
 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats 

”Alla har vi varit små” 
 

Om den förändrade relationen mellan oetablerade musikskapare och 

musikbolag i ett digitaliserat landskap. 

 

Författare: 
Mathilda Hansson 19950710-1948 

Simon Hantoft 19941115-0130 

Linnéa Lindfors 19941116-7704 

Handledare:  Olle Duhlin 

Examinator: Hans Wessblad 
Termin: HT16 

Ämne: Företagsekonomi III – 

Organisation, examensarbete 

Kurskod: 2FE78E 



  
 

i 
 

Förord 

Vi vill tacka våra intervjusubjekt som har tagit tid från deras vardag för att svara på våra 

frågor och dela med sig av sina egna upplevelser och tankar. Utan er hade denna studie 

inte varit möjlig. Vi vill också tacka Olle Duhlin för hans råd och entusiasm gällande 

vårt ämnesval, där han ansträngde sig för att få oss på en fungerande väg. Ännu ett tack 

går ut till Hans Wessblad som stöttat oss längs den snirkliga vägen, och gett oss 

användbar feedback.  

 

Arbetet har kantats av fantastisk musik, som även inspirerat oss till titlarna på studiens 

kapitel. Så tack till The Rolling Stones, Whitney Houston, R.E.M., Eric Carmen, The 

Beatles, Guns N’ Roses och slutligen Ramones. Ett extra tack ska Cornelis Vreeswijk 

ha, för inspirationen till studiens titel. Till sist vill vi tacka varandra, för att denna studie 

fortgått utan större snedsteg och konflikter.  
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Sammanfattning 

 

Titel: “Alla har vi varit små” - om den förändrade relationen mellan musikskapare och 

musikbolag i ett digitaliserat landskap. 

Författare: Mathilda Hansson, Simon Hantoft och Linnéa Lindfors 

Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Hans Wessblad 

Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, examensarbete (kandidat) 

 

Bakgrund 

Med teknologins ständiga framsteg har det uppkommit nya distributions- och 

produktionsmöjligheter vilket resulterat i en förändring i strukturen inom 

musikindustrin. Nya inkomstkällor har identifierats, och musikskapare kan agera mer 

självständigt än tidigare tack vare portabla inspelningsprogram och digitala plattformar 

såsom Spotify och Soundcloud. Den förändrade strukturen har fått som följd att 

relationen mellan musikskapare och musikbolag har förändrats.   

 

Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att granska hur oetablerade musikskapares relation till 

musikbolag har förändrats, sett till den teknologiska förändringsprocess som skett. Detta 

för att skapa en djupare förståelse för fenomenet såväl som det musikindustriella 

landskapet. 

 

För att uppnå detta syfte har vi arbetat utifrån följande forskningsfråga: 

 

Hur har oetablerade musikskapares relation till musikbolag förändrats, sett till den 

teknologiska utveckling som skett? 

 

Metod 

Studien bygger på en induktiv ansats där vi utgår från den insamlade empirin för att 

bilda oss en uppfattning om det studerade fenomenet och utifrån detta skapa en teoretisk 

förankring. Empirin består till stor del av sju semistrukturerade intervjuer med såväl 
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musikskapare i den inledande fasen av sin karriär som en aktör aktiv inom musikbolag. 

För att styrka denna empiri har vi valt att komplettera med sekundärdata, både kvalitativ 

i form av artiklar och akademiska studier, men även kvantitativ i form av statistiskt 

underlag från branschorganisationer, såsom IFPI och Musiksverige.  

 

Slutsatser 

Denna studies slutsats tyder på ett begynnande mönster kring hur relationen mellan 

musikskapare och musikbolag har förändrats. Studien ämnar inte att generalisera eller 

konkretisera fenomenet utan att, genom materialet vi samlat in, diskutera fenomenet 

utifrån flertalet faktorer. Vi har i arbetet bland annat tagit upp entreprenörskap, ökad 

individuell kunskap, samt en ökad mängd musikskapare som bidragit till större 

konkurrens. Den ökade konkurrensen har bidragit till ett svårläst industriellt landskap 

där det nu finns en mängd verktyg att använda, men det garanterar inte en ökad chans 

till att ta sig igenom “bruset”.  

 

Nyckelord:  

Musikskapare, musikbolag, musikindustrin, relationer, entreprenörskap, digitalisering 
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Abstract 

The constant progress of technology, along with the new distribution and production 

opportunities that has appeared, has resulted in a structural change in the music 

industry. New sources of income has been identified to allow music creators to act more 

independent than before, as a result of portable recording software and digital platforms, 

such as Spotify and Soundcloud. Thus, the structural changes has led to modifications in 

the relationship between music creators and music companies.  

 

The intention of this study is to examine how music creators relationship to music 

companies have changed, during the initial phase of the music creators career, in terms 

of the technological transformation that has occurred. This is to create a deeper 

understanding of the music industrial landscape. 

 

To achieve this purpose, we have been working with the research question stated below:  

 

How has music creators relationship to music companies changed, in the initial phase 

of the music creators career and in terms of the technological transformation that has 

occurred? 

 

The study is based on an inductive approach, as our starting point is in the empirical 

field, in order to create a perception of the studied phenomenon and establish it 

theoretically. The empirical data largely consist of seven semi-structured interviews 

with music creators in the initial phase of their career, as well as an representative of the 

music companies. To further strengthen the data, we have chosen to complement it with 

secondary data. These come in the forms of qualitative data, such as articles and 

academic studies, as well as quantitative data, such as statistics from industry 

associations as IFPI and Musiksverige.  

 

The results of this study indicates an incipient pattern regarding the changed 

relationship between music creators and music companies. The aim of this study is not 

to generalize or concretize the phenomenon, but to, through the gathered material, 

discuss the phenomenon based on a plurality of factors. In the study, we have addressed 

topics such as entrepreneurship, an increase in individual knowledge as well as an 
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increase in music creators, which has contributed to a growing competitive market. The 

increase in competition has resulted in a landscape that is more difficult to read, where 

there’s now an immense amount of tools to use, but no guarantee for breaking through 

the spectrum.  

 

Keywords:  

Music creators, music company, music industry, relationship, entrepreneurship, 

digitization 
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1 Start me up 

I detta inledande kapitel kommer vi att presentera ämnet som denna studie bygger på; det 

förändrade musikindustriella landskapet som bidragit till en förändrad relation mellan 

musikskapare och musikbolag. Genom att lägga fram det empiriska underlaget som väckt vårt 

intresse och vidare problematisera detta för att komma fram till en problemformulering, 

önskar vi läsaren en förståelse för grundstenarna till denna studie. 

 

1.1 Definitioner 

När vi, i studien, benämner fenomenet syftar vi, om inte annat nämns, på den förändrade 

relationen mellan musikskapare och musikbolag som har uppstått till följd av den digitala 

utvecklingen. 

 

En artist behöver inte vara en musikskapare, likväl som en musikskapare inte behöver vara en 

artist. Vi ser dessa som två likartade, men trots det olika benämningar då de tar upp skilda 

funktioner av det kreativa arbetet. Då vi, i vår studie, fokuserar på aktörer som skapar sina 

egna verk definierar vi dessa som musikskapare. Med detta sagt, kan dessa även vara artister, 

men när vi refererar till artist syftar vi snarare på själva artisteriet och den publika imagen. De 

intervjusubjekt och analysobjekt vi tar upp i studien ser vi som musikskapare, då de skapar 

sina egna verk och framför dem själv.  

 

1.2 Bakgrund 

Teknologin gör ständiga framsteg, och med dem kommer konsekvenser som kräver 

förändringar. En bransch där denna förändring tydligt ses är inom musikindustrin, som sedan 

80-talet haft en stadig uppgång i skivförsäljning, tack vare CD-skivans etablering på 

marknaden, och därmed haft detta som primär inkomstkälla (Arvidsson 2007, 

163).  Teknologins vidare framsteg, med bland annat introduktionen av mp3-codecet som 

komprimerade ljudfiler, ledde till profetior gällande skivbolagens död redan 1993 (Arvidsson 

2007, 168). Det förutspåddes stora förändringar i och med den begynnande digitaliseringen, 

en framtid där skivbolagen tappat sin relevans och blivit överflödiga (Ibid.). Även om detta ej 

fick sådant fäste och övertag som omgivningen först trott, ledde det till omvälvande 

förändringar i musikindustrin då det gav upphov till illegal framställning på en nivå som 

aldrig tidigare skådats (Leurdijk och Nieuwenhuis 2012, 20-21). 
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Vid milleniumskiftet var internetboomen ett faktum, då fildelning och digital spridning av 

musik möjliggjordes för de breda massorna tack vare ny teknologi och nya system (Arvidsson 

2007, 188). De traditionella sätten att distribuera och sälja musik hotades av den alltmer 

utbredda företeelsen av att sprida musik gratis, och värdet på musik devalverades (Ibid.). 

Därefter skedde förändringen snabbt, och det lades allt större fokus på det digitala formatet i 

takt med att skivbolagen insåg vilken potentiell inkomstkälla det innebar för att återta de 

andelar de tidigare tappat till fildelning (Arvidsson 2007, 188-189). 2004 lanserades de första 

lagliga svenska sajterna för nedladdningsbar musik, men den legala digitala marknaden 

utgjorde inte mer än några få procent av den totala (Arvidsson 2007, 194; 206). Det var inte 

förrän tjänster som Spotify och Pandora introducerades som en på allvar kunde se en 

vändning i den fallande omsättningen, och 2015 var streaming den enda inkomstkällan inom 

musikindustrin som, globalt sett, ökade (Shaw 2016). 

 

Teknologin har gjort fortsatt avtryck på de krishärjade musikbolagen, och speciellt tydligt var 

det när företaget Digidesign, år 1991, släppte Pro Tools (Lambert 2011, 3). Vilket är ett 

program som vuxit till ett av de vanligaste inspelningsprogrammen i världen och som satt nya 

standarder för hela industrin tack vare funktioner såsom midi-sekvensering och digital 

mixning (Ibid.). Lanseringen av Pro Tools öppnade möjligheten att ha ett inspelningsprogram 

på en vanlig PC eller Mac-dator, vilket i sin tur underlättade för icke-professionella musiker 

att spela in musik hemma istället för att hyra in sig på en studio.  

 

Två decennier senare kan orsaken till att allt fler musikskapare agerar självständigt finnas i 

den teknologiska utvecklingen som skett de senaste åren, med grunden i att 

inspelningsprogrammen går att ha på en laptop hemma. Med framväxten av streamingtjänster 

och plattformar som Spotify och Soundcloud, finns det numera möjlighet för musikskapare att 

distribuera musiken direkt till allmänheten utan ett majorbolag som mellanhand, och i takt 

med detta har skivbolagens makt minskat (Billing 2016). De tre stora majorbolagen, 

Universal Music Group, Sony Music Entertainment och Warner Music Group (McDonald 

2016b), utgör idag 63% av den globala musikmarknaden (WINTEL 2016). Detta är dock en 

siffra som ständigt minskar (Buckingham 2015), då musikskapare i allt större utsträckning 

letar sig till indiebolag eller självpublicering som en reaktion på att få bolag kontrollerar 

majoriteten av marknaden (McDonald 2016b).  
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1.3 Problematisering 

Som bakgrunden visar, går vi mot en värld där musikskapare, i den inledande fasen av sin 

karriär, kan agera självständigt i en allt större utsträckning. Tack vare en utveckling av 

teknologin, finns det idag stora möjligheter till att själv producera och distribuera sin musik 

såväl som att marknadsföra den till den rätta målgruppen genom diverse sociala medier. Som 

vi ser det, hamnar musikskapare närmare marknaden än vad de tidigare varit. De traditionella 

funktionerna, i form av produktion, distribution och även marknadsföring, huserade tidigare 

under samma tak inom musikbolagen (Arvidsson 2007, 123), vilket resulterade i en enorm 

maktresurs för bolagen. Dessa funktioner kan numera ligga i händerna på musikskaparen, och 

en stor del av de traditionella mellanhänderna kan därmed tappa delar av sin relevans. 

 

Ovan nämnda förändring medför dock att större krav ställs på musikskaparen, då hen måste 

anta ytterligare en roll i form av strukturerad entreprenör. Vi upplever att det krävs rationalitet 

och affärstänk på ett sätt som det inte gjorts tidigare, och musikskaparen bör börja se sig själv 

och sin musik som ett varumärke. Detta kan ses som motstridigt till föreställningen kring den 

kreativa, intuitiva och känsliga konstnären (Stenström 2008, 46), och kan skapa svårigheter 

för musikskaparen när hen måste hantera båda dessa samtidigt. Den tidigare åtskillnaden som 

gjorts mellan dessa, äkta konst och industri (Arvidsson 2007, 24), är i fas att luckras upp, trots 

den institutionaliserade rädslan att företagande och kommersialisering ska vara konstens död 

(Stenström 2008, 38). 

 

Som en konsekvens av den teknologiska utvecklingen, att det numera är lättare att 

tillgängliggöra sina verk till allmänheten, kan det möjligen bli svårare för musikskaparen att 

synas i bruset och skapa sig en hållbar karriär. Av den anledning kan det diskuteras att 

musikbolagen fortfarande har en relevant roll i en musikskapares karriär, men att den snarare 

har ändrat skepnad till en konsultliknande roll som är mer resurs- och kompetensinriktad, där 

de säljer sin kunskap snarare än service och tjänster. Detta är något som Thomas Florén 

hävdar är en konsekvens av den teknologiska utvecklingen, då den ställer nya krav på företag 

och företagande (Florén 2010, 65) och har lett till uppkomsten av så kallade kunskapsföretag 

(Florén 2010, 14). För att hänga med i den förändring som skett och bibehålla sin relevans på 

marknaden, har musikbolagen behövt anpassa sig. Denna anpassning tydliggörs av det faktum 

att bolagen inte längre kallar sig skivbolag utan just musikbolag (Musikförläggarna, 2014); de 

arbetar med musik i det bredare sammanhanget.  
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att granska hur oetablerade musikskapares relation till musikbolag 

har förändrats, sett till den teknologiska förändringsprocess som skett. Detta för att skapa en 

djupare förståelse för fenomenet såväl som det musikindustriella landskapet. 

 

1.5 Problemformulering 

Ovanstående problematisering samt syfte leder oss vidare till huvudfokuset i vår studie: 

 

Hur har oetablerade musikskapares relation till musikbolag förändrats, sett till den 

teknologiska utveckling som skett? 

 

1.6 Disposition 

Då vi, i vår studie, utgår från en induktiv ansats har teorierna uppkommit fortlöpande allt 

eftersom empirin samlats in. Av den anledning har vi valt att presentera de på ett liknande sätt 

i studiens olika kapitlen. Vår studie fokuserar på oetablerade musikskapares förändrade 

relation med musikbolagen, och en stor del av teorierna kommer även att behandla detta 

utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Däribland hamnar teorier kring entreprenörskap, och 

mer specifikt inom de kreativa industrierna, men även teorier kring kunskapsföretag och 

nätverk, då detta är en konsekvens av den digitala utvecklingen. 

 

Studien är uppdelad i sju kapitel. I det första kapitlet presenteras bakgrund till ämnet och en 

problematisering som tar oss vidare till studiens syfte och problemformulering. Därefter följer 

det andra kapitlet, metodavsnittet, där vi redogör för studiens upplägg och genomförande. 

Under vår datainsamling har vi härlett fyra olika kategorier som vi huvudsakligen kommer att 

utgå från; den förändring som skett i samband med digitaliseringen, de nya utmaningar som 

detta har medfört för den enskilde musikskaparen, hur samarbeten har växt fram mellan 

musikskapare och bolag såväl som hur musikskaparen måste hantera den uppkomna 

komplexiteten denna förändring medför. Dessa fyra kategorier har, strukturellt sett, separerats 

i fyra olika huvudkapitel för att tydliggöra distinktionen mellan dem, men kapitel ämnena 

korrelerar med varandra och utgör tillsammans hela fenomenet. Det tredje kapitlet i denna 

studie kommer att beskriva förändringen som skett för att bygga upp en förståelse och 
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bakgrund till våra vidare analyser. Här diskuteras de förändringar som skett inom 

organisatorisk struktur, teknologi och arbetssätt som möjliggjort den utveckling vi påtalar. 

Vidare kommer det fjärde och femte kapitlet djupare behandla konsekvenserna av dessa 

förändringar, på både individuell, såväl som organisatorisk nivå, och även samspelet mellan 

dessa. 

