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Abstract 

Majorbolagen och musikern i dagens musikindustrier 

Med marknadsföring som den gemensamma nämnaren 

 The Major record labels and the musician in today’s music industries.  

With marketing as a common denominator. 

Keywords: Musiker, Majorbolag, Kinetics, Home Video, Sony Music 

Sweden, Sony Music Entertainment, Marknadsföring, Viral spridning,  

Marknadskommunikation 

 Detta är en undersökning med syftet att ta reda på vad ett majorbolag har att 

erbjuda musiker i en tid då teknologiska lösningar gör att musikerna likaväl 

kan producera sin musik på egen hand hemma i egen studio. Syftet är även 

att undersöka hur musiker som inte är kontrakterade med stora skivbolag ser 

på ett skivkontrakt med dem samt vilka musiker som skivbolagen främst 

satsar på. 

 Underökningen är riktad till Sony Music Sweden och Sony Music 

Entertainment samt musiker i både Sverige och USA för att få en 

internationell syn på saken. Tillvägagångssättet har främst varit intervjuer 

och att koppla ihop mina svar med teorierna om viral spridning samt 

marknadskommunikation. Det jag kom fram till är att marknadsföring är det 

främsta skivbolag kan erbjuda dagens självproducerande musiker men att 

musikerna nödvändigtvis inte måste få professionell marknadsföring från 

skivbolag. De musiker som skivbolag vanligast erbjuder kontrakt är de 

musiker som redan haft en viral spridning. Det vill säga musiker som redan 

är igenkända via medier som exempelvis YouTube.  
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Förord 

Jag vill börja med att tacka rådet för internationalisering vid 

Linnéuniversitetet i Växjö för möjligheten att åka utomlands och intervjua 

musiker för min uppsats. Det var en berikande resa både personligt och 

uppsatsmässigt. I övrigt vill jag tacka alla mina informanter för ett gott 

samarbete, alla som stöttat mig i min omgivning och slutligen ett stort tack 

till min handledare Marion Lamberth som varit ett enormt stöd och som alltid 

knuffat på och peppat lite extra när uppsatsen känts som tuffast. 
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1 Inledning  

 

Den viktigaste funktionen inom ett skivbolag har traditionellt sett varit 

upptäckandet av musiker. Det står en så kallad A & R (Artist and Repertoar)
1
 för, 

en person vars främsta uppgift är att hitta artister via inkomna demos och sedan 

vara artistens coach och hjälpande hand inom deras framtida karriär i 

musikbranschen. En A & R ska också se till att förse artisten med rätt låtmaterial. 

Det kan vara artistens låtar som han/hon skrivit själv eller så kan det vara 

material från en extern låtskrivare som A & R:en anser passar artisten bättre. Om 

man får tro Richard Niles, framgångsrik producent för artister som Cher, Pet 

Shop Boys och Take That så är bolagens A & R huvudsakligen intresserade av att 

hitta en artist eller en grupp som garanterar höga försäljningssiffror: 

  

What you've got now is huge multinational companies where most of their A&R staff are 

businessmen. They’re people who look at music from the standpoint of marketing, not 

from the standpoint of music and talent. They will say, 'Go out and get me anything that’s 

popular now.’
2
  

 

Med det sagt känns det som, att vara populär, är i skivbranschen synonymt med 

att kunna sälja till en bred publik och kanske till och med ibland på bekostnad av 

artisternas individualitet och genuinitet. Skivbranschen vill satsa på musiker som 

de på förhand vet kommer att sälja bra och som de vet kommer ha slagkraft 

beroende på vad som är populärt på skivmarknaden just nu. Jag kan förstå att 

satsa på säkra kort är en strategi som är livsnödvändig för de stora skivbolagen i 

en tid då nya teknologiska lösningar inom musikskapandet bidrar till ökad 

konkurrens på alla sätt. Skivbolagens bästa erbjudande för dagens musiker är 

framför allt professionell och målinriktad marknadsföring.  Samtidigt undrar jag 

hur musiker som ännu inte är signade resonerar kring skivbolagens selektiva 

strategier. 

                                                           
1
 Wikipedia.org: A&R 2011-12-21 

2
 hitquarters.com: Intervju från 2007, 2011-12-21 
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1.1 Uppsatsens syfte och bakgrund 

 

Den här undersökningen grundar sig i en kurs jag läste sommaren 2011, 

Musikjuridik i ett branschperspektiv,
3
 där mycket handlade om den 

förändringsfas som pågått ett tag och som fortfarande pågår inom skivindustrin. 

Åren 1990-2000 var skivindustrins guldålder. Framförallt handlade det om cd-

skivans framfart och att konsumenterna då köpte om många av sina gamla 

favoritskivor i det nya formatet
4
, samt att poperan var här och levererade barn-

och tonårsfavoriter som Britney Spears, Backstreet Boys, Aqua, Spice Girls, 

Doktor Bombay och många därtill. Listan kan göras lång på musiker och 

popidoler som sålde som smör i solsken under 90-talet. För att en artist eller ett 

band ska sälja guldplatta idag krävs det att minst 20.000 exemplar av en skiva har 

sålts. Under 90-talet låg den siffran på minst 100.000 exemplar.
5
 Det säger en del 

om var skivindustrin är idag. Anledningen till att försäljningen dalat så massivt 

beror mycket på den tekniska utvecklingen med internet, mp3-spelare och 

nedladdandet av musik. 

 

De största skivbolagen Universal Music, Sony Music Entertainment, Warner 

Music och EMI, i branschen också kända som The Big Four, hade med anledning 

av det kärva marknadsläget hävdat signingstopp utåt och satsade därmed på 

antingen redan kontrakterade musiker eller på så kallade säkra kort.
6
 Säkra kort 

innebär sådana personer som redan är lite kända för allmänheten, exempelvis 

deltagare av en dokusåpa, youtube-kändisar eller bloggare. Exempel på 

nykontrakterade artister på ett majorbolag är modebloggerskan Kenza Zouiten 

som signats 2011 av inget mindre än världens allra största skivbolag, Universal 

Music. Hon måste ansetts som ett säkert kort utan att tidigare ha bevisat sig som 

                                                           
3
 lnu.se: 1MU900 Musikjuridik i ett branschperspektiv – on line. 7,5 hp  

4
 lnu.se: Musikjuridik i ett branschperspektiv – on line. 7,5 hp. Lars Karlberg. Podcast 10 (föreläsning 10 på 

internet),  
5
 Ibid 

6
 Ibid 
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sångerska. Detta skivbolag har även signat den omtalade Oleg som blev upptäckt 

genom Idol-audition 2011 där han framförde låten ”Electropop” för juryn.  

