själv planer att spela in en skiva så småningom, vad tror du är det 
viktigaste för en ny artist att tänka på för att nå ut med sin musik? 
 
‐ Hm...ingen aning! Det finns det nog andra mer erfarna artister som är bättre att 
svara på än lilla jag:) 
 

4 Analys, Slutsats och Diskussion 
Jag väljer att föra samman min analys, slutsats & diskussion för att jag ska kunna 
resonera kring de fakta och de slutsatser jag drar under ett och samma avsnitt. 
Min tanke med arbetet och undersökningen var att få svar på hur jag som artist 
kan nå ut i dagens musikmarknad. Därför kommer jag behandla följande kapitel 
med utgångsläge ur mina frågeställningar. Musikindustrin är en marknad i 
ständig rörelse och därav kan jag inte dra några konstanta slutsatser. 
Slutsatserna jag redovisar får därför representera just idag, med just de 
förutsättningar jag funnit i min undersökning där jag står just nu. 

När jag ser tillbaka på mitt arbete och min metod anser jag att jag borde försökt 
få tag på fler artister att intervjua. Min grund med fem artister som ställde upp 
på min intervju såg jag som ett bra underlägg men med två bortfall borde jag 
kanske såhär i efterhand försökt upprätta kontakt med fler. Jag vidhåller dock att 
intervju är den bästa metoden för att få svar på de frågor jag ställt.  

Jag tycker trots detta att jag har lyckats med mitt syfte att skildra de olika 
förutsättningarna som kan ligga till grund för en kommande skivlansering och 
anser att jag till viss del fått svar på flera av de frågor jag ställde i mitt syfte. 
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4.1 Hur når jag ut med min musik i dagens musikmarknad? 

De tekniska förutsättningarna ger idag goda möjligheter för att nå en bred publik 
utan att tillhöra ett av de stora bolagen. Men i den täta mediaström vi exponeras 
för måste artisten arbeta än hårdare för att sticka ut. Så även om musikern idag 
har ”lättare” att få ut sin musik har den kanske svårare att nå ut med sin musik 
och få ett fäste hos lyssnaren. Vissa artister väljer idag att gå nya vägar för att 
lansera sin musik. I intervjuerna tar jag upp detta och de intervjuade artisterna 
belyser alla tre vikten av att sticka ut vid en lansering.  

Som oetablerad artist känns de lanseringsmodeller jag tar upp i stycket ”Nya 
vägar” ganska avlägsna. Men i min intervju med Linnea lämnar hon ett perfekt 
exempel på hur en oetablerad artist kan göra för att få uppmärksamhet vid en 
lansering. Hon valde att skicka ut glitterfyllda paket med skivan till recensenter 
och tidningar. Att råka öppna paketet ovanför tangentbordet och få glitter över 
hela datorn är kanske inte det första intrycket man vill ge en recensent, men det 
är i alla fall ett intryck som kan bestå i en värld där vi, i enlighet med Lusensky, 
måste ta till ”branding” och lämna ett avtryck för att bli ihågkomna. 

Svaret på frågan ”Hur når jag ut med min musik?” Verkar enligt min analys vara 
en kombination av att göra något uppseendeväckande och skapa en känsla av 
samhörighet med en grupp människor. Kanske är det klokt att ha en tydligt 
tilltänkt målgrupp för sin musik långt innan man går ut med lansering och 
fundera över hur man kan nå ut till just denna på ett minnesvärt sätt. 

 

4.2 Har de streamande tjänsterna förändrat hur vi 
exponeras för musik och har det påverkat vårt sätt att 
lyssna? 
I kapitel 2.1 framkommer valfrihet som en röd tråd inom teknikutvecklingen. De 
uppspelningsbara medierna har ofta följts av ett inspelningsbart sådant. 
Valfriheten är även något som tas upp av två av de intervjuade artisterna. Linnea 
tar i sina svar upp vikten av att göra egna spellistor som en av anledningarna till 
att lyssnandet idag har förändrats, och Carolina återkopplar till samma ämne när 
hon säger att man idag lyssnar på låtar snarare än till hela skivor. Vad gäller 
lyssnarvanor i övrigt anser alla tre intervjuade att våra lyssnarvanor skiljer sig 
från hur det var före de streamade tjänsterna. Carolina är också inne på området 
att utbudet gör att vi ofta letar efter en ny låt medan en annan redan är på 
uppspelning vilket leder till ett mer ofokuserat lyssnande.  