 

Det sjätte kapitlet behandlar, liksom de två föregående kapitlen, konsekvenserna, men utifrån 

ett annat perspektiv. Här diskuteras problematiken med den miljö vi befinner oss i nuläget, 

såväl som en diskussion kring vart det kan leda. I det sjunde kapitlet kommer vi att ha vår 

slutdisskusion där vi kommer att diskutera det begynnande mönster vi härlett och ytterligare 

nyansera fenomenet, utöver den analys som skett i huvudkapitlen. Här kommer även 

eventuella tankar om fortsatt utveckling i musikindustrin för musikskapare att diskuteras och 

analyseras.  
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2 How will I know 

I detta kapitel presenteras våra metodval för studien. För att kunna utföra en vetenskaplig 

studie på ett framgångsrikt sätt är metodvalet väsentligt. Det tillvägagångssätt och metodval 

vi valt att utgå ifrån blir därmed vägledande för att vår studie ska hålla det fokus och 

önskvärda resultat vi efterfrågar, som svarar på vår ursprungliga frågeställning.  

 

Distansen till forskningsobjektet är viktigt då det påverkar vilken analys det resulterar i; om 

en betraktar fenomenet inifrån eller utifrån (Svensson och Starrin 1996, 88). Svensson och 

Starrin (1996, 89-90) utgår från metaforen av ett kalejdoskop när de diskuterar hur forskaren 

tar sig ut på fältet för att studera objektet inifrån som en deltagare, men samtidigt avser att 

distansera sig med både observation och tolkning för att skapa generaliseringar som är 

tillämpningsbara på andra fält. Att distansera sig från sitt studieobjekt kan också hjälpa till att 

göra det enklare att “designa” sitt arbete. Att “designa”, formge, sitt arbete handlar om att 

fånga det kreativa så att det på bästa sätt tjänar ändamålet med uppsatsen (Ahrne och 

Svensson 2015, 18). Med detta menas vilka metoder som varit mest relevanta för vår studie, 

urvalet av empiriska objekt, hur empirin har behandlats och hur detta gjorts på ett trovärdigt 

sätt (Ibid.). Utifrån detta har upplägget av vår studie grundats; hur vi valt att gå tillväga för att 

på bästa sätt göra den välgrundad och legitim. 

 

2.1 Ansatsen 

I vår studie har vi valt att använda oss utav en induktiv ansats. Med denna metod har vi, som 

forskare, inledningsvis fokuserat på fenomenet och samlat material på fältet för att hitta 

mönster och empiriska kategorier som vi sedan kunnat härleda en teoretisk ansats utifrån (de 

Vaus 2001, 5-6). Med den induktiva metoden är det nödvändigt att ta reda på huruvida 

fenomenet utgör ett särskilt fall eller om det är en del av en mer generell struktur (de Vaus 

2001, 6), och detta har även varit vår avsikt med studien. Med utgångspunkt i den 

teknologiska utvecklingen som skett kunde vi se en generell struktur, där vårt huvudfokus 

legat i att mer specifikt undersöka vilka följder utvecklingen får för musikskapare, såväl 

positiva som negativa. Vi har med andra ord utgått från det empiriska fältet och därefter 

applicerat teori som passat detta. Detta skiljer sig från deduktiv ansats på det sätt att den 

metoden utgår från teori som sedan prövas på fältet och där teorin guidar valet av 

observationsobjekt; en har redan ett förutbestämt teoretiskt påstående som kan bekräftas, 

avfärdas eller modifieras med hjälp av observationerna (de Vaus 2001, 6-7). Vi anser att den 
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induktiva metoden är mest relevant i denna studie då detta är ett väldigt aktuellt ämne som lett 

till stora förändringar, såväl ekonomiska som strukturella, där konsekvenserna ännu inte är 

fullt kartlagda. Denna metod har därför gett oss även en relativt öppen ingång för att tolka 

empirin genom teori. Syftet med studien blir därmed explorativt då det inte finns tillräckligt 

med kunskap om området vi valt att forska om för att, inledningsvis, kunnat härleda en 

hypotes (Backman et al 2012, 300).  

 

Vidare har vi valt att använda element från grundad teori. För att skapa grundad teori arbetar 

forskaren nära vardagen, och skapar, genom egna erfarenheter och observationer på det 

empiriska fältet, nya begrepp och teoretiska modeller, såväl som reviderar redan existerande 

sådana (Guvå och Hylander 2003, 5-7). Metoden tillhandahåller ett bra synsätt för hur vi 

förhållit oss till empirin; vi bör se alla erfarenheter och observationer som användbar data, och 

inte gå ut på fältet med alltför mycket teoribildning och förutfattade meningar då det skulle 

begränsa vår syn på vad som är relevant empiri (Ibid.). Detta skulle ha resulterat i att vi valt ut 

den data som passar redan existerande teorier istället för att eventuellt bygga upp nya teorier 

som grundas i datan vi samlat in. Vid vår datainsamling har vi försökt bibehålla ett öppet 

sinne, och inte begränsat oss till de teorier vi vid inledningen redan haft förförståelse för. Vi 

har hittat nyckelord och argument, i exempelvis de utförda intervjuerna, som har kunnat 

teoretiseras och användas trots att de traditionellt sett inte inkorporeras i området. Däremot är 

grundad teori en tidskrävande metod och något som vi inte har tillräckligt med resurser för att 

genomföra fullt ut, och av den anledningen blir det endast begränsade inslag av teorin. Det 

faktum att grundad teori är relativt omdiskuterad och svår att definiera, då forskare inom 

området tillämpar den olika (Guvå och Hylander 2003, 10), har även påverkat vårt val av att 

inte använda denna metod fullt ut.  

 

2.2 Genomförande av studien 

Vår frågeställning ligger i det empiriska fältet, då vi ämnat att djupare undersöka ett fenomen 

vi härlett ur den aktuella musikindustrin. Vi har intervjuat sju aktörer som är aktiva inom 

industrin, för att få deras åsikter och uppfattningar kring vad de anser krävs för att lyckas 

inom musikindustrin idag. Vi har även undersökt hur deras egna process sett ut, från 

inspelning av verket till distribution. Det huvudsakliga fokuset har legat på den inledande 

fasen av musikskaparens karriär, och det är också utifrån detta perspektiv vår analys har 

grundats. 



  
 

15 

 

I vår empiriinsamling har vi delvis även använt oss av internet. Det finns massiva mängder 

information på internet, och är därför en bra plats att samla empiri. Eftersom det finns så 

mycket information att finna är det viktigt att vara selektiv och kritisk. Fördelaktigt med 

internet är möjligheten att vara selektiv, en kan med stor enkelhet kontrollera information och 

jämföra gentemot andra källor för att öka graden av trovärdighet (Thurén och Strachal 2011, 

127). Utöver detta har vi brukat den litteratur som skrivits på ämnet, för att ytterligare stärka 

vår empiri med vetenskapligt grundade verk.  

 

2.2.1 Datainsamling  

Traditionellt sett kategoriseras forskningsansatser som antingen kvalitativa eller kvantitativa, 

där kvalitativa förutsätts vara induktiva medan kvantitativa studier ses som deduktiva (Guvå 

och Hylander 2003, 12). Detta synsätt kan kritiseras, menar Guvå och Hylander (Ibid.), och 

pekar på att det är möjligt att i, en och samma studie, utgå från både kvalitativ och kvantitativ 

data i såväl insamlingen som bearbetningen och analysen. För att få en bred och tillförlitlig 

empiri, som sedan möjliggör en tydlig analys, är det i många fall nödvändigt att utgå från 

båda metoderna. Den kvalitativa analysen lämpar sig bäst för att skapa sig en förståelse för 

det studerade fenomenet och sammanhanget det sätts i (Fejes och Thornberg 2015, 33), 

medan en kvantitativ analys tillhandahåller ett underlag gällande omfattningen av en viss 

företeelse, vilket möjliggör för forskaren att hitta strukturer och mönster i den insamlade 

datan (Eggeby och Söderberg 1999, 20).  

 

Den kvalitativa analysen som görs kan kompletteras och till stor del styrkas med den 

kvantifierade statistiken och ge en mer enhetlig, såväl som heltäckande, bild av fenomenet. 

Medan en kvalitativ metod skapar en förståelse för fenomenet, möjliggör en kvantitativ metod 

det för forskaren att sätta fenomenet i ett större sammanhang, och av denna anledning är båda 

nödvändiga. För att relatera det till vår studie har den kvalitativa metoden  tillhandahållit oss 

med en närhet till intervjusubjekten och deras uppfattningar kring fenomenet, medan en 

kvantifiering av statistik synliggjort förändringen som skett inom branschen på ett 

överskådligt sätt, något som är svårt och tidskrävande att nå genom kvalitativ datainsamling. 

 

En stor del av den empiri vi samlat in bygger på data som är skapat i ett annat syfte, 

exempelvis massmediadokument i form av tidningsartiklar såväl som internethemsidor. 

Genom dess lättåtkomlighet möjliggörs en bredare datainsamling, vilket i sin tur leder till en 
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bredare analysgrund. Denna typ av sekundärkällor kräver, enligt John Scott (1990, 19), ett 

särskilt urval utifrån fyra kriterier för att säkerställa dess kvalitet; autencitet, trovärdighet, 

representativitet samt meningsfullhet. Det är med andra ord nödvändigt att bedöma om källan 

faktiskt är det den utger sig för att vara, om dess innehåll är korrekt och utan förvrängningar, 

om materialet kan anses representativt för den kategori det tillhör och slutligen om materialet 

är tydligt och begripligt (Scott 1990, 19-28). Alla dessa kriterier bör hållas i åtanke oavsett om 

det är en internetkälla eller en tidningsartikel som har legat till grund för studiens analys, men 

autencitetsaspekten kan anses vara av störst vikt då det till exempel är möjligt för vem som 

helst att skapa en webbplats. Av denna anledning har vi anammat en väldigt källkritisk syn 

och ställt höga krav på de källor vi använt oss utav, för att minimera, om inte eliminera, risken 

för dess felaktighet. 

 

2.2.1.1 Primärkällor och sekundärkällor 

Det aktuella avståndet till källmaterialet är relevant vid analysen då det avgör vilket 

förhållningssätt som bör tas till det; är det självupplevd information eller handlar det om 

information som kommit fram genom annan part (Holme och Solvang 1996, 132)? Det 

förstnämnda är det vi till största del byggt vår analys på; primärkällor i form av intervjuer vi 

själva utfört. Dessa utgör den bas där sekundärkällor hämtar sin information (Holme och 

Solvang 1996, 136), och av denna anledning är primärkällor att föredra då de ger en säkrare 

slutsats. För att få en mer nyanserad bild och kunna stärka trovärdigheten och äktheten i de 

primärkällor vi använt oss utav, har vi valt att komplettera med sekundärkällor.  

 

2.2.2 Urval och tolkning 

När urval har gjorts har frågeställningen och problematiseringen tagits i beaktning; vad är det 

vi vill få svar på och var kan det vi letar efter finnas (Ahrne och Svensson 2015, 21)? Det är 

viktigt att denna tanke bibehålls genom hela empiriinsamlingen, för att skapa en fokuserad 

röd tråd som i slutändan kan besvara frågeställningen.  

 

Som nämnt i kapitlet ovan, krävs det dock även andra källor i form av sekundärkällor för att 

skapa en så bred grund som möjligt till att kunna besvara vår frågeställning. Den eventuella 

felaktighet sekundärkällor innebär är en stor risk med källanalys, men i detta fallet anser vi att 

den risken har varit nödvändig att ta för att få en sådan heltäckande bild som möjligt. Detta då 

enbart primärkällor i form intervjuer, i den omfattning vi haft möjlighet att utföra dem, inte 
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ger en tillräckligt allsidig och nyanserad bild - trots att de stärker själva analysen med sin 

existens. Holme och Solvang (1996, 131) diskuterar risken med källanalys genom att en, i 

sållningsprocessen, kan få ett systematiskt skev samling av material på grund av att processen 

mer eller mindre styrs av tillfälligheter; en kan till exempel få information från endast en part 

i en konflikt istället för en helhet. Därför är det, som nämnt ovan, viktigt att det valda 

källmaterialet är transparent med sina egna källor samt eventuella tendenser de uppvisar 

(Ibid.). 

 

Vid urvalet av källor är det relevant att innehållsbestämma källan, alltså vad 

upphovspersonens avsikter är (Holme och Solvang 1996, 134). Det är dock inte enbart källans 

avsikter som är av intresse, utan även mottagarens tolkning av innehållet; två faktorer som 

inte nödvändigtvis behöver överensstämma (Ibid.). När vi tolkat datan, med syfte att urskilja 

fenomenet som är den förändrade relationen, har vi möjligen inte haft samma perspektiv eller 

avsikt som datans skapare, men tolkningen kan ändock ske fristående från dennes avsikter. 

Tolkningen av källan har inte skett i ett isolerat vakuum, utan i ett särskilt 

problemsammanhang som avgjort vad som är relevant vid just det tillfället, tillsammans med 

flertalet andra källor som skapat en heltäckande bild av informationen (Ibid.). I 

tolkningsarbetet är det inte enbart viktigt att se till helheten för att uppfatta de 

informationsbärande strukturerna, utan även att se till en mer detaljerad nivå för att förstå 

samspelet mellan dessa detaljer, och vilken betydelse samt funktion detta får för helheten 

(Ibid.).  

 

2.3 Intervjuer 

Vid förberedelserna av våra intervjuer utformade vi intervjuguider som vi använde som grund 

till alla intervjuer, med smärre anpassningar för respektive intervjusubjekt. Då intervjuer 

skulle ske med både musikskapare och musikbolag utformades två olika intervjuguider där 

inriktningen på frågorna skilde sig beroende på respektive roll (se bilaga A och B). 

Intervjuguiden innehåller centrala teman som ska täcka de huvudsakliga områdena för studien 

(Dalen 2015, 35). Detta för att bibehålla fokus kring ämnet och få relevanta svar för vår studie 

oavsett vem av oss forskare som utfört intervjun. Detta gjorde intervjuerna semistrukturerade, 

då sådana intervjuer inriktar samtalet på förutbestämda ämnen som forskaren valt ut i förväg 

(Dalen 2015, 34). Frågorna i en intervjuguide måste ha relevans för forskningens 

frågeställning, och vid utarbetandet av guiden kan det underlätta att arbeta utifrån 
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“områdesprincipen”; att inledningsvis ställa frågor som ligger i områdets periferi, för att sakta 

närma sig de mest centrala teman (Dalen 2015, 35). Detta för att få respondenten att känna sig 

avslappnad med situationen. Våra intervjuer har inletts med frågor kring personliga 

preferenser och introduktion av intervjusubjektet, för att sedan gå vidare till de centrala 

frågorna gällande deras uppfattningar och upplevelse av den förändrade relationen inom 

musikindustrin. Frågorna bestämdes utifrån vår inledande kunskap och uppfattning om 

fenomenet, men då fokus ligger på intervjusubjektens egna uppfattning hölls frågorna relativt 

öppna, med syfte att få uttömmande svar och även eventuella vinklar som vi inte förutsett.  

 

2.3.1 Skriftliga intervjuer 

Våra intervjuer har huvudsakligen skett via Skype eller över telefon. I vissa fall har denna 

möjlighet dock inte funnits på grund av intervjusubjektens bristande tid och vilja, och i dessa 

fall har vi valt att utföra intervjun skriftligt via en mailkonversation. Detta är positivt i den 

mån att vi, som forskare och intervjuare, inte influerar intervjusubjektet med egna åsikter och 

därmed färgar intervjun på ett objektivt sätt i lika stor utsträckning som en möjligen gör vid 

personliga intervjuer via Skype eller telefon. Det har även underlättat att ställa kompletterande 

frågor under chattliknande former, då vi fått lite betänketid och kunnat formulera 

vidareutvecklande frågor som bäst möjliggjort ett bra svar.  

 

Risken med denna metod, å andra sidan, är att intervjusubjekten får alltför “fria tyglar” 

gällande svaren då de sker i skrift, och det finns utrymme för självcensur och 

efterkonstruktion. I en personlig intervju minimeras utrymmet för detta då ett samtal naturligt 

flyter på utan längre pauser. Valet att använda denna metod, trots denna nackdel, grundar sig i 

det faktum att dessa intervjuer ses som kompletterande. Våra primära intervjuer är de som 

utförs över telefon eller via Skype, och de skriftliga intervjuerna användes endast för att ge en 

starkare grund till det som påstås i dessa och för att kunna ge en mer heltäckande bild av 

fenomenet.  

 

2.3.2 Urval och population  

Då vi bygger vår studie på förändringen som skett kring oetablerade musikskapares relation 

till musikbolag på grund av den teknologiska utvecklingen har det varit relevant att utgå från 

just oetablerade musikskapare när vi genomfört våra intervjuer. Urvalet kring intervjusubjekt 

går dock än mer djupgående, då vi eftersträvat en så nyanserad bild av fenomenet som 
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möjligt. Med grund i detta har vi gjort strategiska urval, för att försäkra oss om svarens 

variation. De krav vi ställt i vårt urval är att musikskaparna ska vara i den inledande fasen av 

sin karriär, med andra ord oetablerade, och ha musik distribuerad till digitala kanaler. Vi har 

även strävat efter att nå intervjusubjekt i olika genrer för att kunna se om ett eventuellt 

mönster är genrebundet. Utöver detta har vi inte ställt några större krav på längd på verksam 

period eller antal lyssningar/storlek på fanbase då vi anser att dessa aspekter är mindre 

relevanta med hänsyn till vår frågeställning. Vårt urval har dock resulterat i en variation i 

storlek på fanbase såväl som period i karriären. Dessa urval är dock inte representativa i 

statistisk mening; de kan inte anses vara en miniatyr av populationen (Trost och Hultåker 

2016, 29-31). Ett större urval ökar sannolikheten för representativitet (Trost och Hultåker 

2016, 37), vilket är en nackdel då resurser och intresserade deltagare har lett till ett begränsat 

urval i denna studie. Trost (2010, 141) menar vidare att antalet personer som uppvisat 

mönstret i en kvalitativ studie är irrelevant, utan det huvudsakliga intresset ligger i att 

mönstret finns.  