 

Skivindustrin och övrig underhållningsindustri arbetar idag på internationella 

arenor. Tv 4s idolkoncept härstammar från det amerikanska programmet 

American Idol som från början är en franchising av brittiska Pop Idol. Tv-

programmet går ut på att genom auditions hitta nya soloartister som sedan ska 

tävla genom att sjunga redan kända låtar. Sedan röstar tv-publiken genom att 

ringa eller sms:a på vem de tycker är bäst. Den som vinner i programmet får ett 

skivkontrakt.
7
 Sverige är bra på att hänga på trender som kommer ifrån USA och 

vi är sällan sena med att göra liknande saker som dem inom tv och musikvärlden. 

Men det verkar inte bara vara vi i Sverige som följer trender därifrån. USA är ett 

land som hela världen tycks ha relativt god koll på och kanske särskilt när det 

kommer till musikexporten där ifrån. Idolprogrammet är en plats för stora 

skivbolag att hitta nya musiker som redan blivit marknadsförda genom att ha 

synts i medierna. De har, oavsett om de är vinnare, andraplatstagare eller 

femteplatstagare, redan fått fans och är därför attraktiva för skivbolagsjättarna. 

Men hur gör musiker som inte vill underkasta sig idolprogrammets regler? Hur 

stor är deras chans att bli upptäckta och signade av ett stort skivbolag?  

 

Med den moderna teknologin är det idag otroligt lätt för ett band eller en artist att 

synas på internet och få ut sin musik i offentligheten. Det fixar man lätt genom 

att skaffa ett konto på internetsidor som Youtube, Myspace eller Facebook med 

mera. Men hur lätt är det för musiker att bli sedda av majorbolagen? Vill de 

överhuvudtaget bli sedda, upptäckta och marknadsförda av de stora bolagen? 

Och vilka alternativ finns det för osignade band att ta sig fram i dagens 

musikindustrier? Vad vill musikerna att skivbolagen ska kunna göra för dem och 

varför? Hur ser musikernas situation ut och hur tar de sig fram på marknaden? 

Vad anser musikerna om majorbolagen och på vilket sätt är ett majorbolag 

                                                           
7
 Wikipedia.org: american idol. 2011-12-22 
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attraktivt för dem? Vad tror musikerna att majorbolagen satsar på för artister och 

varför? 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på hur ett majorbolag och ännu 

osignade artister resonerar kring ett skivkontrakt i en tid då det finns gott om 

teknologiska lösningar att spela in och sprida musik på egen hand. Mot bakgrund 

av musikbranschens globala struktur vill jag också ta reda på om det finns några 

skillnader mellan situationen i Sverige och USA och i så fall närmare beskriva 

hur de ser ut.  

1.2 Metod och teori 

Denna uppsats är ett fältarbete med alla dess steg: planering, fältarbete, 

fältnoteringar, sammanställning samt bearbetning/tolkning
8
. För att få svar på 

frågorna jag ställer ovan (slutet av punkt 1.1) har jag valt att personligen kontakta 

ett majorbolag som agerar både i Sverige och USA. Valet föll på Sony Music 

Sweden med huvudkontor i Stockholm och Sony Music Entertainment med 

huvudkontor i New York. Jag har fått kontakt med chefen för 

marknadsföringsavdelningen på Sony i Sverige, Magnus Ribbeklint, som 

visserligen inte hade tid för en personlig intervju men som var villig att svara på 

mina frågor via mejl med eventuell uppföljning via telefon. Tyvärr hade jag inte 

samma tur att få personlig kontakt med den amerikanska motsvarigheten i New 

York då jag inte lyckades få tag på någon där. 

Till de frågor som är riktade till musiker fick jag genom min klasskamrat Daniel 

Jakobsson kontakt med det band som han spelar i. Bandet heter Kinetics och de 

bor och är aktiva i Växjö. Daniel och hans band Kinetics ställde upp på att bli 

intervjuade för min uppsats, det var enkelt att via honom ordna med tid och plats 

för intervjun. Det amerikanska bandet Home Video som jag intervjuat fick jag 

kontakt med efter att ha annonserat om min vistelse i New York via Facebook 

och där även frågat om någon kunde tänkas känna någon musiker där borta. 

                                                           
8
 Lundberg & Ternhag, 2002. S.44 
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Sanna, en bekant till en bekant, var både bosatt i New York och insatt i stadens 

musikliv. Via Sanna fick jag kontakt med det amerikanska bandet Home Video 

som är bosatta och aktiva i Brooklyn, New York och som lovade ställa upp för en 

intervju när jag väl kom till New York. Intervjumetoden som jag använt mig av i 

bandintervjuerna kallas för kvalitativ intervju vilket innebär att jag som forskare 

fick vara beredd på oförutsedda svar samt att forma mina frågor för att eventuellt 

ställa följdfrågor med hänsyn till om något oväntat inträffar.
9
 Det fanns inte en 

tvekan om att jag skulle göra bandintervjuerna personligen. Det hade jag önskat 

om alla mina intervjuer för bästa svar och resultat. Bandinformanterna fick jag 

privilegiet att träffa personligen. Sedan tog jag bara med mina grundfrågor till 

bandet och sedan kunde jag lätt ställa följdfrågor. (För intervjufrågor till musiker, 

se punkt 7.1.2) 

 

Som jag redan beskrivit ovan använde jag mig av metoden att intervjua olika 

parter av undersökningen. På grund av svårigheter att få tag på skivbolagen som 

jag önskat fick intervjuformatet bli en delvis strukturerad sådan till Sony Music 

Sweden. Att den var delvis strukturerad innebär att intervjun som blev gjord via 

mejl var redan inriktat på bestämda ämnen.
10

(För intervjufrågor till majorbolag, 

se punkt 7.1.3.) Det gällde att tänka till vad för frågor som jag kommer at behöva 

svar på och sedan försöka tänka ut att skriva till följdfrågor med en gång. Med 

tanke på att frågorna ställdes via mejl så kunde jag omöjligt veta vilka följdfrågor 

som behövdes. 

Vidare har min metod varit att beskriva skivbolagens verksamhet och strategier, 

men också hur de finner nya talanger hela tiden, samt att berätta om musikers 

förväntningar via intervjuerna och slutligen att diskutera dem i förhållande till de 

hypoteser jag ställer, (se punkt 2.1)  

                                                           
9
 Dalen, 2008. S.30 

10
 Dalen, 2008. S.31  
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För att strukturera och kunna diskutera mina empiriska resultat kommer jag att 

använda mig av teorier inom marknadsföring så som viral spridning och 

marknadskommunikation. De böcker jag använder för dessa två begrepp är Olof 

Holms Strategisk Marknadskommunikation –teorier och metod (2002) och Per 

Ströms Sociala Medier – Gratis marknadsföring och opinionsbildning (2010). 

1.3 Avgränsningar 

 

Eftersom jag ville ha med musikernas perspektiv i undersökningen uppstod 

frågan om hur många band eller musiker som bör intervjuas och inom vilken 

genre de ska ingå. Jag har valt att inte genrespecialisera min undersökning då jag 

inte ser någon anledning till det. Den begränsade tidsramen för undersökningen 

gjorde att jag bara hann intervjua två band, ett i Växjö och ett i New York, USA. 