Den fakta jag fått fram anser jag vara för knapphändig för att dra en slutsats. Men 
resultaten i min undersökning pekar mot att vi idag behåller mindre av de 
intryck vi möts av och att det krävs extra åtgärder för att sticka igenom 
mediabruset. I mina intervjuer återkommer artisterna till att vi idag lyssnar på 
ett mer ofokuserat sätt men att exponeringen också bidragit till att vi kan hitta 
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mer musik. Kanske hade det varit bra att ställa denna fråga till ett större urval 
respondenter eftersom det inte bara är artister som lyssnar på musik och kan 
uttala sej i ämnet. Denna fråga i sej hade kunnat ligga till grund för ytterligare 
forskning. Jag vill ändå påstå att lyssnandet har förändrats och idag är mer 
oförlåtande än det var då CD‐skivan ägde marknaden.  

 

4.3 Har CD-skivan förlorat sitt värde som marknadsledande 
musikmedia? 

Vad gäller CD‐skivans roll som musikmedium tar jag upp statistik över dalande 
försäljningssiffror i kapitel 2.2. Alla tre intervjupersoner står fast vid att CD‐
skivan kommer finnas kvar som produkt på marknaden och i 
marknadsföringssyfte ett bra tag framöver. Huruvida den kommer göra revansch 
eller inte är något Carolina och Oskar inte räknar med medan Linnea håller sig 
mer neutral i sitt uttalande om mediets framtid på marknaden.  

Det finns naturligtvis många aspekter att se på i denna fråga, bl.a. kan man 
spekulera i om starten på nedladdningsfenomenet ledde till att skivpriserna steg 
ytterligare då skivbolagen ansåg att vinsterna sjönk i och med detta och därav 
började ta än mer betalt för den musik som faktiskt såldes.  

Min egen åsikt är att streamad musik är här för att stanna och den speglas 
såklart i det här resultatet. När MP3 först lanserades ser jag detta som den 
optimala valfriheten. Aldrig tidigare hade lyssnaren så enkelt kunna skapa sina 
egna spellistor, allt utifrån vilket humör eller syfte musiken skulle fylla. När 
denna valmöjlighet en gång har getts till oss kan den enligt mig omöjligt tas 
tillbaka och det är på denna grund jag bygger mitt resonemang kring att 
streamad musik har tagit över på marknaden.  

Även om jag och många med mig, däribland de intervjuade artisterna, nostalgiskt 
kan se tillbaka på det eviga bläddrandet bland färgglada omslag, och med värme 
minnas alla konvolut som bläddrats igenom och lästs från pärm till pärm, så är 
detta inte något som helt har försvunnit idag. Jag vill påstå att det istället ersatts 
av Internets hemsidor som kan ge en betydligt mer mångfacetterad bild av en 
artist. På en hemsida har artisten större möjligheter att lägga ut texter och bilder 
än vad en skiva kunnat erbjuda. Där får vi läsa allt från biografi och diskografi till 
turnéplan, blogginlägg och möjlighet att titta på både privata foton och 
pressfoton, allt beroende på hur artisten vill framställas, allt beroende på hur 
artisten som varumärke vill få just dig att välja just honom eller henne. Det de 
inbitna skiventusiasterna dock saknar är det där fysiska bläddrandet, doften av 
ett nyöppnat konvolut, texturen som kan var sträv eller blank, att känna musiken 
i sina händer. 

Min slutsats angående CD‐skivan är att det idag vore oklokt att enbart släppa sin 
musik i digital form, som det ser ut idag är CD‐skivan i fysisk form fortfarande ett 
objekt som kan användas i marknadsföringssyfte och som besitter ett värde i sig 
själv. 
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4.4 Hur ser den ekonomiska framtiden ut som musiker och 
upphovsman? 