 

2.3.2.1 Tillträdesproblematik 

Då den svenska musikindustrin är relativt liten i sin omfattning, och till stor del byggs upp av 

nätverk och kontakter, är de personer som är relevanta för vår studie dels få såväl som 

svårtillgängliga utan ett bredare kontaktnät. Med syfte att göra ett strategiskt urval har vi 

utnyttjat våra egna kontaktnät för att nå ut till potentiella intervjusubjekt, men bristande 

intresse och möjlighet att delta i studien såväl som tillträde till dessa personer har lett till låg 

respons. Av denna anledning har urvalet av intervjusubjekt tvingats till ett s.k. 

bekvämlighetsurval, en vanlig metod för att få ett strategiskt urval (Trost 2010, 140). Denna 

metod applicerar “tager vad en haver”-principen, där en väljer ut de personer som en har 

tillträde till och som verkar passa studien (Ibid.).  

 

Vi anser dock att de intervjusubjekt vi har nått har gett oss relevanta svar som vi sedan kunnat 

bygga vidare med övrig empiri, och även påvisat begynnelsen till ett mönster. Oberoende av 

intervjusubjektens representativitet över populationen representerar intervjusubjekten sig själv 

och kan därmed analyseras utifrån dessa premisser (Trost 2010, 141-142). Då studien syftar 

till att undersöka den förändrade relationen mellan musikskapare och musikbolag är alla 

uppfattningar kring detta fenomen relevanta, på grund av det faktum att det just är de 

individuella uppfattningarna som påvisar relationen. 
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2.3.3 Intervjusubjekt 

De intervjusubjekt vi har intervjuat för denna studie är i olika grad involverade i 

musikindustrin. Majoriteten av dessa är verksamma som musiker, producenter eller artister, 

mitt uppe i den inledande fasen av sin karriär. Utöver detta har vi även intervjuat en ägare till 

ett musikbolag med syfte att bredda perspektivet och se fenomenet från ytterligare en 

infallsvinkel. Våra intervjusubjekt presenteras nedan.  

 

Marcus Admund. Sångare och gitarrist i bandet Honeymilk, som enligt dem själv spelar 

“någon form av indie/pop/rock/shoegaze”. Bandet producerar musiken själv, med undantag 

för trummor, och släpper musiken via ett skivbolag som i sin tur har hjälp av ett 

distributionsbolag. I denna överenskommelse ingår även management såväl som promotion. 

(Admund 2016, personlig intervju den 23 november) 

 

Xerxes Andrén. Trumslagare i bandet Kvartiåtta från Halmstad, som spelar multipla genrer. 

Bandet spelar både egenskriven musik, inom bland annat genren alternativ rock, och 

covermusik under namnet Kvartiåtta coverband. Med coverbandet reser de runt i stora delar 

av södra Sverige och spelar på olika evenemang och platser, och det är genom detta de 

finansierar den egna musiken. (Andrén 2016, personlig intervju den 30 november) 

 

Gillis Bengtsson. Driver bolaget Swingkids, som är ett managementbolag, men även label, 

bokningsbolag och konsertarrangör inom reggae- och dancehall-genren. Bolaget representerar 

bland annat artisterna Kapten Röd, General Knas och Syster Sol. Bolaget arbetar utifrån en 

85/15-modell, där bolaget tar 15% av intäkterna medan artisterna får 85%, något som skiljer 

sig från den traditionella fördelningen. (Bengtsson 2016, personlig intervju den 12 december) 

 

Julia Carlsson. Soloartist som går under artistnamnet Julia Clara och spelar, enligt henne 

själv, indie pop/dark pop. Carlsson anlitar i nuläget ljudtekniker, producenter och musiker 

som hjälp vid inspelning av musiken, men distribuerar den själv via EmuBands, en 

aggregatör. (Carlsson 2016, skriftlig intervju den 26 november) 

 

Simon Czerwinski. Producerar egen house-musik, inklusive vissa remixar, under 

artistnamnet Siide. Från Skummeslövsstrand i Laholms kommun. Czerwinski har ingen hjälp 

från bolag, utan distribuerar själv via aggregatören Spinnup. (Czerwinski 2016, personlig 

intervju den 28 november) 
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Per Jonsson. Sångare i bandet Sleeping Haze, som spelar psykedelisk rock. Bandet har i 

nuläget ingen hjälp från bolag, utan finansierar bland annat inspelning och producent själv. 

(Jonsson 2016, skriftligt intervju den 22 november)  

 

Linnéa Rigeblad. Soloartist som främst framför egenskrivna låtar, men även covers, inom 

genrerna pop, rock och country. Rigeblad spelar in sin musik själv, men har ett kontrakt med 

musikbolaget Airborne Records som hjälper med distribuering av musiken till olika kanaler. 

(Rigeblad 2016, skriftlig intervju den 14 december)  

 

2.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet har länge använts som beskrivande begrepp för en god forskning, 

men flera forskare menar att dessa begrepp inte är tillräckliga inom forskning på kvalitativ 

data (Ryen 2004, 137). Frågan om en studies reliabilitet grundar sig vanligen i att det är ett 

statiskt förhållande som undersöks, då det syftar till att en mätning vid en tidpunkt ska ge 

samma resultat vid en förnyad mätning (Trost 2010, 131). Detta är vanligt vid studier av 

kvantitativ data, där en anger värden på den uppmätta enheten, men när studien grundar sig i 

kvalitativ data med syfte att uppnå en djupare förståelse för ett visst beteende, uppfattning 

eller liknande bör begreppet användas lite annorlunda (Trost 2010, 132). Ryen (2004, 137) 

påpekar att begreppen har tvingats nyanseras för att vara applicerbara på kvalitativ forskning 

och hänvisar till Lincoln och Gubas alternativa kvalitetsmått, där de menar att tilliten till 

forskningens resultat är den huvudsakliga kärnan i validitet- och reliabilitet-begreppen.  

 

För att uppnå en hög reliabilitet i studien är det av högsta vikt att datan är så konkret som 

möjligt (Ryen 2004, 141). Med detta menas att datan korrekt ska redogöra för vad personer 

sagt, och inte vara forskarens rekonstruktion då denna subjektivitet och tolkning kan påverka 

resultatet (Ibid.). För att öka reliabiliteten i vår studie har vi spelat in alla våra muntliga 

intervjuer, med undantag för den första vi genomförde med Marcus Admund där vi, på grund 

av bristande teknik, tvingades transkribera intervjun löpande. Denna bristande företeelse 

åtgärdades dock av att vi var två som genomförde intervjun och därmed kunde ha en som 

enbart fokuserade på att transkribera. Vi skickade även det transkriberade materialet till 

intervjusubjektet för godkännande, och har valt att inte citera honom ordagrant på grund av 

risk för eventuella omskrivningar från vår sida. 
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Validiteten av en studie syftar till att visa att forskarens analys överensstämmer med övriga 

beskrivningar av fenomenet, och ett bra sätt att kontrollera detta är genom att ta resultaten 

tillbaka till de som utgör urvalet (Ryen 2004, 143). Genom detta kan det klargöras om 

forskarens version införlivar de olika perspektiven korrekt (Ibid.). För att säkerställa en hög 

validitet, och minimera risken för att vi missuppfattat informationen från intervjusubjekten, 

har vi skickat den färdiga studien till de som valt att medverka till skapandet av den.  

 

2.5 Forskningsetik 

“CUDOS-normerna”, som Merton skrev om i sitt arbete 1942 är  principer som forskare bör 

förhålla sig till (Forsman 1997, 18). Dessa förhållningsregler strävar efter att distansera 

vetenskapen från social och psykologisk påverkan (Ibid.). 

1. Communism.  Det finns ingen privat äganderätt till kunskap. Forskaren kan endast äga 

erkännandet av att ha varit först med upptäckten. 

2. Universalism. Att ta hänsyn till någon ras, etnicitet eller nationalitet får icke göras. 

Framförda hypoteser, invändningar och kritik ska behandlas lika oavsett vem som 

framför dem.  

3. Disinterestedness. Sanningssökandet ska präglas av opartiskhet. Ens egna ideologiska, 

ekonomiska, religiösa eller politiska intressen får inte påverka ens slutsatser i 

forskningen. 

4. Organized Scepticism. Allt får, och skall ifrågasättas. Detta bör ske systematiskt.  

 

Forsman (1997, 18) redogör, i sin bok Forskningsetik - en introduktion, för att det mestadels 

är det naturvetenskapliga forskarsamhället som är bäst på att omfatta Mertons principer. Hon 

påpekar dock att det är svårt att helt uppfylla principerna då det, till exempel, kan vara 

praktiskt taget omöjligt att bortse från vem som är auktoritet på ett område och hur hållbara 

argumenten i en viss fråga är (Forsman 1997, 19). Vi anser att Mertons principer är normer 

som bör eftersträvas i vårt arbetssätt. Vi finner de etiska aspekterna och förhållningssättet 

relevanta till hur vi ville angripa vårt arbete. Precis som Forsman nämner väger dock position, 

auktoritet och förväntad kunskap tungt när vi sökt efter våra primärkällor och därför blir vi 

omedvetet påverkade av dessa faktorer när vi analyserar det insamlade materialet.  
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2.5.1 Etik vid intervjuer  

För deltagare i en studie är aspekten informerat samtycke enormt viktigt (Forsman 1997, 44). 

Med detta vill forskarsamhället, myndigheter och andra bestämmande organ skydda individer 

från att bli utnyttjade och därför ge dem möjligheten att bestämma själv (Ibid.). Med 

informerat samtycke måste forskningspersonen ha gett samtycke till forskningen som berör 

individen (Vetenskapsrådet 2016). Individen har rätt att dra sig ur när som helst och samtycke 

måste ha givits innan medverkande, annars gäller inte samtycket (Ibid.).  

 

Enligt etikprövningslagen måste intervjusubjektet informeras om den övergripande planen för 

forskningen, syftet med forskningen, metoder som kommer att användas, de följder och risker 

som forskningen kan innebära, forskningens huvudman, att deltagande är frivilligt och att den 

har rätten att avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet 2016). När vi har utfört 

våra intervjuer, vare sig skriftliga, via Skype eller över telefon, har vi i högsta möjliga grad 

förhållit oss till dessa regler, och även informerat intervjusubjektet om att de spelas in. 
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3 It’s the end of the world as we know it 

Musikindustrin har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar, både 

strukturellt och ekonomiskt. I detta kapitel kommer vi att lägga fram empiri för den 

förändringsprocess som skett, med nedslag i särskilda milstolpar under denna, för att lägga 

grunden till vår kommande analys.  

 

3.1 Det dåvarande musikindustriella landskapet 

En kontinuerlig samhällsutveckling har bidragit till att skivbolagens karaktär förändrats, och 

en av de mest framträdande förändringarna för skivbolag var bandspelaren (Weissman 2003, 

39). Efter dess uppkomst har inspelningstekniker och pålägg varierat och utvecklats 

fortlöpande. Skivbolagen ansvarade över distribution och styrde över inspelningsprocessen: 

de valde ut och bokade studion, de valde producent och i vissa fall även studiemusiker. En 

oetablerad artist fick generellt lite att säga till om gällande sin egen musik (Released 

Unsigned u.å., c), och det mottogs på grund av att skivbolagen var den enda möjligheten en 

artist hade att sprida sin musik till omvärlden. Skivbolagens dominans, samt musikskaparnas 

iver till skivkontrakt, bidrog till att många skrev på kontrakten utan förståelse för innebörden, 

vilket resulterade i att en del artister aningslöst sade ifrån sig rättigheterna till sin egen musik 

(Ibid.).  

 

Skivbolagen fungerade som “gatekeepers”, då dessa hade möjligheten att styra vad som når ut 

till omvärlden och arbetar likt ett filter. Forskaren David Manning Whites version av 

gatekeeping-teorin (se figur 1) grundar sig i en analys av hur en redaktör för en 

småstadstidning valde ut vilka nyheter som skulle bli del av nästa nummer (Shoemaker och 

Vos 2009, 15). Målet för White var att se hur nyhetsflödet hanterades av redaktören som 

döptes till Mr. Gates för anonymitet (Ibid.). White studerade sållningsprocessen av materialet 

Gates fick in från lokalbefolkning och från nyhetstjänster (Ibid.). Ungefär 90% av tipsen 

(trådarna) Gates fick in användes inte (Ibid.). Av de skickade tipsen och vilka som användes 

kunde White jämföra och analysera hur Gates hade gått tillväga (Ibid.). 
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Figur 1. Whites gatekeeping-teori (Shoemaker och Vos 2009, 16). 

 

Whites analys speglade att Gates urval i hög grad var subjektiva (Shoemaker och Vos 2009, 

15). En tredjedel av tipsen blev nekade på grund av Gates personliga preferenser och 

autencitetsaspekten, de andra två tredjedelarna för att det inte fanns plats eller för att liknande 

nyheter kom med istället (Ibid.). På liknande sätt kunde skivbolagen enhälligt styra vad för 

musik som kom ut på marknaden och nådde allmänheten. Negus (2002, 510) menar dock att 

gatekeeper-konceptet, felaktigt, antar att sållningsprocessen endast sker vid “portarna” till de 

kontrollerande bolagen, där de antingen blir antagna eller uteslutna. Hans ståndpunkt är att 

innehåll vanligen aktivt letas upp av exempelvis artist and repertoire-agenter (härefter 

benämnt som A&R) vars arbetsuppgift är att hitta nya talanger, och att detta även kan vara 

systematiskt planerat där det, i förväg, bestäms vad som faktiskt eftersträvas i form av 

innehåll (Ibid.).  

 

3.1.1 Allt under samma tak 

Som vi diskuterat i bakgrunden är skivförsäljningen inte längre den stora inkomstkällan, utan 

tappar ständigt andelar till digitala format, och då främst till streaming. Det är dock inte första 

gången som skivan ses som en fotnot i musikskaparens karriär. På 60-talet ansågs inte 

skivförsäljning vara en särskilt intäktsgenererande verksamhet, utan sågs mer som en 

förutsättning för att kunna turnera med artisten och på så sätt möjliggöra kringintäkter i form 

av exempelvis merchandise (Florén 2010, 92). Vid den här tidpunkten ägde skivbolagen 

vanligtvis alla rättigheter till musikskaparen, från turnéverksamhet till skivutgivning och 

merchandise, och fick på så sätt ta del av alla intäkter (Ibid.).  



  
 

26 

 

 

Figur 2. CBS/Cupols organisationsschema 1971-72 (Arvidsson 2007, 123) 

 

Ovanstående organisationsschema (se figur 2) visar strukturen hos skivbolaget Cupol, som 

vid denna tid hade blivit uppköpta av CBS, och är ett typexempel på hur musikindustrins 

bolag var uppbyggda under 60- och 70-talet. Arvidsson (2007, 116; 129) tar upp flera 

exempel på liknande strukturer. Den gemensamma nämnaren är att bolagen hade olika 

avdelningar under samma tak för funktioner som numera vanligen utgör egna bolag, till 

exempel produktion. Detta förändrades med popmusikens genombrott och att grammofoner 

blev allt mer vanligt i gemene persons hem, vilket ledde till en enorm ökning i 

skivförsäljningen (Ibid.). Istället för att ses som en kompletterande intäkt blev nu 

skivutgivning den primära inkomstkällan, och skivbolagen började fokusera på denna (Ibid.). 

De frånsade sig många av sina kringrättigheter, och blev därmed rena skivbolag som 

fokuserade på distribution, licensiering och marknadsföring (Arvidsson 2007, 160), vilket 

öppnade upp för nya aktörer på marknaden i form av turnéproducenter och dylikt, och 

musikindustrin växte i omfattning och kapacitet (Florén 2010, 92). 

 

3.1.2 Musikbolagens framtidsoro 

I samband med att skivförsäljningen föll såg många det som oundvikligt att en stor förändring 

var tvungen att komma. Hur denna skulle se ut var dock omdiskuterat, och det var tal om 

musikprenumeration på allt från specifika låtar till genrer (Ryberg 2000). Osäkerheten kring 

skivbolagens framtida relevans och roll, såväl som den ekonomiska krisen de erfor, ledde till 
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att ytterst få band signades, och de satsade främst på “säkra kort”; det vill säga utgivningar 

som snabbt gav pengarna tillbaka (Arvidsson 2007, 195). På grund av detta faktum, samt att 

möjligheterna till självdistribution år 2004 inte var i närheten av vad de är idag, fastnade 

många band på demostadiet (Ibid.). 