 

1.3.1 Förutsättningar 

 

Tidigt i genomförandet av min uppsats förstod jag att det kunde uppstå problem. 

Att få tag på de personer jag ville inom Sony Music Sverige och Sony Music 

Entertainment exempelvis. Det är inte lätta företag att få tag på. Lyckligtvis fick 

jag ändå tag på svenska Sony vilket är mycket värdefullt för mitt syfte. Dock har 

jag fått chansa lite utifrån det amerikanska Sony om hur det företaget fungerar. 

Det var också svårt att få tag på amerikanska Sony med tanke på att jag inte visste 

om jag skulle få stipendium eller inte. Att jag sedan hade väldigt kort tid på mig 

att använda pengarna var mycket stressigt med tanke att jag inte hade hunnit 

etablera kontakter med varken Sony Music Entertainment i New York eller några 

amerikanska musiker. Jag åkte över under en vecka som skulle passa mig 

schemamässigt och som inte skulle ligga direkt i anslutning till den amerikanska 

helgen Thanksgiving. Det tyckte jag var det smartaste att göra och ändå hjälpte 

det inte eftersom de var för upptagna. Hade stipendiet utlysts tidigare i år och jag 
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redan då visste vad jag ville göra och vilken handledare jag skulle ha och så 

vidare så hade jag kanske lyckats skapa en kontakt där borta för en intervju. Allt 

detta är något som jag kommer dra lärdom av. 

1.4 Forskningsläge 

Detta ämne om just relationen mellan musiker och majorbolag finns inget tidigare 

forskat på. Det finns däremot andra uppsatser som handlar om de små 

independentbolagen och dess framtid. Exempelvis en som heter Oberoende 

skivbolag i förändringstider - Om den förändrade affärslogiken i 

skivbolagsbranschen. Dock är det inget som är väsentligt för denna undersökning. 

En avhandling av Tomas Florén som heter Talangfabriken – organisation av 

kunskap och kreativitet i skivindustri tar upp en del intressanta aspekter för detta 

ämne som jag valt att ta upp vidare i diskussionen. 

Vissa referenser kommer från den omdiskuterade internetsidan Wikipedia.org. 

Detta är ett medvetet och genomtänkt val. De begrepp eller historier som jag 

refererat med denna källa till är tagna från den engelska versionen som skall vara 

kontrollerad och uppdaterad mer än den svenska wikipedia sidan. Det har 

bevisats att den engelska versionen klarat flera test om pålitlighet. Bland annat ett 

test som BBC News har gjort.
11

 Begreppen som hänvisas med förklaring från 

sidan är begrepp som är allmänt kända, vilket därför kan stärkas med 

wikipediareferenserna.  

 

2 Marknadsföringens betydelse för branschen 

                                                           
11

 News.bbc.co.uk 
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Marknadsföring handlar om att som individ, företag eller organisation uppnå vad 

man behöver eller efterfrågar genom att erbjuda en viss typ av tjänst, kunskap, 

varor eller idéer med mera.
12

 En definition av begreppet från 2006 lyder: 

Marknadsföring är en organisatorisk funktion och en rad processer för att skapa, 

kommunicera och leverera värde för kunderna och för att hantera förvalta och utveckla 

kundrelationer på ett sätt som ger företaget och dess ägare ökad avkastning.
13 

2.1 Hypotes:  

Marknadsföringen är den gemensamma nämnaren för ett samarbete mellan artist 

och skivbolag i dagens musikindustrier. Artistens intresse och bolagens 

möjligheter möts i professionell marknadsföring. 

2.2 Centrala koncept inom marknadsföring 

2.2.1 Viral spridning 

Viral spridning innebär att något i marknadsföringsvärlden på internet får en 

kedjereaktion. Alltså att en produkt ska ha den effekten att bli en ”snackis” direkt 

den kommer ut och att exempelvis bloggare reagerar på det eller vill säga något 

om det och på så vis vill dennes läsare prata om det eller sprida det vidare. Det är 

lite av en dröm för en marknadsförare att få en sådan kedjereaktion.
14

 Ett 

exempel är när teknikjätten Apple skulle lansera sin populära telefon Iphone. 

Ryktet om denna smartphone spred sig likt en löpeld bara några månader innan 

den lanserades.
15

 Utan att direkt marknadsföra produkten blev det en sann viral 

spridning.  ”Målgruppen blir därmed på sätt och vis en förlängning av den egna 

marknadsavdelningen.”
16

 

2.2.2 Marknadskommunikation 
                                                           
12

 Holm, 2002. S.70 
13

 http://www.relationshipgroup.com/antligen-en-ny-definition-av-marknadsforing/, översatt från  
engelska till svenska av Östen Pettersson, 2006. 
14

 Ström, 2010. S.19 
15

 Wikipedia.org: Iphone 2011-12-13 
16

 Ström, 2010. S.19 

http://www.relationshipgroup.com/antligen-en-ny-definition-av-marknadsforing/
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Olof Holm skriver i Marknadskommunikation – teorier och metoder att han 

menar att begreppet Marknadskommunikation i hans bok avser: ”Medvetet och 

systematiskt genomförda åtgärder – på strategiskt och taktisk nivå – som företag 

eller organisation vidtar, ägande att påverka människor i syfte att övertyga om 

värdet av att tillägga sig viss vara, tjänst, kunskap och/eller åsikt inom ramen för 

ett marknadsekonomiskt system.” 
17

 När jag skriver om marknadskommunikation 

avser jag Holms förklaring av begreppet. 

 

3 Empiriska undersökningar 

3.1.1 Sony Music Sweden: Intervju med marknadschefen 

 

Min kontakt på Sony Music Sweden, marknadschef Magnus Ribbeklint, svarade 

vänligt på mitt mejl om förfrågan att träffas för en intervju att han tyvärr inte 

skulle ha tid att träffa mig. Däremot kunde han svara på mina frågor via mejl och 

därefter eventuellt uppfölja med en telefonintervju.  

 

Ribbeklint beskriver Sony Music Entertainment som ett av världens ledande 

musikbolag som ägs av Sony Corporation of America. Det svenska Sony Music 

Sweden ligger centralt i Stockholm och har 35 anställda. Dessa anställda 

utvecklar, skapar, marknadsför och säljer dagligen musik ur sin både svenska och 

internationella repertoar. För dem på Sony är det även viktigt ”att hitta nya sätt 

för musikälskare och konsumenter att komma nära musiken.”  

 

Sonys vision är att vara Sveriges bästa musikbolag och arbetsplats inom 

musikbranschen – kända för sin dynamik, kreativitet och ekonomiska framgångar 

samt erkännande för kvaliteten på deras arbete.  