Ett av de ämne jag belyser är den om man kan göra en ekonomisk vinst på att ge 
ut sin musik gratis. I stycket (2.6) beskriver jag forskningsresultat som styrker 
hur människors vilja att betala för gratistjänster kan påverkas av två faktorer, 1: 
att de känner sig övervakade, 2; att de känner en personlig koppling till det de 
betalar för. En personlig koppling till konsumenten verkar alltså finnas som 
genomgående tema oavsett om det gäller att skapa sig en lyssnarkrets eller att 
göra en ekonomisk vinst. Analyserar man faktor 1; övervakning och faktor 2; 
personlig koppling och jämför de med Radioheads metod kan båda effekter haft 
inverkan. Radiohead krävde nämligen att man uppgav sin e‐mailadress före 
nedladdning, något som för många kan ha lett till en viss känsla av övervakning, 
de har också många trogna fans som känner en stark personlig koppling till 
bandet, något som kan ha lett till donationer för att man stöttar bandets beslut, 
det kan liknas vid donationer vi gör för välgörenhet eller organisationer vi 
känner en samhörighet med. Samma slutsats kan göras vid Marit Bergmans 
prenumerationstjänst, jag vet inte hur hon krävde att prenumeranten 
identifierade sig själv, men klart är i alla fall att en sådan typ av tjänst kan ligga 
till grund för att abonnemangsinnehavaren känner en direktkoppling till 
artisten. Kan vem som helst släppa musik efter Radioheads modell då? I 
praktiken ja, men för att göra en reell vinst på försäljningen är det troligt att det 
krävs en väldigt etablerad artist med en rejäl fankrets. Radiohead kan av den 
anledningen inte avspegla en svensk musikers verklighet.  

Vad gäller de ekonomiska villkoren och framtidsförutsättningar för musiker och 
upphovsmän belyser jag detta i avsnitten ”Skivindustrins uppgång och fall”, 
”Gratissamhället”, ”Nedladdning & upphovsrätt” ”Publikvanor” och ”Spotify och 
ekonomisk ersättning”. Resultaten visar på minskad försäljning, minskat 
publikantal och minskad ersättning mot före den streamade tekniken. I frågan 
till de intervjuade artisterna om hur de ser på den ekonomiska framtiden för 
musiker svarar de allihop att den ekonomiska vinsten med turnerande och 
konserter kommer väga tyngre än den för musikförsäljning.  I övrigt säger Oskar 
att det kommer krävas hårt arbete för att klara sig ekonomiskt, något Linnea 
också hävdar men hon tar också upp en förhoppning om mer kulturstöd och en 
förhoppning om att musiker ska stå upp för sin rätt till ekonomisk ersättning. 

Ser vi till betalversioner av streamad musik så ska i spotifys fall 99 kronor 
styckas ner tills det finns 3‐4 kronor kvar att uppdela mellan alla de svenska 
låtskrivare du lyssnat på. Skrattretande i sammanhanget blir uttalandet i DN av 
en icke vid namn nämnd chef vid Sony Music: ”– Ersättningarna är mycket större 
än vad som redovisats i medierna. Vi ger inte våra artister sämre avtal på den 
här sidan, och man ska komma ihåg att artister får pengar från många håll, till 
exempel från Stim.” Nu är visserligen uttalandet inte faktamässigt korrekt, stim 
ger inte pengar till artister utan till upphovsmän, det vill säga de som skriver 
musiken inte de som framför den, men oavsett den ringa missen är det intressant 
att man väljer att se på det som att pengarna kommer från ”många håll” när vi 
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pratar om så få kronor. I detta har också Stim ett ansvar. Naturligtvis är dessa 
avtal en grund för att spotify skulle kunna bli den succé det har blivit, hade inte 
spotify fått möjlighet till dessa vinstgivande avtal hade troligtvis tjänsten aldrig 
kunnat skapas. Detta är väl också svaret till att Spotify inte har lanserats i tex 
USA och Danmark, upphovsrättsförespråkarna i dessa länder har helt enkelt inte 
gått med på Spotifys låga ersättningsnivåer och marknaden har förblivit stängd. 
Nackdelen med streamande tjänster är att många konsumenter här faktiskt tror 
att de gör rätt för sig och att de betalar för något bra. Vi blir lurade till att tro att 
våra 99 kronor gör skillnad, och att vi med rent samvete nu lyssnar på musik 
istället för att ladda ner illegalt. 