 

Johan Hargeby, VD och en av grundarna till musikbolaget Sound Pollution, uttalade sig i DN 

redan 2005 om denna förändring, och menade att konsumtionsmönstren på sikt kommer att 

förändras, men att musikskaparnas behov av bolag skulle kvarstå, oavsett fysisk eller digital 

form (DN 2005-09-21, i Arvidsson 2007, 190). Han menade att det gällde att inte fatta 

förhastade beslut till följd av denna osäkerhet, utan att “ha is i magen” (Ibid.). Detta råd är 

dock något som kan diskuteras huruvida det efterlevdes, då skivbolagen, allt eftersom deras 

makt minskat på senare år återigen har börjat samla på sig de rättigheter de tidigare frånsagt 

sig, allt för att inte tappa fler andelar. Det börjar talas om 360-avtal, där musikbolagen, som 

de nu kallar sig då skivor inte längre är den primära verksamheten (Musikförläggarna 2014), 

innehar rättigheterna till och tar del av intäkter från musikskaparens turnéer, låtskrivande, 

merchandise och andra liknande inkomster utöver den traditionella skivutgivningen (Passman 

2014, 104). Passman (2014, 104-105) menar att musikbolagen numera påstår sig vara 

varumärkesbyggande och därmed bör ha del av alla intäkter som kan associeras med 

varumärket. Det kan dock argumenteras att bolagen inte bidrar med mer än deras traditionella 

expertis, vilket skapar problematik för deras rätt till inkomst på klientens alla 

inkomstströmmar (Ibid.). 

 

Detta “greppande efter halmstrån” kan ses som musikbolagens försök att säkra sin position på 

den hårt konkurrerande marknaden, som musikindustrin utgör. Innan 360-modellen slog 

igenom hade musikskapare möjlighet till ett utökat nätverk av kompetenta och separata 

aktörer, i form av bokningsbolag, management och musikbolag. Att en och samma aktör nu 

innehar rättigheter till olika aspekter av musikskaparens verksamhet skapar ett slags monopol, 

vilket försämrar musikskaparens förhandlingsutrymme för sina egna intressen. De bolag som 

använder sig av 360-modellen är vanligen stora bolag med starka ekonomiska resurser 

(McDonald 2016a), och i och med detta innehar de redan extremt mycket makt. Detta har 

bidragit till att musikbolag undviker att signa musikskapare som inte går med på 360-avtalen, 

och att musiker då tvingas gå med på dem eller vända sig till självdistribution (Passman 2014, 

104). 360-avtal skapar svårigheter för musikskaparen att styra sin egna karriär då en inte får 

bestämma vem och vilka de ska kollaborera med.  
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3.2 Produktionens förändring 

Under slutet av 80-talet förändrades det musikindustriella landskapet då musikskapare och 

producenter började söka sig bort från de etablerade skivbolagen för att bli egna leverantörer 

(Arvidsson 2007, 164). Skivbolagen började, som nämnt i ovan kapitel, inrikta sig på 

distribution, licensiering och marknadsföring medan fristående bolag började ta över 

producerandet (Ibid.). 1991 släppte bolaget Digidesign programmet Pro Tools (Lambert 2011, 

3), och i takt med att inspelningsprogrammen utvecklades och blev mer portabla skapades ett 

landskap där producenter kunde skapa egna studior utan skivbolagens inflytande. Denna 

utveckling möjliggjordes tack vare D.A.W:S (Digital Audio Workstations) som började 

utvecklas redan på slutet av 70-talet, vilket är ett datorkontrollerat system som tillåter digital 

inspelning, redigering och bearbetning och som kontrolleras från en central plats (Lambert 

2011, 1). Pro Tools var det första inspelningsprogrammet som fungerade på “vanliga” datorer 

med operativsystemen Mac OS och Windows (Ibid.). Nu fanns möjligheten att ha ett 

professionellt inspelningsprogram var du än var i världen. Denna utveckling har fortsatt och 

musikvärlden är nu mer portabel än någonsin, “The times, as they say, truly are constantly a’ 

changing” (Lambert 2011, 4).  

 

3.3 Musikdistribution  

Lite mer än ett decennium efter det att CD-skivan etablerades som det primära formatet 

gjorde mp3-filerna intåg. Det nya filformatet möjliggjordes av att CD-skivan kunde avläsas 

digitalt och vidare skapa en mindre ljudfil (Released Unsigned u.å., a). Detta ledde till att nya 

filformat skapades, där mp3-filen blev den primära (Ibid.). År 1999 skapades 

fildelningsprogrammet Napster, som möjliggjorde för musikkonsumenter att byta filer i mp3-

format med varandra (Ryberg 2000). Napster förändrade förutsättningarna för musikskapares 

distribution av sina verk samt ökade tillgängligheten för allmänheten. Oetablerade 

musikskapare fick nu chans att distribuera sina verk utan musikbolags inblandning.  

 

3.3.1 Peer-to-peer 

Napster använde sig av fildelningstekniken peer-to-peer, som vid sin uppkomst ansågs 

banbrytande trots sin illegala karaktär då användare kunde dela musik de inte ägde 

rättigheterna till. Peer-to-peer baseras på noder som arbetar självständigt utanför 

domännamnssystemet och den centrala servern för att sända och ta emot filer från en dator till 
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en annan (se figur 3, Shirky 2001, 22). Det innebar att Napster arbetade runt de begränsningar 

som tidigare existerat vid fildelning.  

 

 

Figur 3. Ett Peer-to-peer-nätverk (Shirky 2001, 22) 

     

Napster profilerade början på en ny era gällande distribution av musik, och kan sägas vara 

grundaren till den rådande ordningen inom musikindustrin där intäkterna från digital 

distribution växer medan intäkterna från fysiska exemplar minskar. Det växande fenomenet 

kring digital musik kan tydligt exemplifieras genom IFPIs försäljningsstatistik för olika 

format inom den svenska musikmarknaden. 2015 utgjorde det digitala formatet 85,2%  av den 

totala musikmarknaden (IFPI 2016), medan försäljningsstatistiken för digitalt format år 2002 

var 0 (GLF 2002). Denna statistik visar att det digitala formatet är relativt nytt på den svenska 

musikmarknaden, och har tagit stafettpinnen från skivförsäljningen som tidigare toppade 

försäljningen på musikmarknaden.  

 

3.3.2 Client/server model 

2003 lanserade Apple ett musikprogram kallat iTunes Music Store. Grundkonceptet var likt 

Napster, med skillnaden att Apple sålde singlar till ett lågt pris (Harris 2016). Genom att 

erbjuda enskilda låtar istället för att konsumenten ska betala för ett helt album, fick iTunes 

Music Store ett stort genomslag och omnämns som den första konstruktiva lösningen på 

fildelning (Released Unsigned u.å., a). Till skillnad från Napster, som arbetade utifrån Peer-

to-Peer modellen, arbetar iTunes Music Store från Client/server-modellen. Modellen bygger 

på att nästan all information lagras centralt inom en server, där en enhet efterfrågar en tjänst 
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eller process, som servern utför och levererar till enheten (se figur 4, Minar och Hedlund 

2001, 9). När processen sedan är avklarad kopplas enheterna ifrån och cykeln återupprepas 

med nya enheter (Ibid.).  

 

 
 

Figur 4. Client/server model (Minar och Hedlund 2001, 9) 

 

Den nya, utbredda tekniken krävde anpassning, och möjliggjorde för nya aktörer att ta plats 

på marknaden (Florén 2016, 95). Apple, som tidigare enbart var ett teknikföretag (Hill 2013), 

utnyttjade denna utveckling och etablerade sig som en aktör inom musikindustrin tack vare 

iTunes Music Store. 

 

3.3.3 Musikdistribution idag 

Att själv skapa och distribuera sin egen musik är idag vanligt för oetablerade musikskapare. 

Detta på grund av lättillgängligheten och de minskade kostnaderna för sådana tjänster. Genom 

den utvecklade tekniken är det idag simpelt för musikskapare att distribuera sin musik genom 

digitala kanaler.  

 

Digitalt strömmad musik utgjorde 82,7% av Sveriges musikmarknad 2015 (IFPI 2016), och 

en musikskapare som önskar framgång bör därför distribuera sin musik på digitala kanaler. 

Vid all typ av distribution, såväl fysisk som digital distribution, krävs ett avtal mellan 

musikskaparen och distributören. Vid digital distribution kan musikskaparen skriva avtal med 

varje enskild återförsäljare eller tjänst, alternativt teckna avtal med en aggregatör 

(Tillväxtverket 2015a). En aggregatör hjälper denne att sprida sin musik till digitala 

musiktjänster och återförsäljare (STIM 2016), och då det finns många återförsäljare och 

tjänster att välja mellan vid spridning av ett musikaliskt verk är det därför fördelaktigt för 

musikskapare att ta hjälp av en aggregatör.  
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Den fysiska distributionen har minskat drastiskt de senaste sex åren. För att distribuera musik 

i fysiskt format krävs ett licensavtal. Är musikskaparen inte ensam rättighetsinnehavare måste 

denne betala en avgift till Nordic Copyright Buearu (NCB), som därefter fördelar inkomsten 

mellan de olika rättighetsinnehavarna (Tillväxtverket 2015a). 2009 utgjorde den fysiska 

försäljningen 80% av Sveriges totala musikmarknad, och idag utgör den strömmande 

försäljningen 85% av den inhemska musikmarknaden (Musiksverige 2016). Spotify är 

Sveriges populäraste musiktjänst, och globalt har de 30 miljoner betalande prenumeranter 

(Carlsson 2016).  

 

Övergången från det fysiska formatet till den digitala strömmande musiken har inte varit så 

dramatisk som siffrorna från Musiksverige indikerar. Den illegala fildelningen ökade 

markant, det diskuterades vilt om det kunde förlikas med stöld eller ej (Söderberg 2008, 55). 

2005 skärptes lagstiftningen om illegal fildelning, vilket gjorde det olagligt att ladda ner 

material som är tillgängligt utan rättighetsinnehavarens tillstånd (Rosén 2009). Den skärpta 

lagen avskräckte möjligen illegal nedladdning och gagnade utvecklingen av nya 

konsumtionsmönster. 2008 lanserades musiktjänsten Spotify, som tillät konsumenten att 

lyssna på en låt direkt från molnet utan att behöva ladda ner filen innan (Pullen 2015). 

Spotifys koncept var inte en nyhet på marknaden men tjänsten lyckades urskilja sig från 

bruset. 2015 huserade tjänsten ett musikbibliotek på över 30 miljoner titlar, och de erbjöd ett 

flertal olika prenumerationer, bland annat en gratisversion (Ibid.). Det här förenklade dels 

konsumenters åtkomst till musik, men ökade även distributionsmöjligheterna för 

musikskapare.  

 

Sedan den 10 juli 2015 släpps nästan hela världens nya releaser på fredagar (Urborn 2015). 

Den gemensamma releasedagen förenklar konsumenters sökande av ny musik och främjar 

kommunikationen musikbolag emellan (Ibid.). Valet av fredag som lanseringsdag grundar sig 

i tankten att konsumenterna går på helgledighet, och har därför tid att lyssna på de nya 

releaserna (Christman 2014). De ökade distributionsmöjligheterna som skapades av 

digitaliseringen ledde till att mycket ny musik lanserades, och den gemensamma releasedagen 

skapades för att minimera risken för artister att försvinna i bruset.  

 

Vi anser att det går att argumentera för att en gemensam releasedag hjälper de större akterna 

mer än vad det hjälper dem mindre. Om alla släpp görs samma dag dras konsumenter till 
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namn de känner igen och mindre etablerade artister försvinner återigen i “bruset”. Dock 

kvarstår ju faktum att bruset skulle bli ännu större om släppen skulle spridas ut på flera dagar. 

Problemet går att se från båda håll, och Spotify erbjuder en tjänst som kan ses som ett bra 

verktyg; en lista till varje användare som heter “Din Release Radar”, där nya släpp av artister 

rekommenderas utifrån musiken en lyssnat på (Spotify 2016). Med ett sådant verktyg kommer 

releaser med akter som en har lyssnat på upp, men även akter som är liknande det en lyssnat 

på (Ibid.). På så sätt kommer inte bara de största artisterna upp, utan med hjälp av någon form 

av algoritm hjälper Spotify användaren att hitta ny musik.   
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4 All by myself 

Förändringarna som diskuterades i det tredje kapitlet har lett till nya möjligheter till 

självständighet såväl som utmaningar för den enskilde musikskaparen, och i detta kapitel 

kommer vi att diskutera och analysera dessa möjligheter mer ingående. 

 

Med de nya möjligheterna som teknologin för med sig, i form av självproduktion och -

distribution, tillkommer även ett utökat ansvar hos musikskaparen. Tidigare kunde 

musikskaparen lämna det administrativa och affärsmässiga i händerna på musikbolagen 

genom skivkontrakt (Released Unsigned u.å., c). Stenström (2008, 41) diskuterar 

distinktionen mellan företag och konst som länge existerat, och menar att konstens mål är 

mänsklig och estetisk utveckling, medan företagets mål är av en mer ekonomisk och materiell 

karaktär där en istället söker tillväxt (Ibid.). Att förena dessa antiteser kan ses som omöjligt, 

men parallellt med en ökad självständighet ökar även behovet av kunskap kring de 

företagsmässiga bitarna, och en förening blir därmed oundviklig.  

 

4.1 Konst och företagande 

Konstnärligt entreprenörskap är ett koncept som blivit allt mer aktuellt under de senaste åren 

inom musikindustrin, i takt med att musikskapare kan agera mer självständigt (Aggestam 

2007, 34). För att kunna erhålla intäkter på sin musik, bör musikskapare se sina verk som en 

handelsvara, som kräver affärsmetodik. Artisten Linnéa Rigeblad (2016, skriftlig intervju den 

14 december) spelar in och distribuerar större delen av sin musik självständigt. Hon menar att 

de större musikbolagen tar en för stor del av intäkterna, och att de mindre bolagen har för litet 

marknadsvärde för att det ska löna sig att samarbeta med dem under en längre period (Ibid.). 

Rigeblads uttalande bildar ett antagande där hanterandet av sin egna karriär blir oundvikligt, 

då en inte vill ge bort för mycket av intäkterna till ett majorbolag samtidigt som en inte heller 

vill ge bort intäkter till en mindre aktör om det inte ger tillräckligt mycket i utbyte. Av denna 

anledning kan entreprenörskap bli den enda rimliga vägen att gå. Samuelsson och Söderblom 

(2016, 19) diskuterar fenomenet entreprenörskap som utnyttjandet av nyskapade eller 

upptäckta affärsmöjligheter och dess exploateringsprocess. Detta inkluderar 

produktutveckling, marknadsföring och försäljning, som måste anpassas till den typ av 

affärsmöjlighet som har identifierats (Ibid.). De grundläggande drivkrafterna bakom varje ny 

affärsmöjlighet kan summeras till att handla om förändringar i utbud och efterfrågan (Ibid.).   
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Entreprenören, som i detta fallet utgörs av musikskaparen, måste identifiera den 

affärsmöjlighet som finns på marknaden, gapet mellan utbud och efterfrågan, och utnyttja de 

existerande resurserna för att få sin produkt, musiken, efterfrågad. Hela “affärsidén” bakom 

den nutida musikindustrin är att generera produkter och idéer för ständig konsumtion 

(Aggestam 2007, 34), och det råder en ständig oro att företagande och kommersialisering ska 

leda till konstens död (Stenström 2008, 38). Marcus Admund (2016, personlig intervju den 23 

november), sångare och gitarrist i Honeymilk, uttrycker sig om att det blivit allt viktigare med 

musiker som förstår affärsaspekten, men att musiken i grund och botten ska vara en 

konstnärlig outlet där pengar och kontakter inte ska styra. Trots en påtaglig rädsla för 

musikindustrins kommersialisering av musiken, med synen på musiken som en produkt 

snarare än ett konstnärligt uttryck, är entreprenörskap en vital del av en musikskapares 

framgång. I detta entreprenörskap är relationer till andra aktörer nödvändigt, med andra, 

ekonomiska intressen.  

 

Möjligheten att utöva entreprenörskap, i fallet med musikskapare, beror på konsumenterna 

som lyssnar på musiken och relationen med dessa. Avståndet mellan musikskapare och 

konsumenter är idag mindre än vad det tidigare varit (Released Unsigned u.å., b), tack vare 

intåget av sociala medier som möjliggör för musikskapare att direkt interagera med dem på ett 

sätt som tidigare varit omöjligt. Denna interaktion gör det lättare för musikskaparen att 

etablera en hållbar relation som transformerar flyktiga konsumenter till en dedikerad publik. 