                                                           
17

 Holm, 2002. S.13 
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På frågan om hur marknadsföringens roll ser ut i företaget svarar Ribbeklint att 

marknadsföring är en central del i Sony Music då de är beroende av att ständigt 

lansera ny musik och nya artister för att hålla sig relevanta. Sony Music är ett 

marknads- och säljdrivet företag. De jobbar för att marknadsföra både ny musik 

och även tidigare utgiven musik och deras resultat mäts dagligen genom bland 

annat snabb feedback i sociala medier direkt från fans eller genom placeringar på 

olika försäljningslistor eller radiolistor. Sony Music måste ständigt hänga med i 

den senaste tekniken och i kommunikationstrender som uppstår samt vara 

mycket snabba att agera på nya möjligheter som dyker upp. Allt fokus ligger på 

att marknadsföra artisterna och deras releaser, inte på att marknadsföra Sony som 

skivbolag och varumärke.  

Internationellt har Sony Music tusentals artister signade och i Sverige har de ca 

35-40 artister. ”Vi signar artister hela tiden och vi letar ständigt efter nya artister 

att jobba med” säger Ribbeklint. Hur Sony Music kommer i kontakt med en artist 

är olika från fall till fall. Ibland upptäcker de artister via olika TV-format, ibland 

blir de rekommenderade av t ex en musikproducent och ibland tar artisten direkt 

kontakt med dem. På frågan om vilka artister Sony Music väljer att satsa på 

ekonomiskt samt vad de tycker gör en bra artist svarar Ribbeklint att ” Vi satsar 

på de artister som vi anser har något speciellt och som kan fylla ett behov – det är 

helt omöjligt att definiera vad det är eftersom vi jobbar över alla musikgenrer. 

Det finns alltid ett sug efter bra musik och det försöker vi tillgodose samtidigt 

som det behöver vara en sund affär för oss och artisten.”  

 

När Ribbeklint ska beskriva hur ett förhållande mellan Sony Music och artisten 

kan se ut, förklarar han att de jobbar i ett team med artisten och dennes manager 

(om det finns någon). Ribbeklint fortsätter: ” Vi synkar alla aktiviteter som båda 

parter gör och vi ser det som att vi erbjuder artisten en service, inte att artisten 

jobbar för oss.”  
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Innan formuleringen av mina intervjufrågor tänkte jag att det säkert är ett 

skivbolag som formar en artist som ligger på ett majorbolag. Därav uppstod 

frågan: Hur skapar Sony Music en artist? Varpå Ribbeklint svarar att artisten 

skapar sig själv men att de hjälper till att hitta en musikalisk inriktning samt att 

artister får hjälp med att ta fram material som stämmer överens med den 

”profilering” artisten vill ha. Sedan lägger Sony Music ned mycket tid på att, när 

musiken är klar, se till att allt grafiskt med bilder, videos och design är rätt för 

artisten. För att sedan lansera artisten tar de fram de verktyg som behövs för att 

nå ut till publiken. Exempelvis via sociala medier, etermedier och 

liveframträdanden. De skapar hemsidor, videos, remixer, annonser, showcase, 

teasers, spots och så vidare. Sony Music presenterar artisten för media och 

försöker påverka spridningen av musiken i ”förtjänta medier”.  

 

Ribbeklint talar positivt om framtiden för musikindustrin och om Sony Musics 

möjligheter framöver. ”Musikindustrin i Sverige är på gång upp igen efter ett par 

år med vikande försäljning, främst tack vare ökad digital konsumtion. Vi har 

även många talangfulla artister i Sverige.”  

 

Avslutningsvis svarar Ribbeklint på frågan om vilka åtgärder Sony Music måste 

vidta för att kunna upprätthålla rollen som ett av världens största skivbolag, att de 

ständigt måste försöka vara den bästa partnern till alla de jobbar med – artister, 

managers, producenter, medier, återförsäljare etc. Sony Music försöker lyssna på 

vad konsumenten vill ha men Ribbeklint säger också att trender oftast inte startar 

hos konsumenterna utan bland artister och andra kreativa personer. ”Och då är 

det upp till oss att berätta för konsumenten vad de bör hålla utkik efter.”   

3.1.2 Sony Music Entertainment USA: Analys av hemsidan 
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Eftersom att jag inte fick tag på någon på marknadsavdelningen eller någon 

överhuvudtaget att intervjua på Sony Music Entertainments huvudkontor under 

min vistelse i New York, har jag fått göra en analys av företagets hemsida.  

Första anblicken av hemsidan är väldigt enkel, det är stilrent och inga större 

kontigheter alls. Make. Believe. är en slogan som Sony beskriver alla sina 

produkter med, från stereos till mp3-spelare. Det är inget undantag för musiker, 

det står nämligen på Sony Music Entertainments hemsida med. Det finns 

ingenting som är svårt att förstå med hemsidan. Direkt när jag kommer in på 

hemsidan möts jag av ett bildspel där Sony Music Entertainment visar upp en del 

av sin repertoar bestående av både för mig välkända artister och okända artister. 

Jag tror att man vill visa hur brett företagets utbud av artister är. Bilderna visar 

bland annat idolvinnaren Kelly Clarkson, den bortgångne Michael Jackson, 

legendariska Jimi Hendrix och många fler. Om man klickar på namnet på bilden 

som kommer upp, exempelvis på Jimi Hendrix, så kommer man in på artistens 

officiella hemsida där man både kan läsa om artisten och köpa hans skivor. 

Under bildspelet (som för övrigt spelas upp under varje rubrik på hemsidan) på 

startsidan skriver de även att Sony Music Entertainment står för några av de 

viktigaste skivinspelningarna i historien. 

Brister: Jag anser att hemsidan är bristfällig på vissa delar som exempelvis att 

kunna skicka in sin demo någonstans. På många av de andra majorbolagens 

hemsidor finns det knappar att klicka på för de artister som vill skicka in sina 

demos. Det finns heller ingenstans andra alternativ till hur man kan skicka in sin 

demo. Inte heller finns det några mejladresser över huvud taget att kontakta 

någon på. Det enda som finns är telefonnummer till alla Sony Music kontor i 

världen. Kanske vill de inte att musikerna ska komma till dem utan att de hittar 

dem själva via sina talangscouter?  

När jag läser Sony Music Swedens svar och tittar på Sony Music Entertainments 

hemsida får jag känslan av att det svenska bolaget försöker hålla och följa samma 

standard och ramar som huvudkontoret i USA. Det finns säkert något särskilt 
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förhållningssätt som alla kontor runtom i världen måste följa. Ribbeklint säger ju 

att Sony Music Sweden ägs av Sony Corporation of America, det måste ju betyda 

att det svenska bolaget är dotterbolaget till det amerikanska och att de därför 

följer vissa riktlinjer.  

 

3.1.3 Intervju med svenska bandet Kinetics 

 

”Finns det någon papperskorg där jag kan kasta tuggummit?” frågade jag när jag 

klev in i en väldigt hemtrevlig, egenpyntad studio i centrala Växjö. Killarna i 

bandet Kinetics skrattade och svarade att hela golvet är en papperskorg. Jag 

träffade Kinetics i deras studio
18

. Kinetics är ett Växjöbaserat band som består av 

fyra killar: Fredrik Solfors, David Schagerström, Jesper Petersson och Daniel 

Jakobsson.  