Med utgångspunkt i ersättning för de streamade musiktjänsterna drar jag av min 
undersökning slutsatsen att det med dagens ekonomiska förutsättningar 
kommer vara svårt för mig som artist att ekonomiskt klara min försörjning med 
grund i försäljning. Möjligheterna till att göra en ekonomisk vinst via streamade 
kanaler är ju med den redovisade fakta i bagaget små om man tittar på avtalen 
som gäller för dagens streamtjänster. Eller som Anders Nunstedt uttrycker det i 
Expressen ”Lady Gaga hade tjänat bättre om hon ägnat en helg till att panta 
tomflaskor.”  30 Uttalandet syftar förstås till den omtalade ersättning på 1150 
kronor Lady Gaga fick för 1 miljon spelningar på Spotify av låten Poker Face.31 
Största möjligheterna till att få in pengar för artister ligger fortfarande i fysisk 
CD‐försäljning eller i turnerande verksamhet. Men turnélivet är slitsamt och med 
alltfler aktiviteter inom närmre räckhåll och stora krav på att hinna samordna 
jobb, studier, familj och umgänge är det en utmaning som artist att ens få den 
tilltänkta publiken att lämna tv‐soffan. Spelkonsoler, smartphones och 
propagerande för fredagsmys är också en konkurrent mot den turnerande 
artisten och vi måste ständigt komma på nya sätt att locka, pocka och dra folk 
hemifrån.  

Turnélivet är dessutom, enligt mig, inte till för alla. Till exempel är det svårt att 
turnera med en buss fylld av småbarn som ska matas, passas och nattas och det 
begränsar musiker, för att inte säga kvinnor, rent åldersmässigt. Vill man skaffa 
familj som turnerande musiker kommer man någon dag troligtvis stå inför 
vägvalet att vara borta från sin familj eller att vara borta från turnerandet. Utan 
att kritisera eller förminska mäns roll under småbarnsåren så blir många 
kvinnor per automatik diskriminerade från branschen om framtiden ligger i 
turnerandet. Kvinnor är rent fysiskt, med amning och liknande, mer bundna till 
sina barn den första tiden och även om musiker också har rätt till 
föräldraledighet är det svårt som egenföretagare att släppa sina kontakter och 
intäkter för att leva på den låga SGI‐peng (sjukdomsgrundande inkomst) som 
många musiker med tanke på de låga ersättningarna idag står med. Vad händer 
om man blir sjuk och får ställa in en turné, vem står för ersättningen då? Denna 
fråga ställde jag till Motoboy som nyligen fick ställa in 3 turnéer p.g.a. sjukdom. 
Svaret i hans fall är som ni kan läsa att ersättning helt uteblev, och för att vara på 
det säkra som turnerande musiker gäller det att man har ordentlig koll på vilka 
avtal och försäkringar som gäller om man måste ställa in p.g.a. t.ex. sjukdom. 

                                                        
30 expressen.se 
31 Sanningen om Spotify” Tidning Studio nr 8 2010 
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Vill jag ha artistisk verksamhet som heltidsförsörjning kommer det krävas 
mycket tid på vägarna och innovativa lösningar för att nå ut med min musik. 
Dessa slutsatser drar jag utifrån fakta kring dalande skivförsäljning och dagens 
ekonomiska ersättningar för streamad musik.  

 

4.5 Varför vill konsumenten idag inte betala för musik? 

Här vill jag göra en återkoppling till stycke 2.4 Gratissamhället. Enligt planka.nu 
ser man sitt gratisåkande som ett ställningstagande mot överpriser. De har en 
framtidsdröm om en bilfri värld, där alla åker gratis kollektivtrafik. En bilfri 
värld låter jättefint, men enligt mig är det orimligt att agera ut idag det man 
drömmer ska ske i en framtid. Kanske ligger grunden i gratiskonsumtion av 
musik på samma värderingar. Piratpartiet hävdar att ”ett samhälle med fri kultur 
gynnar alla i samhället”, jag kan skriva under på nästan allt i det uttalandet, men 
de missar en person, upphovsmannen. Den enda som inte gynnas i ett sådant 
samhälle är den som ligger bakom den fria kulturen. Om det finns tydliga 
samhällstendenser till att kultur är så viktig att den borde vara fri för alla bör 
dessa åsikter enligt mig riktas mot våra politiker så att möjlighet till anställning 
och bidrar för musiker blir en självklarhet. För det är orimligt att i denna fria 
värld förvänta sig att kulturutövarna ska arbeta gratis om vi vill få den breda 
spridning på kultur som ett samhälle behöver. 