Det minskade avståndet förenklar relationsbyggande till en publik, vilket i samband med den 

utvecklade tekniken inom musikproduktion och distribution har ökat möjligheten för 

konstnärligt entreprenörskap för musikskapare. Genom entreprenörskap ökar musikskaparen 

andelen av intäkterna denne får, samt har större möjlighet att styra över sina verk.  

 

Entreprenörskap inom denna sektor kännetecknas av den stora utmaningen att bygga och 

upprätthålla en verksamhet utifrån kreativa aktiviteter (Rae 2007, 58-59). Utöver detta präglas 

det även av de utmaningar som småföretagare vanligen möter; allt från att hitta och attrahera 

rätt segment av marknaden att efterfråga deras produkt till att agera strategiskt gentemot 

konkurrens, samarbeten och en ständigt förändrande omgivning (Ibid.). För att hantera och 

växa i detta dynamiska sammanhang kan stöd från andra aktörer i vissa fall vara nödvändigt 

(Ibid.), och Admund (2016, personlig intervju den 23 november) menar att samarbeten i sig är 

viktigt, mer än bolag explicit. Att hitta en balans mellan kreativt skapande och 
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entreprenörskap är viktigt men kan möjligen vara svårt. Utan en balans riskerar kreativiteten 

att hämmas på grund av den ökade pressen som uppstår vid entreprenörskapet. 

 

4.1.1 Den förändrade maktbalansen 

Den problematik som uppstår, och som ytterligare kan diskuteras gällande denna relation är 

det maktspel som uppstår. Båda intressenter strävar efter att tillfredsställa sina egna intressen, 

och i många fall skiljer sig dessa åt. Det vinstdrivande målet kan vara svårt att förena med den 

konstnärliga integriteten när dessa två intressen ligger hos skilda parter, och då blir det istället 

en fråga om makt. Den part som har mest makt kommer också att lyckas gagna sina egna 

intressen över den motsatta partens (Dahl 1957, 202-203). I relationen mellan den enskilde 

musikskaparen och musikbolagen är det vanligen den sistnämnde som innehar mest makt. 

 

Detta är speciellt synligt utifrån det perspektiv vi utgått ifrån, den inledande fasen av 

musikskaparens karriär. I denna fas har inte musikskaparen särskilt mycket resurser att mäta 

sig mot ett etablerat bolag, och det kan av denna anledning bli svårt att förbli självständig till 

den grad som önskas samtidigt som en har viss hjälp från bolag. Med hänsyn till vinstintresset 

önskar bolag en vinstmaximering av produkten, i detta fallet musikverket, och för att uppnå 

detta krävs så mycket kontroll över utkomsten som möjligt. Musikbolagen kan, med denna 

logik, tänkas sträva efter fullständig kontroll över verket, för att skydda sin investering och 

uppnå maximal vinst. I den inledande fasen av karriären har inte musikskaparen särskilt 

mycket resurser för att mäta sig mot ett etablerat bolag. Av denna anledning kan det bli svårt 

att förbli självständig till den grad som önskas samtidigt som en har viss hjälp från bolag. De 

alternativ som kvarstår är att överlämna en stor del av sina rättigheter till verket, och därmed 

sin självständighet, till förmån för den professionella hjälpen som kanske behövs, eller stå på 

helt egna ben och behålla sina rättigheter, men eventuellt få svårigheter att etablera sig på 

grund av avsaknaden av stöd. 

 

Den ökade självständigheten som musikskapare har erhållit i dagens musikindustri har lett till 

en ökad makt. Då makt är ett relativt begrepp, menar Dahl (1957, 209) att det är en mängd 

faktorer som spelar in, och en maktjämförelse blir relevant. Makten de båda parterna, i det här 

fallet musikskapare och musikbolag, innehar består av olika resurser och får därmed olika 

effekter. Makten förändras utefter de specifika relationer aktören har. Det kan diskuteras 

huruvida denna förändrade makt har orsakat en oro hos musikbolagen, då musikskaparen i 

större utsträckning kan fatta beslut utan deras inblandning. Som nämnt i det tredje kapitlet om 
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musikbolagens dåvarande roll, med mandat över industrin under flera decennier, hade 

musikskapare överlag lite att säga till om. Tack vare sin makt kunde musikbolagen få 

musikskapare att frånsäga sig rättigheter till förmån för att gagna sina egna intressen. Den 

makten finns kvar i många avseenden men musikskaparnas möjlighet att företaga över sin 

egna karriär har nu ändrat relationen mellan bolag och musikskapare, då makten mellan de 

olika parterna har förändrats. För att hantera denna förändring, kan det tänkas att 

musikbolagen måste tillåta mer självständighet hos musikskaparna för att de ska inleda ett 

samarbete med dem. Relationen har därmed, enligt vår uppfattning, börjat öppna upp sig och 

på så sätt närmat sig ett mer ömsesidigt utbyte. 

 

4.2 Nätverk 

Faulkner och De Rond (2000, 20) beskriver i breda drag att sociala nätverk kan definieras 

som den strukturella relationen mellan individer, som kan visa sig både i och utanför de 

organisatoriska gränserna. Beroende på hur starkt deltagarna har byggt upp denna relation kan 

det sociala nätverket bli bestående (Ibid.). För ett lyckat entreprenörskap krävs uppbyggnaden 

av sociala nätverk, något som den kreativa ekonomin till stor del bygger på (Rae 2007, 62). I 

verksamheter som byggs upp runt humankapital, vilket kan definieras som medarbetarnas 

kompetens till att skapa innovativa lösningar (Stewart 1997, 109) snarare än fysiska 

tillgångar, är upprätthållandet av de sociala nätverken av yttersta vikt för entreprenören. Detta 

på grund av att de tillhandahåller nödvändiga resurser för verksamheten; utan kontakter är det 

troligen svårt att etablera en framgångsrik kreativ verksamhet. 

 

Inom organisations- och nätverksteorierna finns det resursberoende perspektivet (Elg 2012, 

118). I det resursberoende perspektivet är utgångspunkten att ingen organisation kan vara 

självförsörjande, utan att de behöver resurser som är kontrollerade av andra aktörer (Ibid.). 

Det resursberoende perspektivet går att applicera på musikskapare som försöker bilda nätverk 

och utveckla sitt entreprenörskap. Andra aktörer innehar till exempel 

marknadsföringskompetens, distributionskanaler och ekonomiska resurser. Flertalet av våra 

intervjusubjekt har uttryckt att ett utvecklat nätverk är en nödvändig resurs för att skapa 

tillväxtmöjligheter för sin karriär. Per Jonsson (2016, skriftlig intervju den 22 november), i 

bandet Sleeping Haze, menar att den största aspekten musikskapare behöver för att etablera 

sig är finansiellt stöd, men även ett stadigt kontaktnät inom olika områden är av yttersta 

relevans. Även Xerxes Andrén (2016, personlig intervju den 30 november), i bandet 
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Kvartiåtta, uttrycker sig gällande detta resursberoende, och menar att en vill samarbeta med 

andra aktörer för att få mer resurser som kan hjälpa en att spridas. Han påpekar dock att det 

bör hållas i åtanke att de tar en del av ens inkomster och att en, av denna anledning behöver, 

avgöra om en tjänar på det i längden (Ibid.). Jonsson och Andrén tar upp två sidor av samma 

mynt, båda är relevanta och speglar svårigheten att etablera relationer med aktörer för 

oetablerade musikskapare. Målet är att kunna erhålla inkomst på sitt kreativa skapande, men 

för att nå detta måste musikskapare ofta avsäga sig en viss rätt till sitt verk eller avsäga sig en 

viss procentsats på sina inkomstkällor.  

 

Bildandet av nätverk är nödvändigt. Om en musikskapare inte har några relationer med andra 

aktörer eller organisationer, kommer inte deras musik att spridas någonstans. Att ta kontakt 

med arrangörer och aggregatörer är relationer som är grundläggande i hur oetablerade 

musikskapare måste starta sin karriär. För att få ut sin musik på digitala plattformar, förutom 

Youtube och Facebook där det är fritt att ladda upp eget innehåll, krävs det kontakt med 

aggregatörer. Kontakten med arrangörer utgör en vital del för att bilda nätverk inom 

livesektorn, till exempel till fans som inte haft möjlighet att hitta musiken på internet såväl 

som att lyckas bygga upp “cred” hos arrangörer för framtida spelningar. Dessa grundläggande 

relationer bygger på samma koncept som det organisatoriska resursberoende perspektivet talar 

om. Oetablerade musikskapare behöver resurser kontrollerade av andra aktörer. 

Organisationerna söker musikskapare för deras kapital, vilket är deras musik och eventuella 

genomslagskraft. Organisationerna söker efter sådant kapital och resurser för att exploatera 

det på bästa sätt för framtida tillväxt. Då gäller det för musikskaparna att utnyttja de andra 

organisationernas kompetens så det hjälper dem och inte bara främjar de andra parternas 

tillväxt.  

 

4.2.1 Dagens gatekeepers 

Som tidigare nämnt, var skivbolag förut industrins mest inflytelserika gatekeepers. Där hade 

A&R’s en nyckelroll genom att aktivt arbeta med att leta upp talanger och de kunde, på detta 

sätt, kontrollera vad som tog sig igenom portarna och nådde ut till konsumenterna. Till följd 

av digitaliseringen ser vi en förändring på detta, och Admund (2016, personlig intervju den 23 

november) menar att det mandat skivbolag och radioprofiler tidigare haft har försvunnit. Med 

detta sagt antyder vi inte att dessa aktörer förlorat sin makt, utan enbart att det uppkommit 

ytterligare aktörer som kan antas ha fått en gatekeeper-status. På så sätt kan det diskuteras att 

skivbolagen inte längre är den största fisken i dammen. Gillis Bengtsson, som driver bolaget 
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Swingkids, diskuterar även han kring denna förändring. När Spotify växte fram på marknaden 

skapade majorbolagen egna spellistor, till exempel Digster (Universal), Topsify (Warner) och 

Filtr (Sony), som fick ett stort antal följare tack vare att bolagen kunde investera stora 

summor i reklam (Bengtsson 2016, personlig intervju den 12 december). Spotify anställde allt 

mer personal för att sköta deras egna spellistor, så kallade spellisteadministratörer, och nu har 

majorbolagens spellistor få lyssningar i jämförelse med dessa (Ibid.). Bengtsson uttrycker ett 

hopp om att dessa är lite mer neutrala, då det förr var ett enormt maktverktyg för 

majorbolagen eftersom de artister som inte signade med deras bolag inte kunde räkna med att 

få tillträde till de dåvarande största spellistorna på Spotify (Ibid.). 

 

Idag har alla större streamingtjänster administratörer som gör spellistor åt dess användare 

(Ugwu 2016). Dessa administratörer gör spellistor som ska passa alla tillfällen och enligt 

Spotify lyssnar 50% av deras 100 miljoner användare på någon av dessa spellistor (Ibid.). 

Spellisteadministratörer försöker anpassa spellistorna efter vad de tror användarna kommer att 

gilla och vad lyssnardata påvisar, säger Doug Ford på Spotify (i Ugwu 2016). De människor 

som arbetar med att skapa dessa spellistor fungerar som moderna gatekeepers. Jay Frank, som 

är senior vice VD av global streaming på Universal, menar att människor gillar 

valmöjligheten streamingtjänster innebär, men att 40 miljoner låtar blir för mycket för dem 

(Ibid.). Av denna anledning väljer de att lyssna på spellistor skapade av människor, där 

musiken redan är sorterad och relevant till ändamålet individen har vid ett visst tillfälle. 

Genom att kunna filtrera vad som når ut till sina respektive följare kan administratörerna på 

de olika servicarna, precis som i Whites gatekeeping-teori om småstadstidningsredaktören, 

bestämma vad som når ut till konsumenterna efter personlig preferens och förmodad 

funktionalitet.  

 

I intervjun med Simon Czerwinski (2016, personlig intervju den 28 november), som 

producerar musik under artistnamnet Siide, uttrycker han sig att professionell hjälp som har 

kunskap inom marknadsföring kan vara nödvändigt för att till exempel hitta vissa viktiga 

bloggare. I vår tolkning har dessa bloggare han talar om fått en form av gatekeeper-status då 

de, genom sitt följarantal, kan påverka en musikskapares karriär, både lokalt såväl som 

internationellt sett. Oavsett till vilken aktör denna status har förflyttats till kan det diskuteras 

vad denna förändring skapar för konsekvenser för musikskaparen. Gatekeeper-statusen 

innebär en viss makt; en makt över informationsflödet och vad konsumenter får tillgång till. 

Detta gör dessa gatekeepers till en vital del av musikskaparens nätverk; de behöver dels ha 
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tillgång till dessa, men även bygga en relation med dem på ett eller annat sätt. Detta kan göras 

på egen hand, men då det kan vara problematiskt såväl som tidskrävande att identifiera dessa 

kan ett nätverk av branschkunniga, såsom management eller musikbolag, vara till hjälp.  

 

I takt med de digitala förändringarna, såväl som maktförflyttandet enligt gatekeeper-teorin, 

kan musikskaparen nu nå ut till konsumenterna på egen hand. Det handlar numera mer om att 

arbeta för att ta sig igenom “bruset”; att kontakta och söka efter rätt gatekeeper för sina 

ändamål och inte längre vänta på att bli upplockad av en gatekeeper. Av denna anledning blir 

andra aspekter relevanta, såsom att finna innovativa lösningar utifrån sina egna medel och 

material. Den väg som tidigare var den enda, att bli upplockad av A&R’s, har nu förgrenats 

till flera vägar som leder till ett liknande mål. De numera etablerade medel, såsom aktiv 

internetnärvaro och närheten till information som det medför, kan användas av musikskapare 

för att möjliggöra en självständighet kring vilken väg den ska gå. Det innebär att 

musikskaparen kan identifiera funktioner såsom gatekeepers och göra sig synlig för dessa. 

Genom att få gatekeepers uppmärksamhet får musikskaparen i många fall exponering för fler 

konsumenter och följaktligen även musikbolagen, då de enklare kan se vad som fungerar ur 

ett marknadsperspektiv. Musikskaparens synlighet hos de relevanta aktörerna är därmed 

väsentligt för att lyckas konkurrera mot massan. 

 

4.3 Artisten som varumärke 

Att lyckas attrahera och behålla konsumenter är en grundläggande förutsättning för allt 

framgångsrikt företagande, och Samuelsson och Söderblom (2016, 93) menar att 

digitaliseringen komplicerat denna process ytterligare. Konsumenter överöses dagligen av 

stora mängder budskap och reklam samtidigt som de har fått allt större makt över 

köpprocessen genom den enorma tillgången till information (Ibid.). För att växa som företag 

krävs det med andra ord ett starkt varumärke, såväl som kreativitet och anpassningsförmåga 

till konsumentens behov (Samuelsson och Söderblom 2016, 94). För att lyckas som 

entreprenör måste musikskaparen börja se sig själv och sin musik som ett varumärke, och 

Admund (2016, personlig intervju den 23 november) betonar vikten av att lära sig om 

paketeringen av detta. Detta är något som kräver insikt och kunskap för att lyckas skapa en 

hållbar image kring sig själv och sina verk.  
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För att definiera varumärket använder sig Bedbury (2002, 12) av filosofens Platons idé om att 

det, kring varje konkret ting, finns en föreställning om det tinget som ger den bestående 

mening. Kring varje varumärke finns en fundamental essens, som inte är fysisk eller kan 

definieras enbart av produkter (Ibid.). Varumärket skapar, i och med detta, en respons hos 

konsumenten utan att denne direkt upplever produkten eller tjänsten (Ibid.), en slags 

omedveten känsla. Varumärket ger produkten ett bestående intryck och ytterligare mening, 

och Bedbury (2002, 14) menar att ett objekt enbart är ett objekt innan någon gör den till en 

produkt genom att applicera ett varumärke på den. Ett musikverk är med andra ord inget mer 

än ett konstnärligt utlopp av kreativitet innan det får ett värde och en mening i form av ett 

varumärke, och blir således en produkt. Med hjälp av dessa upplevelser etableras en relation 

mellan konsumenten och varumärket, oberoende av produkten i sig (Bedbury 2002, 16). 

 

De externa relationerna som musikskapare har kan påverka både positivt och negativt hur 

bandet som varumärke ses, och uppfattningarna kring en organisations varumärke ses idag är 

en av dess viktigaste tillgångar (Elg 2012, 126). Återigen ser vi musikskapare som en 

organisation, och beroende på vilka de kollaborerar med kan de uppfattas på ett visst sätt. 