 

På frågan om vad deras musik tillhör för genre svarar Fredrik snabbt ”Pop!” 

varpå Jesper fyller i ”Ja! Med lite elektroniska inslag.” David beskriver musiken 

som bombastisk och Fredrik förklarar att han och Jesper alltid sjungit stämsånger 

i alla band som de varit med i eftersom att det är det de gillar, när det är 

melodiskt. Och till det melodiska lägger David in elektroniska inslag och Daniel 

lägger till sluttouchen i form av trummor. ”Det är väl den kopplingen med 

indiepopen och det elektroniska som är tanken. Och det måste ju bli intressant!” 

 

Kinetics har spelat ihop i närmare två år men de har inte varit fyra medlemmar 

under hela den tiden. ”Vi tänkte att vi ville ha en trummis när vi spelar live men 

så hade vi lite problem med att hitta en trummis som vi tyckte passade oss, men 

nu har vi hittat vårat stabila här” säger Fredrik och nickar mot Daniel. David 

instämmer och berättar att han gick igenom listan med trummisar som de kände 

till och att Daniel stod högst upp på listan. ”Danne var faktiskt listan” säger 

                                                           
18

 Den 27 oktober 2011. 
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David. Daniel tyckte att det kändes naturligt att spela med övriga i Kinetics efter 

ca två rep. ”Då var det bara att köra!” 

Efter att killarna berättat lite om sig själva och om bandet frågade jag om hur 

dagsläget ser ut, om de har något skivkontrakt och i så fall vad skivbolaget gör 

för Kinetics. Lite osäkert svarar Fredrik att ”Ja jo, det har vi ju.” David följer upp 

frågan och svarar: ” Ja det har vi alltså, det är ju på ett lokalt independent bolag
19

, 

så har vi ju ett kontrakt för den här skivan.” (som de håller på att producera nu.) 

David berättar vidare att det är ett väldigt litet skivbolag som heter Deluxe 

Records. Skivbolaget har funnits i stan ett tag nu och har ca 3-4 band signade hos 

sig. David fortsätter: ”Vi gör ju själva inspelningen och produktionen och allt 

själva. Själva produkten står vi helt för. Sen kommer de att stå för distributionen 

och tryckandet” Jesper inflikar att killarna på Deluxe Records även har mycket 

kontakter och att de säkerligen är en stor hjälp när det kommer till att boka 

framtida spelningar. 

På frågan om hur bandet ska marknadsföra sig uppstår en tystnad som jag tolkar 

som att killarna inte tänkt så mycket på den delen än. De skrattar till lite och 

David svarar: ”Jadu, haha, spela på bingolotto?” Alla skrattar till och Fredrik 

säger med en seriösare underton: ” Nej men det är väl att spela så mycket som 

möjligt och skicka till tidningar liksom. Det är svårt, det ges ju ut så jädra mycket 

tidningar så det är svårt att bli recenserad nu, även om man är ett ganska stort 

band. Om man skulle skicka till DN liksom, det kan man ju bara tacka adjö till. 

Det får ju bli liksom fanzines och några smågrejer.” Fredrik och David säger 

också att det vore skönt om skivbolaget skulle ha hand om marknadsföringen åt 

dem. Jesper inflikar: ”Man vill ju att de ska vara den här lilla boostern som 

sprider ut det liksom. Som gör att, som sagt, att spelningarna dyker upp. För ju 

                                                           

19
 Independentbolag är oftast i talspråk förkortat till indiebolag. Independet är engelska och betyder 

översatt på svenska oberoende. På NE.se står det om indiebolag som: ”ursprungligen benämning på 

mindre skivbolag, fristående från de stora koncernerna i musikbranschen.” 

 



18 
 

mer det sprids, desto lättare är det att få en spelning. Om det är känt liksom. Om 

någon aldrig hört talas om dig i någon annan kommun eller i något annat land så 

är det ju mycket, mycket svårare att få en spelning.” Killarna i Kinetics säger 

även att de inte har så höga förhoppningar eller förväntningar på Deluxe Records 

eftersom att det är ett så litet skivbolag. David säger att Deluxe Records är ett 

litet steg närmare ett större bolag i framtiden. ”Om man har släppt något så är det 

ju lättare att ta det till ett större bolag också för då får man förhoppningsvis ett 

visst igenkännande.” 

Vidare frågar jag: vad för slags skivbolag skulle ni vilja ha i framtiden? Vad 

anser ni om majorbolagen (the big four) Universal, Sony, Warner och EMI? 

Jesper svarar då att han anser att ett större indiebolag skulle kännas bättre för 

Kinetics än ett majorbolag. David säger att det hade varit roligare att ha ett bolag 

”som tycker att det man gör är viktigt. Alltså, det ska kännas som att de vill 

pusha för att de tycker att det man gör är bra, inte för att det ska vara en 

vinstdrivande produkt så liksom” Daniel beskriver sina tankar om majorbolagen 

som att han är ”negativt inställd på något sätt” men att det kan bero på att han 

inte är insatt i hur det fungerar med ett majorbolag. ”Det känns ju mer som att det 

är vinstdrivande företag, så det är ju ingen kultur på det viset. Det är ju kultur 

givetvis men det är liksom såhär…” Jesper avbryter och inflikar: ” De bryr sig 

inte så himla mycket om produkten mer än att bara liksom: säljer det eller säljer 

det inte?” Han fortsätter med förställd röst: ”Jaha här har vi en ny produkt och 

han måste klä av sig naken vet du, annars så säljer det aldrig!” Med det sagt 

kommer intervjun in på frågor om idolkonceptet och vad killarna anser om det. 

Fredrik säger att alla de där tävlingarna och talangjakterna handlar om 

uppmärksamhet och försäljningssiffror och han menar på att sedan hamnar de på 

någon Statoilmack någonstans i Sverige. Jesper kommer in på den ekonomiska 

aspekten:  

Rent ekonomiskt så känns det också så ointressant att försöka få till ett kontrakt med ett 

majorbolag för de trycker ju verkligen ner pengar på massor… de har ju musklerna, men 

det känns som att de alltid gör det på fel saker så i slutänden så drabbar det ju banden 
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eller artisten. För om man tittar ur deras ekonomiska synpunkt så får dem inte pengar 

förrän de här utläggen är tillbakabetalade och eftersom att det inte säljs några skivor 

knappt idag så, jag tror skivbolagen måste vara jävligt smarta och marknadsföra rätt och 

jag tror att de här som Sony eller Universal och de här stora de satsar mer på massor 

med reklam som kostar i Tv och in i tävlingar som kostar säkert hur mycket som helst. 

Artisten måste liksom gå på knäna ända fram till noll liksom. Så om man ser det rent 

ekonomiskt så tror jag det är bättre med mellanstort bolag oavsett om det är indie eller 

vad man nu kallar det. (…) Och jag tror att ett mellanstort skivbolag är mer smarta också 

på att marknadsföra rätt. Särskilt då de inte har de här liksom kanalerna riktigt. 