Jag vill dra ytterligare en liknelse till samhällets övriga tendenser. I matbutiker 
och i klädmarknaden har många människor gått till att bli väldigt medvetna både 
om vad vi stoppar i oss och vad vi klär oss i, många känner idag ett ansvar om sin 
miljö, kossan ska ha ätit obesprutat gräs, bomullen ska hanteras utan 
besprutningsmedel och plockas av någon som får skälig lön för mödan. Det är 
viktigt för många och något vi värnar om och känner en stolthet i. Denna 
medvetenhet är, skulle jag vilja påstå, relativt ny för den stora massan. På senare 
år har livsmedelshandeln svämmat över av ekologiska alternativ och 
producenterna arbetar febrilt med att få fram dessa produkter. Häromdagen 
läste jag i en H&M‐katalog (H&M magazine vår2011) att ”nu har äntligen vår 
plantering av den ekologiska bomullen som skördades 2010 kommit ut i butik” 
Hurra! Ropar konsumenten och vallfärdar för att få ta del av denna miljöinsats 
som det nu är att köpa en tröja på H&M. Men av någon anledning är det ingen 
som bryr sig om huruvida musiken de har i öronen kommer från en källa där de 
inblandade har fått skäligt betalt för mödan. Skulle en fairtrade‐symbol på CD‐
skivan bidra till ökad försäljning? 

Nåväl, miljöpåverkan är måhända ett större hot för vår fortsatta existens här på 
jorden än att vi musiker ska få skäligt betalt, men hur skapar vi en känsla av 
stolthet och ansvar kring att faktiskt betala för musiken vi lyssnar på och göra 
rätt för sig?  

Svaret på den frågan ligger enligt mig i medvetenhet och upplysning. Vi måste nå 
ut med de faktiska siffrorna bakom vår musik för att få lyssnaren att känna att 
den betalar för något som har kostat pengar. Som jag uppfattar det saknar 
”massan” idag uppfattning om att musikerna tagit steget bort från skivjättarna, 
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de tror fortfarande att någon skivbolagsboss håvar in miljardsummor på 
skivförsäljning och det faktum att den som ligger ute med pengarna för 
inspelning, press och tryckning idag ofta är samma person som den på omslaget 
till skivan tror jag väldigt få konsumenter är medvetna om. 

 

4.6 Var står jag nu? 

Min undersökning har väckt många tankar och funderingar kring min kommande 
produktion. Om jag tidigare ställde mej frågan ”bör jag släppa musik enbart i 
digital form” är det en fundering jag nu avskriver. Jag anser efter min 
undersökning att CD‐skivan fortfarande har ett för stort värde i 
marknadsföringssammanhang för att räkna bort.  Vad gäller de ekonomiska 
förutsättningarna har jag minst sagt blivit förvånad över hur Stim företräder oss 
som upphovsmän till musik. 