Artisten Terra Naomi började sin karriär genom Youtube i mitten på 2000-talet (Herstand 

2015). När hon skrev på ett skivkontrakt med Universal Island Records, började hennes 

följare se henne som en “sell-out”: “The audience I’d built online was starting to see me as a 

sell-out. Their indie poster child had tossed them aside for a shot at the major leagues” 

(Ibid.). Det är inte enbart viktigt för musikskapare att associera sig med organisationer som 

kan hjälpa dem med de resurser de behöver, utan det är även viktigt att välja 

samarbetsorganisationer med omsorg, rent imagemässigt. Detta val kan både stjälpa eller 

hjälpa artistens varumärke, beroende på till vilken grad uppfattningarna kring de olika 

varumärkena kan samexistera. När en musikskapare ska samarbeta med ett musikbolag är det 

därför, ur ett konsumentperspektiv, viktigt att de två varumärkena överensstämmer med 

varandra. Om de två varumärkena skiljer sig för mycket kan det skada det ena varumärket, 

eller rentav båda. Idéen kring varumärken har länge varit associerad till enbart paketerade 

konsumtionsvaror, men Bedbury (2002, 1) menar att detta har förändrats. Medvetenhet kring 

varumärken är numera något som är aktuellt i nästan alla branscher och verksamheter, och 

specifikt inom branscher där konkurrensen är särskilt hård (Bedbury 2002, 6), som 

musikindustrin. Musikskapare konkurrerar om uppmärksamhet från såväl konsumenter, bolag, 

media och andra musikskapare, och av denna anledning blir medvetenheten kring sitt 

varumärke och dess paketerande essentiellt.  
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5 With a little help from my friends 

Som diskuterat i tidigare kapitel har de förändrade förutsättningarna lett till ett större behov 

av samarbeten mellan olika aktörer inom musikindustrin. I detta kapitel kommer vi att 

redogöra för hur dessa samarbeten och koalitioner kan byggas upp, såväl som hur 

musikindustrin fått anpassa sig och hur musikskapare ställer sig till detta. 

 

Möjliggörandet och utbredningen av konstnärligt entreprenörskap inom musikindustrin 

tvingar fram ständiga omstruktureringar (Aggestam 2007, 34), och numera har bolagen delvis 

frångått den traditionella rollen till förmån för att bli så kallade kunskapsföretag. I takt med en 

utökad kunskapsbaserad ekonomi i samhället har denna typ av verksamhet vuxit sig allt 

större, där den huvudsakliga handelsvaran är kunskap (Alvesson 2004, 23). Kunskapsföretag 

definieras av högt kvalificerade individer, som genom sina intellektuella färdigheter och 

individuella bedömningar utför kunskapsbaserat arbete (Alvesson 2004, 27).  

 

Organisationerna är uppbyggda enligt en ad hoc-artad struktur, då en i stor utsträckning 

arbetar på projektbasis som kräver ständig klientanpassning (Alvesson 2004, 29). Detta gör 

det svårt att tillämpa traditionella ledningsprinciper i form av standardisering, rutinisering och 

övervakning (Ibid.), vilket ger medarbetarna utrymme att autonomt och subjektivt utforma 

resultatet. Framväxten av kunskapsföretag har ställt krav på omvärdering av bolagens 

resurser. I det produktionsinriktade samhället var fysiska tillgångar en viktig del av bolagen, 

då det var ett mått för dess framgång (Stewart 1997, 61). Till skillnad från detta behöver inte 

kunskapsföretaget äga några fysiska tillgångar, utan intellektuella tillgångar tar dess plats; på 

liknande sätt som information ersätter fysiskt kapital (Ibid.).  

 

5.1 Samarbeten med kunskapsföretag 

Aggestam (2007, 30) menar att musikindustrin är ett tydligt exempel på de socioekonomiska 

förändringarna som sker, från produktionsindustrier till kunskaps- och kreativitetsorienterade 

verksamheter, där kreativa industrier har sin grund i individuell kreativitet, färdighet och 

talang som kan transformeras till välstånd och arbetsmöjligheter. En stor del av bolagen inom 

musikindustrin är strukturerade som just kunskapsföretag, då bolagens största tillgångar sällan 

är de fysiska, utan en stor del av deras konkurrenskraft kommer från specifik kompetens och 

kunskap, såväl från nätverk och kontakter. Organisationerna arbetar med hög 

klientanpassning på en projektbasis, och “produkterna” i det här fallet utgörs av förädlade 
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musikverk (Aggestam 2007, 33), men även varumärkesuppbyggnad, där resultatet inte är 

möjligt att standardisera.  

 

Musikindustrin är till stor del uppbyggd genom corporate venturing, som i detta sammanhang 

ses som det kollektiva samarbetet mellan bolag och individer för att åstadkomma innovativa, 

vinstdrivande resultat trots osäkra marknadsförhållanden (Aggestam 2007, 35). Till viss del är 

kommunikation mellan musikskapare och bolag grundläggande i detta samarbete, och 

Bengtsson (2016, personlig intervju den 12 december) menar att de, på Swingkids, lägger den 

beslutande makten i händerna på musikskaparna och bolaget enbart fungerar som rådgivare. 

En teoretisk tolkning som kan göras utifrån detta är att bolaget betonar coaching snarare än 

styrning. Det förstnämnda definieras av Gjerde (2012, 30) som en samarbetande 

kommunikationsprocess där individens egna lärande och utveckling sätts i fokus.  

 

Detta tillvägagångssätt anpassas till den enskilde individen, och coachens relation till 

individen ska vara så jämlik som möjligt (Gjerde 2012, 33). Det som dock inte nämns, och 

som kanske inte sker medvetet, är den indirekta maktpåverkan en auktoritet, vilket Bengtsson 

i detta fallet är tack vare avtal och kunskap, kan ha på individen. Dahl (1957, 202-203) menar 

att makt uppstår i relationer, när en part kan få motparten att göra något den annars inte hade 

gjort. Makten finns inte utan denna relation, och inte heller utan de resurser som krävs; 

exempelvis de rätta verktygen eller rätt tillfälle (Ibid.). De resurser auktoriteten, i detta fallet, 

innehar omfattar kunskap och kompetens inom området. Detta är något som en oetablerade 

musikskapare eventuellt saknar och detta utgör en enorm maktfaktor, och kan resultera i att 

råden blir ledande i individens egna beslutsfattande. Trots att Bengtsson, och säkerligen 

många andra bolag som arbetar på liknande sätt, ämnar att endast rådgiva utifrån individens 

bästa intressen, är risken hög att bolagens intressen ges utrymme och färgar råden som ges. 

Detta är en aspekt som är svårundviklig, då maktutövandet vanligen sker omedvetet. I 

Bengtssons fall är hela hans affärsupplägg dock grundat på klientanpassning (Bengtsson 

2016, personlig intervju den 12 december). Bengtsson poängterar gång på gång under 

intervjun att hans klienter bestämmer i slutändan, att han enbart rådger och “boostar så gott 

det går”, och att det är upp till varje enskilt fall hur mycket av hans kunskap som ska vägas in 

(Ibid.). 

 

Bengtsson (2016, personlig intervju den 12 december) menar att musikskapare idag till en 

viss del kan arbeta väldigt självständigt kring lanseringen av sin musik, men att de ofta 
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kommer till en gräns där det blir mycket, att de måste fokusera på att vara artist och lämna 

över det administrativa, bokning och dylikt till någon. Alla musikbolag arbetar på olika sätt, 

och det mest relevanta i situationen är hur välfungerande relationen mellan musikbolag och 

musikskapare är. Lindvall (2012) menar att det är viktigt med ett bolag som förstår 

musikskaparen. Därmed finns det ingen definitiv slutsats kring vad som är bäst för 

musikskaparen, och det är inte heller relevant att benämna independentbolag som den bättre 

vägen, vilket Lindvall (2012) menar är en vanlig antagande. Samarbetet med bolag är väldigt 

individuellt och beror på musikskaparen och vart denne vill nå. När en artist växer behövs det 

ett team av kunniga inom olika områden, men storleken på detta team beror på artisten i fråga, 

menar Bengtsson (2016, personlig intervju den 12 december). Vidare exemplifierar han att en 

musikskapare som satsar på att vara kommersiell och därmed ställer upp på många intervjuer, 

TV-program och dylikt, även behöver ett större team som arbetar med detta, och där kan ett 

majorbolag passa (Ibid.).  

 

Det kan argumenteras att det blir svårt för en musikskapare att upprätthålla alla dessa 

åtaganden och utmaningar samtidigt som hen även är artist, och därmed inte kan åsidosätta 

det kreativa arbetet. Några av de musikskapare vi intervjuat lämnar liknande svar på detta 

ämne, och Julia Carlsson (2016, skriftlig intervju den 26 november), under artistnamnet Julia 

Clara, menar att en, som musikskapare, kan starta sitt eget bolag och själv bilda detta team. 

Hon poängterar dock att det råder en stor tidsbrist att göra detta och även fokusera på 

musiken, och att hjälp från bolag därför kan vara nödvändigt för att etablera en karriär som 

artist. Vi upplever att det finns en gräns då en musikskapare inte längre kan styra hela sin 

karriär själv utan måste ta in resurser utifrån för att kunna fokusera på det som gör den 

eftertraktad; sin musik och publika image. När den tidpunkten kommer finns det en mängd 

faktorer som ska räknas in, men när en musikskapare måste flytta fokus från artisteriet till 

exempelvis administration istället för sina kreativa åtaganden blir arbetet alltför omfattande 

för en enskild aktör. 

 

5.2 Vilka resurser är viktiga?  

Till följd av framväxten av kunskapsföretag har även bolagens resurser omvärderats. I det 

tidigare rent produktionsinriktade samhället var naturtillgångar och fysiskt arbete högt 

värdesatt (Stewart 1997, 31). I det nya kunskapssamhällets ekonomi är istället information 

och kunskap den viktigaste råvaran, såväl som produkten av ens arbete (Stewart 1997, 71), 
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och en kan nu börja tala i termer av intellektuellt kapital som det värdeskapande i en 

organisation. Det är det intellektuella kapitalet, i form av kunskapsarbetarnas talanger, 

ledningens effektivitet och kvaliteten på kundrelationerna som bidrar till verksamheten 

(Stewart 1997, 86), och är föremål för organisationens konkurrenskraft gentemot liknande 

företag.  

 

Tidigare var det finansiella kapitalet en av de största fördelarna med ett skivkontrakt, då 

musikbolagen, med hjälp av detta, kunde finansiera inspelning och tillverkning av musiken 

samt få den att synas (Passman 2014, 70). Trots att detta självfallet fortfarande är en faktor till 

musikbolagens inflytande idag (Passman 2014, 72), är det inte vad våra intervjusubjekt 

uttrycker är viktigast. Vår ståndpunkt gällande detta är att det finansiella kapitalet har tappat 

delar av sin relevans i takt med att produktionen kan ske på musikskaparens egna dator, i en 

hyfsat professionell utsträckning, och distributionen sker digitalt. Detta medför att 

kostnaderna för att tillgängliggöra sin musik för allmänheten sjunker markant, och 

musikbolagens ekonomiska resurser behövs därmed inte på samma sätt. Med den styrkan 

stora musikbolag innehar är de dock fortfarande relevanta, då de kan bidra med kompetens 

och resurser där en oetablerad musikskapare är förhållandevis limiterad.  

 

I flertalet av intervjuerna har vi märkt av ett mönster av liknande svar, där intervjusubjekten 

menar att de söker efter kompetens som kan hjälpa dem på bästa sätt på deras villkor. 

Czerwinski (2016, personlig intervju den 28 november) menar att ett management är den 

viktigaste resursen att tillgå, med argumentet att: 

 

“Har man en manager kan han se saker direkt. Man har en extra person med. 

[...] Då ser jag en manager som ett bättre spår att börja på. Då kan jag nästan 

garantera att man får det man vill ha” 

 

Czerwinski menar, i ovan svar, att han vill ha hjälp som anpassas efter hans individuella 

preferenser. Dessa är komplexa och kräver någon med kunskap som kan hjälpa till på en 

individuell nivå. Han uttrycker en önskan av ett relationsbaserat utbyte, där ett management 

kan bidra med den extra kompetens som behövs. En potentiell manager måste vara redo att 

anpassa sig till Czerwinskis preferenser, samtidigt måste dennes kompetens inte förtryckas till 

den grad där dennes utvecklingsstrategier försvinner på grund av en okunskap eller ovilja från 

individen. Här krävs det vad som kallas kunskapsföretagande där anpassningen till sin klient 
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är totalitär (Sveiby och Risling 1986, 12). Dessa svar tyder på en önskan av ett coachande 

samarbete, vilket diskuterats i kapitlet ovan med Bengtsson och Swingkids som exempel. 

Detta tillvägagångssätt kräver anpassning till klienten, i enlighet med kunskapsföretagandet, 

och fokus ligger ständigt på individen och dennes utveckling. Kunskapen som coachen 

besitter blir den resurs som musikskaparen saknar och behöver för att utvecklas ytterligare på 

ett personligt-, såväl som tillväxtplan. Bengtsson (2016, personlig intervju den 12 december) 

menar att hans kunskap och kompetens kan öka möjligheterna för hans artister att nå ut, såväl 

som bidra med det “det lilla extra”, en trygghet om något oväntat skulle ske. 

 

5.2.1 Kompetens eftersträvas 

Vi har funderat samt frågat intervjusubjekten om nödvändigheten till att samarbeta med 

organisationer såsom musikbolag, management och marknadsföringsbyråer. Czerwinski 

(2016, personlig intervju den 28 november) säger att professionell hjälp hade varit enormt 

behjälpligt, då han inte innehar expertis inom till exempel marknadsföring. Czerwinski menar 

att en, som ung och egenskapade artist, saknar vissa delar där en erfaren person kan erbjuda 

värdefull kunskap (Ibid.).  

 

Att sakna kompetens och sträva efter att samarbeta med någon som kan erbjuda mer än vad en 

själv kan är centralt i hur flera av våra intervjusubjekt säger sig vilja arbeta. Vi tror att det kan 

bero på att musikskaparna till stor del saknar kunskap om hur musikindustrin är uppbyggd 

och hur den bäst manövreras. Mängden oetablerade musikskapare bidrar också till en 

konkurrens som försvårar eventuella satsningsförsök och karriäruppbyggnader. Carlsson 

(2016, skriftlig intervju den 26 november) påtalar detta problem, och menar att då vem som 

helst kan spela in och släppa musik numera leder det till att det är så “otroligt mycket musik 

som släpps varje dag”. Av denna anledning menar hon att ett bolag kan vara behjälpligt då de 

kan pusha ut musiken och få den att märkas i bruset (Ibid.). Även Bengtsson (2016, personlig 

intervju den 12 december) poängterar att det vanligen inte är distributionen som 

musikskaparen behöver hjälp med, utan marknadsföringen; att få musiken hörd.  

 

Att sprida sin musik är tidskrävande, och Andrén (2016, personlig intervju den 30 november) 

menar att det därför professionell hjälp kan vara bra. Han uttrycker sig att “[...] Vi vill ju hålla 

på med musik inte hålla på att marknadsföra, som min far sa i en intervju en gång vilket var 

ganska smart” (Ibid.), vilket tyder på ett ointresse av de icke-kreativa aspekterna som de 

gärna lämnar över till någon professionell. Vidare uttrycker Andrén även en önskan att ha 
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hjälp utifrån, men att denna kan vara mycket kostsam i de fall musikskaparen inte är 

tillräckligt stor. I intervjun med Czerwinski (2016, personlig intervju den 28 november) 

nämner han att det är viktigt att ha förståelse själv för vad som krävs och vad till exempel en 

manager gör: 

 

“Samtidigt känner jag att det är bra att ha en bra bild själv, hur funkar saker 

och ting? Hur mycket jobb krävs för att sprida en låt till en viss publik? Det 

är bra att ha den bilden själv så man inte sitter där och kanske inte förstår vad 

det innebär att vara en manager” 

 

Det blir tydligt i intervjuerna med Andrén och Czerwinski att det finns ett visst behov av, och 

en strävan efter, egen kunskap kring de affärsmässiga bitarna, trots den eventuella 

professionella hjälpen. Det visar på att vi har gått ifrån tiden då skivkontrakt var den enda 

möjligheten för musikskapare att etablera sig, med de rättighetsfrånsäganden det innebar. En 

vill numera, i större utsträckning, vara delaktig i processen och försöker därför samla på sig så 

mycket kunskap som möjligt på egen hand. Det börjar nu uppkomma alternativ där 

musikskaparen självständigt kan ta ansvar tack vare en utökad kunskap, och som exempel 

menar Bengtsson (2016, personlig intervju den 12 december) att Swingkids, i dessa fall, går in 

som en rådgivande part för att enbart avlasta musikskaparen. Vi generaliserar inte detta 

tillvägagångssätt som något som sker i hela musikindustrin, utan påvisar endast att det finns 

aktörer som Bengtsson, som vill arbeta på ett nytänkande och annorlunda sätt. I och med att 

musikskapare, i vår tolkning, numera innehar kunskap som tidigare endast musikbolagen hade 

mandat på, är de inte längre beredda att frånsäga sig sina rättigheter i lika stor utsträckning, 

utan vill skydda sina verk. Det går också att tolka som att oetablerade musikskapare vill vara 

med och styra vad som händer, och därmed tillfredsställa ett kontrollbehov som tidigare inte 

var möjligt. Den teknologiska utvecklingen har skapat underlag för en tillgängligare 

överblick. Via tjänster som Spotify kan musikskapare nu se geografisk och frekventiell 

statistik över musikkonsumtionen, och Czerwinski (2016, personlig intervju den 28 

november) menar att när de distribuerar via aggregatörer tillhandahåller de personlig tillgång 

till deras Spotify-statistik.  
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6 Welcome to the jungle 

De föregående kapitlen i denna studie resonerar kring de möjligheter och nya strukturer som 

uppkommit inom musikindustrin till följd av den teknologiska förändringen. I detta kapitel 

kommer dessa följder djupare problematiseras, då de har bidragit till utökade utmaningar 

och ovisshet för musikskaparen.  