 

Efter att ha pratat en längre stund om majorbolagen och lyssnat på killarna i 

Kinetics och vad de har för tankar om dem, förstår jag hur de ser på saken och 

berättar för dem att jag, rent fördomsmässigt, tänker att det är alla artisters stora 

dröm att bli signade av ett majorbolag. Fredrik säger då: ” Det är klart att hade 

man fått chansen så hade man ju tagit den”. David instämmer: ”Kommer de med 

ett kontrakt så är man ju givetvis intresserad.” Jesper inflikar att de hade läst det 

finstilta. Fredrik säger då: ”Men man hade ändå skrivit på!” Killarna skrattar och 

håller med om att det definitivt hade gett en skjuts framåt om inte annat. Fredrik 

fortsätter: ”Men sen är det ju det som är farligt, att eftersom det är så långt man 

kan nå och om man går så från litet direkt till majorbolag då blir det lite så att 

misslyckas man där och är man inte lönsam längre då blir man liksom en 

föredetting.” 

I ett tidigare skede av intervjun berättade Fredrik och Jesper om deras tidigare 

band och vad som gick snett med dem. Då kom de även in och berättade om ett 

japanskt skivbolag som de beskriver som ett riktigt vettigt skivbolag. Så när jag 

undrar hur Kinetics framtidsvisioner ser ut och vad de vill ska ske härnäst så 

svarade alla enigt att åka till Japan och turnera där känns lockande. Fredrik och 

Jesper förklarar att det känns som att skivbolag i Japan inte ger upp lätt på artister 

som de tror på, även om det går dåligt i början. Om de på japanska skivbolag är 

intresserade av ett band (som de nu redan är av Kinetics) så ger de inte upp lätt i 

första taget. Fredrik beskriver den japanska disciplinen och punktligheten och 
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säger även att de ”inte är så jädra knussliga där.” Och det är precis vad Kinetics 

vill ha av ett skivbolag, att de håller vad de lovar.  

3.1.4 Intervju med det amerikanska bandet Home Video 

”You walked all the way from that subwaystation? Oh my goodness.” Det var 

kommentaren jag möttes av när jag slutligen kom fram till den lilla restaurangen 

där jag skulle göra intervjun med killarna i bandet Home Video. Det fanns 

tydligen en station betydligt närmare än vad jag trodde. Efter att ha åkt fel håll 

med tunnelbanan till Queens istället för till Brooklyn, var jag sedan på rätt väg 

och chansade att gå av på en station som jag på kartan tyckte verkade ligga bra 

till med tanke på vart jag skulle. Därefter letade jag mig fram på Brooklyns gator 

tills jag såg en människa som liknade en av killarna i Home Video som jag sett i 

en av deras musikvideor. Collin Ruffino välkomnade mig och där inne på 

restaurangen satt också David Gross. 

David berättar att han och Collin har känt varandra länge och att de båda 

ursprungligen är från New Orleans. De började spela ihop i high school och 

sedan lite av och till (främst när de var hemma på lov) i college då de pluggade i 

olika städer. När college var över flyttade de in i samma lägenhet i Brooklyn och 

startade då projektet Home Video. 

Collin beskriver Home Video som elektroniskinfluerad rock på frågan om vad 

deras musik tillhör för genre. När jag tillägger att killarna säkert skulle bli 

populära i Sverige skrattar de och David instämmer: ”Ja vår musik har nog lite 

det där skandinaviska mörkret över sig.” Vidare berättar killarna att de började 

med ett skivkontrakt på ett skivbolag i Storbritannien som heter Warp Records. 

David säger att ”Warp var kända för att signa experimentellt elektroniskt sound” 

men att de idag signar lite mera blandade stilar. David fortsätter att berätta att 

Home Video hade ett kontrakt med Warp om fyra album men att killarna i Home 

Video och skivbolaget upplevde det olika om första albumet var färdigt eller inte. 

Så Home Video gick ifrån Warp och hamnade på ett skivbolag i New York. Men 
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nu har de övergått till att producera helt själva. ”Så ni har ett eget skivbolag då 

eller?” undrade jag. Collin svarade att de inte har något skivbolag officiellt men 

att ”vi har allt som ett skivbolag själva har. Som marknadsföring och allt sådant.” 

 

”Så, dessa PR ansvariga som ni har, vad gör de och vad har de gjort för er?” 

frågade jag vidare. Collin berättar att de släppte ett album förra hösten som de 

fick marknadsföringshjälp med. Killarna upplevde inte riktigt att de fick den 

marknadsföringshjälp som de önskat. ”Näej, men du vet, man förväntar sig inte 

riktigt det heller. Det finns ju så mycket ”tävlingsmotstånd” ute på marknaden 

idag så det är svårare att sticka ut och synas. De skulle ha gjort internetgrejer åt 

oss mest, få bloggare att skriva om oss och ha koll på alla sociala nätverkssidor.” 

David fortsätter: ”Det vore ju idealiskt om de kunde få fler att prata om oss och 

kanske se till att vi fick ännu fler spelningar. Vi tror på att vara ute och spela 

mycket. Men sen även att synas på internet och så. Vi har en bra hemsida så det 

gäller ju att få många att besöka den.” Collin nämner också att den publisher som 

de har är en av de största just nu och att skivbolag också anställer dem. Därför 

menar han också att de är lite involverade i skivbolagsbranschen på det viset. 

Home Video anser inte att ett majorbolagskontrakt är något som skulle passa 

dem. David inflikar att det känns så långt ifrån vad de gör att de inte ens tänker 

på det. Han säger att ett indiebolag hade känts bättre och menar på att ett 

indiebolag inte bara är en ”företagsmaskin” på samma sätt som ett majorbolag. 

”Även om de på riktigt har något slags intresse så känns det som att de kan signa 

dig och sen om det inte går bra direkt så kan de bara kasta en åt sidan liksom.” 

fortsätter David. Vidare kommer vi in på tv-idolkonceptet och skapandet av en 

artist på det viset. Jag frågar killarna vad de har för åsikter om det. ”Det är 

motbjudande” säger David. Samtidigt tror han att flertalet av det amerikanska 

folket tycker det är jättebra. ”Jag tror att de flesta gillar det för att det är 

underhållning liksom.” säger han och fortsätter genom att berätta att han tror att 

det handlar mer om Tv än musik. Därefter frågar jag om det har gått bra för de 

flesta av dem som vunnit i American Idol, varpå Collin svarar att han tror att det 
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gått bra för alla som vunnit! Han menar att ”det är en maskin som spottar ut 

artister, och det fungerar!” Home Video är inte ett band som gör musik för att det 

ska sälja så mycket. Det är inte det stora syftet. David säger att det handlar om att 

uttrycka något som de vill få ut och förmedla. Collin fortsätter på den tråden och 

säger att det finns riktigt bra band där ute som blir signade och som inte är så 

kommersiella från början. Exempel han ger är Radiohead. ”De säljer ju bra och 

det ger en hopp.” Collin säger även att nya snackisar inom musikvärlden kommer 

från media på olika sätt. Exempelvis bloggare eller olika ”fenomen” på Youtube. 