Stim har länge varit en hyllad organisation bland musiker och upphovsmän. 
Känslan av att de finns där för oss är något jag känner genomlyser diskussioner 
med andra musiker när Stim kommer på tal. Vi har varit tacksamma för Stims 
blotta existens så länge att vi inte kritiskt har granskat deras organisation. Jag är 
jätteglad att Stim finns, men Stim ska företräda våra rättigheter som 
upphovsmän, inte sluta hemliga ekonomiska avtal med nya musiktjänster. Jag 
efterlyser en transparens i Stims avtal. Detta är något vi som medlemmar måste 
trycka på. 
Jag tycker inte heller det är rimligt att alla stimpengar som går in via till exempel 
lokala radiokanaler ska betalas ut till de som ”redan äter kakan”. För så är det 
idag, pengarna som kommer in till stim från mindre kanaler betalas ut i en 
”rättvis fördelning” mellan de låtskrivare som överlag spelas mest i Sverige, 
alltså spelar det ingen roll om man lyckas få en konsert livesänd i radio SR‐
värmland om man inte är en av dessa kakätare, då ser du inte ett öre. Det är ett 
högt krav att ställa på stim att pengarna ska fördelas efter öret rättvist, men med 
tanke på hur långt vi kommit med tekniken idag förstår jag faktiskt inte hur det 
ska kunna vara så svårt. Stim hävdar själva att den kostnad som skulle gå till att 
införa dessa program är högre än de intäkter som upphovsmännen skulle få del 
av. Men när vi lever i en så tekniskt framskriden värld har jag i alla fall svårt att 
förstå att datorprogram som automatiskt registrerar vilka låtar som spelas och 
vilka upphovsmän som ligger bakom för att sedan automatiskt betala ut pengar 
till dessa ligger långt bort i tiden. 

Vi som musiker har också vårt eget ansvar. Vi vill självklart nå ut med vår musik, 
och för detta känner många ett behov av att göra avkall på pengar från 
musikförsäljning till förmån för lyssnare och eventuella konsertbesökare. Jag 
tror inte lösningen där ligger i att kräva att alla släpper sina skivor i betalbar 
form, men jag tycker också det känns patetiskt om valet ligger i att spela in och 
ge ut musik för allmosor i stil med Radiohead. Dessa beslut påverkar 
allmänhetens uppfattning om vilken ersättning som är rimlig att betala för musik 
och det slår tillbaka i våra gager. 
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Politikerna måste också få en förståelse för denna problematik. Att hävda att 
IPRED‐lagens system, att upphovsmannen själv ska stå för anmälan för att 
upphovsmannen själv ska kunna ”välja” om denna motsäger sig illegal 
användning av verket eller inte, är att förminska upphovsrätten. Jag förstår 
varför detta vore en alltför stor belastning att lägga på polis‐ och rättsväsendet, 
men det är formuleringar som denna som legitimerar illegal användning och får 
det att framstå som om konstnärens rätt till ekonomisk ersättning inte alls är en 
rättighet utan en valfrihet eller kanske girighet, något man kan om man vill men 
absolut inte måste eller har rätt till. Men vi har rätt enligt lag att få betalt för vårt 
arbete, detta kan inte beslutsfattarna bortse ifrån längre.  

Lagen om upphovsrätt har naturligtvis inte alltid funnits, något som skivbolagen 
gärna vill få oss att tro. I vissa debatter kan det låta som att det alltid varit en 
självklarhet med royalties och att det nedladdarna nu stjäl från de stora bolagen 
och den enskilde upphovsmannen är något skivbolagen alltid haft monopol på. 
Men det fanns en tid för musiker även före upphovsrätt, en tid då Mozarts operor 
spelades för fulla hus runt om i Europa medan kompositören själv levde 
barskrapad utan att se så mycket som ett öre för sina verk. På den tiden 
försörjde sig upphovsmannen via tjänst i t.ex. ett hov. Men med den fakta jag tar 
upp om nedskärningar i musikanställningar är tiden som anställd musiker förbi. 
Vi kan alltså inte gå tillbaka till tiden före upphovsrättslig ekonomisk ersättning 
då musikern levde genom anställning eller beställningsverk, för idag finns det 
inte heller plats för anställningar i musikvärlden. Det är just därför jag anser att 
upphovsrätten och den ekonomiska ersättning skivförsäljning gett är och har 
varit så viktig för artister. Förutom den turnerande verksamheten och 
konsertintäkter har upphovsrätt och ekonomisk ersättning vid skivspelning och 
försäljning varit musikerns leverbröd. Utan den finns det bara den turnerande 
verksamheten kvar och som jag tar upp är det ett krävande liv.  

Min förhoppning är att vi musiker och upphovsmän ska ta ett större ansvar för 
vår rätt till ersättning, att vi inte ska backa undan från debatten utan tillsammans 
med våra företrädande organisationer hitta vägar som känns hållbara både för 
oss och för våra lyssnare. 
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