 

Digitaliseringen brukar beskrivas ha haft en demokratiserande effekt på musikindustrin, då 

den möjliggör för musikskapare att kringgå “mellanhänderna”, som är musikbolagen, och nå 

konsumenterna direkt (Zwaan och ter Bogt 2009, 90). Detta har diskuterats genomgående i 

denna studie; huruvida musikbolag har tappat sin relevans och fått lämna utrymme för andra 

aktörer inom industrin, i form av bokningsbolag och management. Dock är det få oetablerade 

akter som har lyckats utnyttja möjligheterna som internet medför för att bygga en bred 

fanbase, och det är genom deras musikbolag som dessa akter blivit ytterligare marknadsförda 

och promotade (Ibid.). Musikbolagens förhandlingsstyrka består än idag, och de innehar en 

stor roll inom marknadsföring och promotion av artister.  

 

Det utökade sortiment för konsumenter i form av miljontals låtar, bara några klick iväg, på 

dagens streamingtjänster (IFPI 2016), gör att etablerandet av artisters varumärken och 

marknadsföring har förändrats. Med det enorma utbudet som finns till hands kan det ses som 

svårare att etablera sin musik. Admund (2016, personlig intervju den 23 november) påpekar 

att det, i och med den utökade valmöjligheten, visserligen har lett till att konsumenter ofta 

lyssnar på mer musik, men att det även skapar en slit- och slängkultur med musik. 

 

6.1 Digitala plattformar 

För att hantera kommunikationsplattformen är valet av marknadsföringskanaler viktigt 

(Samuelsson och Söderblom 2016, 99). Entreprenörer, som i detta fallet utgörs av 

musikskapare, behöver fundera på vilka medier de, mest effektivt, kommer att nå rätt segment 

(Ibid.), och därefter angripa det önskade segmentet på de plattformarna där de är aktiva och 

marknadsföring bäst kan nå ut. Våra intervjusubjekt Andrén och Czerwinski uttalade sig 

gällande sin digitala närvaro och hur de arbetar för att sprida sin musik på två väldigt olika 

sätt. Andrén (2016, personlig intervju den 30 november) säger att de har arbetat genom att 

marknadsföra musikvideor och dela inlägg på Facebook, men erkänner att ”det är nog den 

biten vi är allra sämst på [...]”. Czerwinski (2016, personlig intervju den 28 november) talar 
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om att han aktivt arbetar med sina sociala medier och att han är med i tävlingar för att få 

respons på sin musik:  

 

“[...] ett av de största elektroniska skivbolagen Spinning Records, där har jag 

fått många öron på mig genom Twitter för det är direkt kopplat där när man 

är med i en tävling, så sprids det direkt i deras talentlista som det heter. Där 

ser andra Dj:s också det och där får man feedback, samtidigt som de röstar 

på mig så sprids det så. Jag jobbar mycket så, själv!” 

 

Båda dessa akters sätt att arbeta får idag ses som någorlunda konventionellt och 

standardiserat. Då möjligheterna att deltaga online är goda, men att sticka ut och synas är små 

behövs det analyskunskaper av landskapet. Czerwinski särskiljer sig dock genom att ställa 

upp i tävlingar. På det sättet får han respons av andra områdesintresserade och han får 

spridningskraft av konsumenter som följer tävlingar. Dubber (2013, 78) uttrycker att internet 

nu är en plats som människor lever igenom, medan det förr var en förvaringsplats för 

information. För att ens ha möjlighet att ta sig igenom "terrängen" menar Dubber (2013, 79) 

att en behöver lägga sina ägg i flera korgar genom att exempelvis ha sin egen hemsida och 

inte enbart ett konto på en social hemsida. 

 

6.1.1 Relationen med konsumenten 

Relationen mellan musikskapare och dess fans bör bygga på en kontakt mellan dem (Dubber 

2013, 127). Med detta menar Dubber att konsumenten inte köper merchandise eller vinyler 

från akten för att mönstret är fint eller för att kunna lyssna på musiken; den möjligheten har de 

redan tack vare internet (Ibid.). Konsumenterna köper dessa saker för de har en koppling till 

akten, musiken betyder något för dem och det blir en form av stöd till karriären av akten de 

gillar (Ibid.). Av våra intervjusubjekt har både Admund och Jonsson har valt att släppa musik 

i fysiskt format utöver de digitala plattformarna. Jonsson (2016, skriftlig intervju den 22 

november) påpekar att ha ett fysiskt exemplar är både vackrare och mer genuint, speciellt då 

de skapar sina omslag själv. Admund (2016, personlig intervju den 23 november) säger att 

deras val att tillverka fysiska exemplar har lett till minussiffror, men att de avser att fortsätta 

göra det. De har därför valt att i framtiden gå genom en tysk distributör för att få ett lägre pris 

(Ibid.).  
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Dessa uttalanden påvisar att den fysiska exemplarframställningen fortfarande har viss 

relevans för skapandet av en stark relation. Den fysiska exemplarframställningen grundar sig 

idag på någon form av relation till fansen; utan denna konsumeras inte produkten. De sociala 

medierna lägger därmed grunden för denna relation och merförsäljning, och det är av största 

vikt att musikskapare hyser en medvetenhet gällande hur de för sig i det sociala medie-

landskapet och hur de använder sig av verktygen som finns till hands för dem. Det bör dock 

nämnas att fysisk försäljning just i Sverige är förhållandevis låg. 2015 utgjorde fysisk 

försäljning av både CD och vinyl cirka 148 miljoner kronor av totala musikkonsumtionen på 

lite över en miljard kronor (IFPI 2016). Det är cirka 14% av hela försäljningen det året (Ibid.). 

Bengtsson (2016, personlig intervju den 12 december) menar att musikskapares främsta 

marknadsföring nu sker via sociala medier, då det är platsen där konsumenter först ser och hör 

talas om musiken. Han menar att makten, i och med detta, till viss del har förflyttats till 

musikskaparna, åtminstone i de fall de är duktiga på sociala medier och har lyckats bygga upp 

en fanbase (Ibid.). Dubber säger att: “You don’t have the right to make money from your 

music - only the opportunity” (Dubber 2013, 102), och det gäller för musikskapare att utnyttja 

denna möjlighet väl för att lyckas. 

 

Trots att digitaliseringen har bidragit till nya utmaningar för oetablerade musikskapare att 

märkas i “bruset”, då det exempelvis blivit viktigare med paketeringen av sitt varumärke, har 

den såväl bidragit till nya möjligheter. Musikskapare har nya plattformar att marknadsföra sig 

och sin musik, och kan även föra sin egen talan på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Den 

utökade inblicken i sociala medier, tv och pressen har givit musikskapare en mer mänsklig 

framtoning. Många publika personer ger konsumenter en inblick i deras vardag med verktyg 

som Facebook, även där är det viktigt för aktören att tänka på hur dennes uttalanden påverkar 

dennes image och varumärke. Detta gäller även för oetablerade musikskapare som ska försöka 

skapa och sköta sin image, och lyckas upprätthålla den gentemot sina följare. I dagens 

musikindustri anser vi att det går att se ett samband mellan musikskaparens image och 

konsumentens efterfrågan av dennes material. 

 

6.2 Förflyttade intäkter 

I musikindustrin lägger sig musikbolagen, ekonomiskt sett, på en förmodad tredjeplats efter 

liveindustrin och förlag, menar Dubber (2013, 56). Han menar att en felaktig benämning av 

musikbolagen som musikindustrin kan likställas med att benämna lejonen som att de utgör ett 
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helt zoo; “They may be the loudest bit with the sharpest teeth, but there is plenty of other 

interesting stuff going on.” (Ibid.).  

 

Som vi tidigare nämnt ökar de digitala intäkterna sakta men säkert. Ett kvarstående problem 

är dock att en stor andel av de personer som konsumerar musik inte prenumererar på den 

(IFPI 2015), och därmed genereras inte särskilt mycket intäkter från de digitala kanalerna. 

Glen Barros, VD på Concord Music, menar att om hälften av de som köper musik istället 

började betala för en prenumeration skulle musikindustrin återhämta sig och vi skulle få en 

sund verksamhet (Ibid.). I nuläget kan det dock diskuteras huruvida intäkterna har förflyttats 

från de inspelade formaten till live. Intäkterna från konsertintäkter i Sverige låg 2015 på 4,8 

miljarder kronor, vilket motsvarar 53% av den svenska musikindustrins totala omsättning 

(Musiksverige 2016). Trots att konsumtionen av konserter är mer kostsam än exempelvis 

prenumeration på streamingtjänster, i förhållande till den produkt som levereras, är 

betalningsviljan god hos konsumenter och konsertintäkterna ser ut att fortsätta öka (Ibid.). 

Konserter utgör också ett bra forum för att nå människor och lämna ett bestående intryck, 

menar Admund (2016, personlig intervju den 23 november).  

 

Det ökade intresset av konserter kan tänkas bero på den minskade fysiska försäljningen, men 

kan också vara ett resultat av en ekonomisk satsning på marknadsföring av konserter. Den 

minskade fysiska försäljningen har lett till att musikbolag tvingats flytta sitt fokus till andra 

delar av industrin, vilket är en möjlig grund till hur konserter idag marknadsförs och framförs. 

Vi upplever att fokus på konserter har flyttats från att enbart handla om musiken,  till ett 

försök att tillföra en komplett upplevelse åt publiken. Summerburst är en festival i Sverige 

inriktad på elektronisk musik (Strage 2016). Många musikskapare inom den elektroniska 

genren lägger stort fokus på att deras konserter ska bli en komplett upplevelse, vilket märks 

på Summerburst där publikhavet blir som ett stort dansgolv, och framförandet till stor del 

består av en ljusshow (Ibid.). Den elektroniska musikscenen är ett typexempel på hur 

konserter kan se ut idag, med upplevelsen i fokus snarare än enbart musiken.  

 

6.2.1 Fördelning av intäkter 

Ett av de stora problemen inom industrin är att intäkterna är väldigt ojämnt fördelade mellan 

artister. Några få stora akter genererar majoriteten av intäkterna, både från konserter och 

streaming (Lejland 2016), vilket gör det svårt för mellanstora och mindre akter att leva på sin 

musik. Trots att möjligheterna för att själv distribuera sin musik till allmänheten idag är goda, 
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innebär det inte att den konsumeras av allmänheten. Linda Portnoff på Musiksverige, en 

intresseorganisation som driver den samlade musikindustrins frågor, menar att det är de 

traditionella mekanismerna som styr, och gravitationskraften mot den mest populära musiken 

är stark (Ibid.). 

 

Utöver detta finns det få spelställen för akterna i mellanregistret, vilket gör steget från 

hobbynivån till etablerad artist väldigt problematiskt och snårigt (Lejland 2016). Om en 

diskuterar att intäkterna och exponeringen har förflyttats till konserter, är det, av denna 

anledning, svårt för oetablerade musikskapare att livnära sig på detta och bygga sin karriär. 

Admund (2016, personlig intervju den 23 november) menar därför att professionell hjälp, i 

form av bokningsbolag, kan vara nödvändig för att etablera sig som artist. Konserter utgör, 

som nämnt i tidigare kapitel, en viktig plattform för artister, men Admund menar att det är ett 

fåtal aktörer som kontrollerar de flesta betydande scenerna (Ibid.). Av denna anledning kan 

bokningsbolagens nätverk och kompetens bidra till att orientera sig igenom detta. Detta 

medför att musikbolagen möjligen får stå tillbaka till förmån för andra bolag, eller anamma 

360-avtal som diskuterats i kapitel 3.1.2, där bolagen tar del av flertalet, eller rentav alla 

intäkter från musikskaparen. I dessa fall kan de även ha hand om bokningen, och agerar 

bokningsbolag såväl som musikbolag.  

 

Ett vida diskuterat område när det kommer till ekonomisk förtjänst för artister inom 

musikindustrin är hur en denne påverkas ekonomiskt av den illegala nedladdningen. 2007 

visade en rapport att 6,2 miljarder kronor fattades nöjesbranschen som ett resultat av illegal 

fildelning (Söderberg 2008, 45). Dessa siffror utgick från att varje illegal nedladdning var en 

aldrig köpt kopia, men Söderberg menar att det är mer komplicerat än så, då en markant andel 

av de som laddar ner verket illegalt aldrig skulle konsumerat det om denne behövt betala för 

den, och bör därför inte räknas in i de förlorade förlusterna (Ibid.). Den illegala spridningen 

ökar därför cirkulationen av verket som i sin tur kan leda till att någon som inte annars köpt 

verket, nu gör det (Ibid.). Diskussionen bör därför flyttas från den förlorade ekonomiska 

andelen, till en jämförelse mellan den förlorade ekonomin och den ökade spridning för 

artisten.  

 

“I believe that one of our problems is that we’re trying to evaluate a new 

business model through an old world mentality. Rather than worry about 

how many streams it takes to earn a dollar, we should be focused on 
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converting music buyers into music subscribers.” - Glen Barros, CEO 

Concord Music (i IFPI 2015) 

 

6.3 Den nya generationens konsumtion 

För att betona de förflyttade intäkterna och de nya konsumtionsmönstren kring musik kan det 

diskuteras att det skett ett generationsskifte. Det finns många olika definitioner på vad en 

generation är, men vi anser att de två skilda erorna inom musikkonsumtion kan tänkas utgöra 

två skilda generationer och kulturella identiteter; de som växte upp med att lyssna på musik i 

fysiskt format jämfört med de som fått den utökade möjligheten att lyssna på den i digitalt 

format. Bengtsson (2016, personlig intervju den 12 december) menar att det även finns en 

distinktion mellan den “gamla” och den “nya” generationen, då den senare mest lyssnar på 

musik de hittar via sociala medier och “knappt vet vad ett skivbolag är”. När skivbolagen 

tidigare var den mest betydande gatekeepern hade gemene person mer koll på dessa på grund 

av att de kontrollerade informationsflödet och därmed fick stort inflytande; det var via dem 

som konsumenter fick reda på ny musik. Nu när musiken släpps på digitala plattformar kan 

informationen nås på annat håll, och sociala medier har fått en ökad maktposition. I vår 

tolkning av Bengtssons utsaga har detta lett till att ungdomar inte längre är lika intresserade av 

det som sker bakom musiken. 

 

De konsumenter som är uppväxta med sociala medier har troligtvis en annan syn på musik 

konsumtion och intäkter. Annika Norlin (i Ernst 2008, 289) menar att den nya generationen 

ser musik som gratis, på grund av att det varit så under deras uppväxt. Hon säger att det 

kommer blir svårt att få dem att betala för musik på det sättet äldre konsumenter gjorde på 

grund av att musikens värde har devalverats, och att tjänster som Spotify därför blir det 

närmsta den nya generationen kommer att betala för musik (Ibid.). För de äldre 

konsumenterna, som var tvungen att betala för en fysisk kopia av en artists musik för att 

kunna lyssna på den, kan det upplevas som en lyx att, via musiktjänster som Spotify och 

iTunes Music Store, få tillgång till ett stort musikbibliotek för en mindre summa, eller till och 

med gratis. Dessa konsumenter är uppväxta med att betala för sin musikkonsumtion, och ser 

det troligen som en självklarhet. Den nya generationens konsumenter är däremot vana vid 

nästintill obegränsade lyssningsmöjligheter till en låg, eller obefintlig, kostnad, och detta har 

lett till att de har en annan syn på musik än vad generationen innan dem har. De som 
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distribuerar sin egen musik idag är, även dem, en del av denna nya generation, och detta har 

lett till att hela konsumtionsmönstret i förhållande till musik har förändrats.    

 

Flertalet av våra intervjusubjekt uttrycker en förbryllan och oro för mängden av material som 

släpps ut på marknaden. Det blir ett överflöd, och Andrén (2016, personlig intervju den 30 

november) säger att flera äldre musiker han känner uttrycker en förundran över mängden av 

musik och akter: “[...] det finns så fruktansvärt mycket nu”. Admund (2016, personlig 

intervju den 23 november) är, som nämnt innan, oroad för den slit- och slängkultur som detta 

medför. Digitaliseringen har dock även medfört en globalisering, där konsumenter i Sverige 

får lätt tillgång till akter från andra delar av världen och kan etablera en relation med dessa 

(Ibid.). På grund av den enorma mängden musik som släpps såväl som den hastighet saker 

sprids i på internet är det är svårt att kontrollera vad som blir viralt numera. Musik blir 

“hypeat” i sociala medier den ena dagen, för att glömmas bort nästa (Bengtsson 2016, 

personlig intervju den 12 december).  