Han säger också att skivbolagen är som vampyrer och fortsätter: ”Du skapar allt 

som folk reagerar på och tycker om med din musik, du skapar dina fans och du 

bygger upp hela den här grejen med ditt band. Men sen så kommer skivbolagen 

och tar över och ska ha en del av det när de vill signa dig.” 

Vidare frågar jag vad killarna önskar av framtiden med Home Video varpå de 

skämtar om att satsa på ”den där idolgrejen.” David säger sedan att de ska göra 

klart sitt tredje album och hoppas då på att nå ut mer till folk, göra fler 

spelningar. ”Vi ska försöka att släppa albumet på ett så ekonomiskt sätt som 

möjligt då förra skivan var som ett slags konstverk som man skulle äga, vilket 

slutade i dyr skiva, seg försäljning.” Han berättar dock att den sålde helt okej 

men att de förlorade en del på det eftersom de hade för många exemplar av 

albumet ute. Collin fyller i och berättar att det tredje albumet ska tas lite mer 

successivt så att de kan se hur mycket efterfrågan det blir. Så får de se vad som 

händer sedan. 

 

4 Diskussion och slutsats 

Mitt syfte med den här undersökningen formades till att ta reda på hur 

majorbolag och artister som inte är signade hos majorbolagen resonerar kring ett 

skivkontrakt i denna tid där förändringar för både artisterna och skivbolagen är 

påtagliga. Idag finns det många teknologiska lösningar som är lättillgängliga för 

artister, att producera och sprida sin musik på egen hand exempelvis. Detta mot 
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bakgrunden av musikbranschens globala struktur som verkar styra mycket av det 

vi ser och hör från musikvärlden. Samt att se om det finns skillnader mellan 

situationen i Sverige och i USA. 

4.1 Musikernas syn på ett samarbete med ett majorbolag 

Jag funderade innan jag började med denna uppsats vad som kunde vara det bästa 

som kan hända en musiker som försöker slå igenom i dagsläget. Jag tänkte att ett 

stort skivbolag som Sony eller Universal är alla musikers dröm. Att bli signat av 

ett majorbolag, det måste vara det största man kan uppnå som musiker. De två 

banden som jag intervjuat svarade båda att ett majorbolag inte riktigt motsvarade 

vad de önskar att ett skivbolag ska förse dem med. Att båda mina 

informantgrupper svarade liknande på den frågan var för mig mycket förvånande. 

Men när de sedan började prata om varför eller vad de hade för åsikter om 

majorbolagen förstod jag vad de menade. Mycket av musikernas resonemang 

verkade handla om integritet. 

 Home Video menade att deras syfte med musiken inte är att sälja massvis med 

skivor bara för pengarnas skull. När Warp Records, som Home Video hade ett 

kontrakt med om fyra album, ansåg att killarna var klara med sitt första album 

höll inte Collin och David med och hoppade då av ett, för sin genre, stort 

skivbolag. Säkerligen hade ett skivbolag som Warp kunnat få Home Video på 

musikkartan med hjälp av sin marknadsföring. Warp hade nödvändigtvis inte ens 

behövt göra så mycket marknadsföring för Home Video om de låg kvar hos 

skivbolaget. Warp Records är ett genrespecialiserat skivbolag, vilket innebär att 

fans till banden som är signade hos skivbolaget också oftast är fans till själva 

skivbolaget. Fansen vet vilken kvalitet det är på musiken och banden som blir 

signade hos Warp Records och kommer därför att lockas av ny musik som görs 

där.
20

 Det är modigt av Home Video att stå på sig i det här läget och tro på att 

deras musik är minst lika bra på det sättet de vill göra den. De vill leva på sin 

musik, men inte till vilket pris som helst. Eller är det rent utav dumdristigt att inte 

                                                           
20

 Wennman och Boysen, 2008. S.132. 
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bara gå med på att albumet var klart? Hade det varit framgångsrikt kanske de 

hade haft mer att säga till om till nästa album? Eller så hade de fortsatt blivit 

överkörda och haft fler delade åsikter? Beslutet att hoppa av kan antingen vara 

den punkten då bandet lägger ner sin musik på grund av hur svårt det är att slå 

igenom på egen hand. Men det kan också vara vändpunkten som får bandet att 

kämpa som aldrig förr och till sist nå sitt mål att kunna ha musik som sitt 

levebröd.  

 

Kinetics som har ett litet skivbolag och producerar allt själva skämtar lite om, 

även fast ett stort skivbolag inte verkar vara något för dem, att de kanske hade 

tagit chansen att bli signade av ett majorbolag om de fick den. Men om de ställts 

inför samma dilemma som Home Video med Warp Records så hade de kanske 

inte heller gått med på att bli bestämda över. Känslan av att ett skivbolag inte 

bara kan kasta en åt sidan om det går lite dåligt eller om man inte är överens, är 

oerhört viktigt för båda banden jag intervjuat. Bandens tankar om majorbolagen 

är att de är företagsmaskiner som inte bryr sig om själva produkten eller 

musikerna i sig utan de tittar bara på försäljningssiffrorna. Home Video jämförde 

majorbolag med vampyrer. De menade att de som band själva är de som gör 

musiken och det är de själva som skapar sina fans. Sedan ska de stora 

blodsugande skivbolagen komma in i bilden och ha en del av deras 

framgångsrecept. Bara för att de kan och har resurserna för det. Denna syn om de 

blodsugande vampyrerna är inte särskilt underlig egentligen. Så fort ett 

majorbolag får chans att tjäna pengar är de där och hugger direkt. Så sent som i 

mitten av januari 2012 avslöjade musikprogrammet Mitt i musiken i Sveriges 

Radio att deltagarna i Tv 4’s The Voice-tävling fått skriva på ett avtal med 

Universal Music som till och med inkluderade ”exklusiv rätt till personligheten.” 

Musikerförbundets jurist Per Herrey kommenterar att det är det värsta han sett 

och han undrar vad priset är för att vara med i ett tv-program egentligen.
21

 Jag 

undrar: Vad är priset för att signas med ett majorbolag egentligen?  

                                                           
21

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=4913825 2012-01-28 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=4913825
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Killarna i både Home Video och Kinetics har en mildare syn på indiebolag för att 

de inte känns lika giriga utan tar sig mer tid att hitta nya okända talanger. Ett 

indiebolag kan hitta nytt som inte kommer direkt från en idolaudition. Tomas 

Florén beskriver indiebolagen i sin avhandling Talangfabriken – Om 

organisation av kunskap och kreativitet i skivindustrin (2010) som ”plantskolor”. 

Med det menar han att de är kreativa och duktiga på att hitta och så små frön av 

talanger. Kanske är ”talanghittarkunskapen” något som majorbolagen saknar. Är 

majorbolagen rädda för att inte vara ett toppskivbolag längre så att de inte vågar 

chansa på någon artist som är totalt okänd men som har enorm talang? Vågar ens 

totalt okända artister ta kontakt med majorbolagen? På Sony Music 

Entertainments hemsida finns det inte ens information om hur man tar kontakt 

för att skicka in sin demo.  