 

Rigeblad menar, å andra sidan, att fördelarna med digitaliseringen väger upp för nackdelarna. 

Samtidigt som sociala mediers påverkan gör att musikskapare lätt försvinner i mängden, 

innebär det gratis marknadsföring på plattformar där bolag dagligen letar efter nya talanger 

(Rigeblad 2016, personlig intervju den 14 december). Numera krävs det inte särskilt stora 

ekonomiska resurser för att spela in musik på sin egna dator som en sedan kan sprida till 

inflytelserika personer, medan en förr var tvungen att ha ett kontaktnät av musiker såväl som 

ekonomiska resurser för att finansiera studiotid för att ens kunna spela in en demo, och sedan 

hoppas att en A&R närvarade på ens spelningar och tog emot den (Ibid.). Rigeblad avslutar 

med “i mina öron låter det ändå lättare att synas idag än vad det var förr” (Ibid.).   

 

Att se sociala medier som den primära marknadsföringskanalen är ett tämligen nytt påfund 

som har lett till nya konsumtionsmönster hos den nya generationens konsumenter. Både för- 

och nackdelarna som intervjusubjekten tagit upp tyder på en osäkerhet kring hur denna 

förändring bör hanteras. Med bakgrund i underlagen vi har fått in, verkar det inte som att det 

finns någon solklar väg att gå. Det finns både en tilltro och vilja att använda de nya verktygen, 

men också en oro att mängden material på marknaden försvårar möjligheten att nå 

konsumenten. Vi tolkar att det för det mesta ligger hos konsumenten att söka och sortera 

bland materialet, och att musikskaparen ska förenkla för sig själv så mycket som möjligt 

genom att hitta vägar att synas mer än konkurrerande akter. Andrén (2016, personlig intervju 
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den 30 november) menar att “möjligheten med internet är säkert skitbra, tror jag, om man 

använder det på rätt sätt”. 
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7 Here today, gone tomorrow 

I detta avslutande kapitel ämnar vi inte att dra en generaliserad, absolut slutsats då vi 

inledningsvis redogjort för att vårt urval inte är representativt för musikindustrin i en 

statistisk mening. Dock kan vi, genom det material vi samlat in, härleda ett begynnande 

mönster och en nyanserad bild av fenomenet, och nedan kommer detta att diskuteras. Vidare 

kommer ett avsnitt där framtidsutsikter för musikindustrin, utifrån detta ämne, diskuteras och 

eventuell framtida forskning presenteras.  

 

Genomgående i denna studie har vi diskuterat huruvida digitaliseringen har lett till att 

musikskapare kan agera självständigt i den inledande fasen av sin karriär. Det finns flertalet 

parametrar att ta hänsyn till vid detta, och ett simpelt ställningstagande är svårt att göra. Det vi 

dock kan konstatera är att relationen mellan musikbolag och musikskapare har förändrats, 

men det går att diskutera till vilken grad de gamla arbetssätten är förkastade. Musikbolagen 

kan fortfarande bidra med expertis inom exempelvis marknadsföring, såväl som med 

ekonomiska resurser och en viss trygghet för musikskaparen. Det som påvisats genomgående 

i denna studie är att musikbolagen emellertid behövs, men att relationens uppbyggnad har 

förändrats. Musikskapare tenderar att sträva efter största möjliga självständighet gällande sin 

karriär, och musikbolagens roll har antagit en mer konsultliknande karaktär, vilket både 

forskare som Florén såväl som bolagsrepresentanter som Bengtsson styrker.  

 

Relationen mellan musikbolag och musikskapare har förändrats av de ökade möjligheterna för 

musikskapare att fungera som entreprenör. Trots att musikbolag, till följd av förändringen, 

arbetar annorlunda idag, finns troligen idén om den gamla arbetsmetodiken kvar hos 

musikskaparna vilket kan resultera i en illvilja att samarbeta med musikbolag. Den förändrade 

relationen kan likväl vara ett resultat av ovetande hos musikskaparna om musikbolagens 

arbetssätt, som en följd av de ökade möjligheterna för musikskapare att verka efter egna 

initiativ. Den förändrade relationen skulle troligtvis gynnas av en ökad kunskapsspridning av 

musikbolags nutida arbetssätt.  

 

7.1 Livescenens fortsatta ekonomiska expansion 

Det går diskutera att den relation musikskapare tidigare haft till musikbolag i början av deras 

karriärer, har förflyttats till en relation mellan musikskapare och bokningsbolag. Detta då 

livescenen har fått allt större utrymme och genererar mer intäkter än exempelvis 
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skivförsäljning. A&R’s tidigare arbetssätt att söka efter talanger på spelställen, har nu 

möjligtvis förflyttats till bokningsbolagen då de kontrollerar den aspekten av musikindustrin. 

Vi har dock tidigare nämnt att det är svårt för oetablerade musikskapare att få spela på de 

större, betydande spelställen i olika städer då de kontrolleras och manövreras av bolag som 

har de etablerade artisterna i sin katalog. När vi i vår utbildning har mött representanter från 

bokningsbolag har de haft oetablerade artister som saknar skivkontrakt, men har lyckats 

etablera en fanbase genom livespelningar och sociala medier. 

 

Det som är viktigt att komma ihåg, och som är något som vi har diskuterat i kapitel 3.1.1, är 

att de funktioner som vi är vana att se i separata bolag, såsom bokning och produktion, 

tidigare låg inom skivbolagens ramar. På grund av detta kunde skivbolagens A&R’s vara 

aktiva på livescenen, och utifrån detta lokalisera nya talanger som sedan kunde promotas av 

skivbolagen. Livescenen har alltid varit viktig, då det är via det forumet som musikskapare 

kan göra sig synliga och skapa ett bestående intryck hos publiken, samt göra dem 

uppmärksamma på musiken, något som Admund diskuterar i kapitel 6.2. Konsumenter 

kommer inte att konsumera musik de aldrig upptäckt, och livescenen har därmed alltid varit 

vital i musikskapares karriärer. Vi upplever dock att den relation som tidigare fanns mellan 

oetablerade musikskapare och musikbolag nu snarare efterliknar den relation som existerar 

mellan oetablerade musikskapare och bokningsbolag, och att musikbolagen därmed fått backa 

till förmån för denna framväxande relation. Bokningsbolag kan till viss mån ha tagit över den 

promotande rollen som musikbolag tidigare utgjort. I sociala medier syns det tydligt att 

kommande spelningar promotas mer än kommande skivsläpp, och hypen kring den 

förstnämnda är även större hos konsumenter. Som vi diskuterat i studien har dock 360-avtal 

alltmer etablerats som en legitim kontraktsform, och musikbolag strävar nu efter att även vara 

delaktiga på livescenen. Med andra ord närmare vi eventuellt oss den gamla arbetsformen, där 

skivbolagen hade flera funktioner under samma tak. 

 

7.2 Större överblick, utbud och konkurrens 

I det tidigare musikindustriella landskapet, där skivbolag på ett sätt letade blint efter nya 

talanger i hopp om ett guldkorn, var de i många fall tvungna att bekosta inspelning, få ut 

musiken till allmänheten för att slutligen se responsen som konsumenterna ger. I vissa fall var 

det platt fall, men i andra fall ledde det till stor framgång. Det blev ett enormt risktagande. 

Tack vare digitaliseringen kan musikbolagen få en bättre överblick av utbudet, se vilka 
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musikskapare som har erhållit uppmärksamhet och därefter intressera sig och satsa om de 

anser det vara intressant. Risken med att signa en musikskapare som inte når framgång har 

eventuellt minskat då musikbolagen har möjlighet att utvärdera statistiken från sociala medier 

och digitala plattformar, såsom Spotify, innan de utvecklar ett samarbete.  

 

Tidigare i studien har vi nämnt att våra intervjusubjekt uttrycker en förundran över mängden 

material som finns ute på internet och som kan nås av konsumenter. En uppfattning vi har fått 

är att detta hjälper musikbolagen då de får ett enormt utbud, där de kan välja vad som är 

intressant och relevant just nu i tiden. De kan se vad som konsumenterna redan har lyssnat på 

och vad som har utvecklingspotential utan att behöva göra något förarbete. De får ett gratis 

verktyg där musiken och musikskaparen rannsakas av människor, utan att behöva betala för 

den processen själv. Relationen mellan oetablerade musikskapare och musikbolag har på så 

sätt inte bara ändrats till något positivt för musikskapare då de innehar mer makt än innan, 

utan även för musikbolagen om de anammar de verktyg som styr spridningen av musik i 

dagens samhälle. Rädslan för digitaliseringen som fanns när skivkonsumtionen minskade har 

mer öppnats upp till positiva verktyg om musikbolagen vågar vara med och utveckla i stället 

för att försöka stagnera utvecklingen. Det sistnämnda är något som vårt intervjusubjekt 

Bengtsson (2016, personlig intervju den 12 december) nämner, då han påtalar att det inte går 

att stoppa utvecklingen. Det är en uppfattning som vi delar med honom då digitala 

konsumtionen växer och blir starkare för varje år trots att musikbolagen från början var emot 

lagliga lösningar på digitaliseringen såsom Spotify.  

 

Det enorma utbudet kan ses som problematiskt för musikskaparen då denne måste konkurrera 

om rampljuset med en oräknelig mängd andra musikskapare. Musikskaparen måste möjligen, 

mer än förr, arbeta med att differentiera sig från massan, och här blir varumärkesuppbyggnad 

och imageskapande vitalt. En måste göra sig synlig för de aktörer en vill samarbeta med och 

därför har den ökade makten, som nämnt tidigare i arbetet, inte bara varit positiv för 

musikskapare utan den har också medfört en ökad konkurrens.  

 

7.3 Nya kommunikationsmöjligheter 

Vi vill ta upp diskussionen kring samhällets digitalisering och hur den kan föras ett steg 

längre. Förut krävdes telefonsamtal och en personlig kontakt för skivbolagen att etablera en 

relation med en musikskapare. I dag kan ett skivbolag kontakta musikskaparen genom medel 
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såsom mail och sociala medier och etablera den första kontakten på så vis. Det innebär 

troligtvis att den första kontakten inte blir lika relationsskapande, som en personlig kontakt 

har möjligheten att bli. Musikbolagen kan därmed uppfattas som något främmande och 

avlägset, vilket i sin tur skapar en distans mellan dem och individen.  

 

Det här kan tänkas vara en anledning till att det fortfarande finns en syn på musikbolag som 

stora och avskräckande företag, där det enda som styr är vinstmaximering. Då det går att 

argumentera för att relationen inte längre är lika personlig blir det svårt att ändra den generella 

uppfattningen kring musikbolag som musikskapare har, och de aktar sig möjligen för att 

samarbeta med dessa. Detta går att utröna från en del av de intervjuer vi utfört, då många av 

intervjusubjekten uttrycker en kritik mot bolag. Rigeblad (2016, skriftlig intervju den 14 

december) nämner att de i många fall “tar alldeles för stor del av intäkterna”. Vi vill hävda 

att detta till stor del bygger på det gamla sättet som bolagen arbetade utefter, då de innehade 

en stor del av rättigheterna till musikskaparens verk, men att det nödvändigtvis inte behöver 

se ut så idag. Då musikbolag strävar efter att generera vinst, är det självklart att de fortfarande 

vill ha så stor andel av intäkterna som möjligt, och vi vill även poängtera att det råder stor 

skillnad mellan indiebolag och majorbolag. Det vi vill uttrycka är att vi upplever att 

musikskapare går efter en etablerad idé kring hur verkligheten är uppbyggd snarare än att 

söka upp information själv, och detta gör möjligen att de drar sig för att etablera en relation 

med bolag.  

 

När en relation redan är etablerad kan däremot en diskussion föras kring den åtkomst som 

digitaliseringen medfört, med mobiltelefoner som tillåter tillgänglighet dygnet runt, vilket i 

sin tur kan tänkas stärka relationen då en konversation kan föras kontinuerligt. På samma sätt 

som relationen på ett sätt blivit mer opersonlig har den även blivit lättare att bibehålla när den 

väl är stadgad. Det blir två sidor av samma mynt. Denna utveckling gör att musikskapare 

numera har möjligheten att vara mer delaktig i processen, då de kan ha en ständig kontakt och 

dela med sig av tankar och idéer, istället för att, som det möjligen var innan, boka tid med 

bolagsrepresentanter för att diskutera framtida planer och utveckling. Detta öppnar upp för 

kommunikation mellan de olika parterna i relationen och är något som vi ser som enormt 

positivt i ett landskap där 360-avtal och konkurrens blir alltmer utbrett.  
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7.4 Framtidsutsikter 

Den fortsatta ökningen av digitala inkomster är något vi ser ur en positiv synvinkel. Om vi 

anspelar på en framtida vision av det musikindustriella landskapet utanför Sverige tror vi att 

flera länder kommer att fortsätta i samma riktning som den svenska musikmarknaden har 

tagit, med fortsatt minskad fysisk försäljning och fortsatt utvecklande trend hos streaming 

inkomsterna. Det kan vara så att en sådan ökning kommer att stabilisera motståndet mot 

streamingalternativen och i stället få musikbolagen att ytterligare anpassa sig till en sådan 

förändring på en internationell basis. Sverige kan ses vara världens försökskanin, och 

effekterna av det som sker här kan ses som underlag för hur resterande världsmarknader tar 

efter “den svenska modellen” och hur musikindustrin kommer att se ut i framtiden. En god 

utveckling på den svenska marknaden kan, relationsmässigt, resultera i ett mer demokratiserat 

musikindustriellt landskap världen över.  

 

Musikindustrin är i ständig utveckling, och det nedslag vi gjort i Sverige 2016 är möjligen 

inte aktuellt för industrin några år efter denna studie. Nya upptäckter görs, nya plattformar 

etableras och andra inkomstkällor växer fram. Vi är mitt uppe i förändringen vilket är den 

primära anledningen till varför vi inte drar en absolut slutsats. Det krävs fortsatt forskning på 

området och dess ständiga förändring, utifrån flertalet perspektiv; ekonomiska, teknologiska 

såväl som sociologiska. I den här studien valde vi att fokusera på oetablerade musikskapares 

relation till musikbolag, och utelämnade därmed de etablerade musikskaparna. Att studera hur 

etablerade musikskapare förhåller sig till musikbolag är en intressant infallsvinkel, då det 

troligtvis är en stor skillnad mellan dessa och oetablerade musikskapare. Detta är tyvärr något 

som vi inte har haft möjlighet att ge utrymme i denna studie. Dessa är därmed föremål för 

framtida forskning.  
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjuguide till musikskapare 

Vad för musik skapar ni? 

 

Lever ni på musiken eller har du annat arbete på sidan? 

 

Upplever ni att ni, till viss del, har slagit igenom? 

• Om ja, hur skedde det genomslaget? 

 

Spelar ni in musik själv? 

• Om ja, hur kom det sig att ni valde den vägen? 

• Om nej, hur går ni tillväga? 

 

Hur får ni ut er musik på digitala kanaler, såsom Spotify? 

 

Har ni släppt, eller har ni planer på att släppa er musik i fysiskt format?  

• Varför/varför inte? 

 

Hur sprider ni ordet om er och er musik; sociala medier osv? 

 

Har ni någon slags hjälp från bolag? (Musikbolag, management, PR, bokning eller förlag) 

• Om ja, hur? 

 

Anser du att hjälp från bolag är nödvändigt för att etablera sig som artist? 

• Om ja, hur och varför? 

 

Tror ni att det är svårare att “märkas i bruset” än vad det var innan den utbredda 

digitaliseringen? 

• Varför/varför inte? 

 

Vad behöver en, som artist, hjälp med för att växa/etablera sig? (Musikbolag, management, 

PR, bokning eller förlag) 

• Varför? 

 

Bilaga B - Intervjuguide till musikbolag 

Vad är er roll i musikindustrin?  

 

Hur länge har ni varit verksamma?  

 

Hur började er karriär? 

 

Vad gör ert bolag? 

 

Hur arbetar ni på på ert bolag? Hur ser relationen till artisten ut? 

 

När i artistens karriär kommer ni in? Signar ni okända demoband, eller plockar ni upp artister 

när de behöver nå ytterligare en nivå? 
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Anser du att detta (ovan arbetssätt) är vanligt inom branschen numera? 

 

Vad anser ni är de stora förändringarna som skett inom branschen de senaste 20 åren, 

avseende konsekvenser av digitaliseringen? 

 

Hur anser ni att möjligheterna för artister att lyckas på egen hand är idag? 

 

Hur anser ni att behovet av skivbolag har förändrats, vilken aspekt behövs mest idag? 

 

Hur förutspår ni att framtiden kommer se ut, avseende relationen mellan musikskapare och 

musikbolag? 
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