 

Florén skriver att indiebolagen och majorbolagen är ömsesidigt beroende av 

varandra på det viset att indiebolagen hittar nya talanger och majorbolagen tar 

sedan över ”ägandet” av talangen eftersom att det är de som har resurserna att ta 

talangen vidare till en bredare marknad. Då blir majorbolagen de stora 

vinstdrivande företagen. Indiebolagen får nog hyfsat bra betalt av majorbolagen 

för att ta över artisten. Det är dock synd att indiebolagen inte kan hålla fast vid 

sina artister i det läget. Om artister på indiebolag blir erbjudna ett skivkontrakt 

med ett majorbolag så ser de möjligheterna om de stora scenerna via dem och tar 

kontraktet utan att se tillbaka. Det är då det är viktigt att tänka efter vad 

musikerna egentligen får ut av det bytet om det innebär att man får mindre att 

säga till om.  

Negativland
22

 har publicerat en artikel på deras hemsida
23

 som varit med i 

Maximum Rock N Roll Magazine
24

 på 90-talet och som Negativland anser 

                                                           
22

 Ett amerikanskt band, aktiva från slutet av 70-talet och fram till idag. Blev omtalade med skivan U2 då de 
råkade ut för en stämning av U2s skivbolag Island Records. Negativland har eget skivbolag som heter Seeland 
records. Wikipedia.org: Negativland 
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fortfarande är aktuell. Artikeln är skriven av Steve Albini
25

 som berättar om ett 

ungt band som han känner till som träffade en lika ung A & R från ett 

majorbolag. Han påstår att han har följt detta unga band under en tid och att han 

verkligen tror på dem och vill presentera dem för hans skivbolag. Bandet 

relaterar till denna A & R och känner att han inte alls är som en typisk 

skivbolagsman. Han hade samma stil och smak som bandet, kände till och 

lyssnade på samma musik som bandet. Detta medförde att bandet kände en stark 

tillit till A & R-killen vilket resulterade i ett kontrakt med majorbolaget. Det 

unga bandet hade i slutänden tjänat mindre än en person som jobbar på 

affärskedjan Seven eleven medan musikindustrin tjänat mer än 3 miljoner dollar 

på bandet. Detta är ett skrämmande exempel. Dock är detta ett exempel som inte 

är helt säkert att det stämmer till fullo, det finns inget som styrker att det 

stämmer. Steve Albini är dock känd och pålitlig inom branschen. Om det Albini 

skriver om stämmer kan jag bara tänka mig hur utnyttjad man måste känna sig på 

sin talang. Musiker idag får helt enkelt ställa sig frågorna om hur långt man vill 

komma och hur mycket man är villig ”att sälja sig” för det. Med exklusiv rätt till 

personligheten? 

4.2 Skivbolagets syn på ett samarbete med okontrakterade 

musiker 

När jag läser Magnus Ribbeklints svar kan jag inte alls se vad Home Video och 

Kinetics menar. Jag tror att det kanske är lätt att ha snabba meningar om 

majorbolagen, samtidigt som jag förstår att det är självaste marknadschefen för 

Sony Music Sweden som svarat på mina frågor och han vet exakt vad han ska 

svara. Det ligger säkert mycket sanning bakom det han säger och jag förstår att 

man rent företagsmässigt ser det som en bra arbetsplats med bra 

yrkesförhållanden. Ribbeklint uttrycker sig diplomatiskt och smart. Han berättar 

om hur ett förhållande med artisten kan se ut och att de jobbar för artisten och 

                                                                                                                                                                                     
23

 http://www.negativland.com/albini.html 
24

 Aktivt fanzine sedan 1977.  
25

 Musiker och producent. Albini har bland annat producerat skivan In Utero av Nirvana. 

http://www.negativland.com/albini.html
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inte artisten för dem. Han beskriver att de signar nya artister hela tiden och att de 

letar efter nya talanger aktivt. Frågan är var de hittar de ”nya” artisterna.  

Banden som jag intervjuat har båda upplevt oprofessionella stunder med 

skivbolag som förhastat sig eller haft okunskap. Det och skräckexemplet som jag 

nämnt tidigare från Negativlands hemsida samt The Voice-kontraktet förstärker 

ju självklart den negativa bild som banden har av majorbolag. Det är säkert svårt 

för ett majorbolag att ta sig ur ett dåligt rykte som kanske inte ens beror på just 

det majorbolaget. Gör ett majorbolag något som skapar ett dåligt rykte blir det 

kanske till en samlad uppfattning om alla majorbolag överlag, och det blir lätt att 

dra alla de stora skivbolagen över en kam. Försöker jag tänka mig in i det 

företagsstrategiska tänket så tror jag nog att skivbolagen har en och annan åsikt 

om produkterna och när eller om de är klara. Vilket företag har inte det? 

Produktchefen på Nokia vill säkert också säga sin åsikt om när den nya 

Windowstelefonen är klar. Dock handlar det om människor i skivindustrin, och 

det kan nog vara lätt att glömma bort när man är ett vinstdrivande företag. Och 

det är antagligen där som majorbolagen blir ”blodsugande vampyrer” och 

”företagsmaskiner.” 

Om musiker ibland känner sig bortskuffade av majorbolag är egentligen inte så 

konstigt. Ett skivbolag som Sony Music Sweden eller Sony Music Entertainment 

är företag som måste tänka på att fylla ett behov. Inte bara för musikern, att de 

ska finnas där och hjälpa dem framåt. Utan också för konsumenten, att kunna ge 

den vad den vill ha. Det handlar om efterfrågan. Magnus Ribbeklint säger i min 

intervju med honom att det är upp till dem att berätta för konsumenten vad de vill 

ha. Och jag tror att det också handlar om den profil som företaget själva vill ha. 

Han berättar att de hjälper artister att hitta rätt profil, men de signar säkerligen 

artister som för dem ger dem ”rätt profilering” också. Ribbeklint säger att de 

jobbar med artister över alla musikgenrer, tittar jag på den amerikanska hemsidan 

då den svenska inte finns tillgänglig kan jag dock inte se representanter från alla 

genrer. Genrerna noise och metal finns inte exempelvis. De är noga med vad för 

musik man satsar på. Alla musiker på Sony Music Entertainments bildspel på 
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hemsidan är musiker som man kan höras spela på Rix fm eller se på Bingolotto. 

Musikerna ska nå en viss verkshöjd kan man nog säga, det ska ha en viss 

målgrupp och de ska ha en tillräckligt bred publik för att kunna gynna företaget. 

Jag tvivlar på att de hittar artister som inte har en redan viral spridning på något 

vis.  

Majorbolag är snabba att, säkert genom sina A&R, hitta så kallade Youtube-

fenomen. När några killar från Stockholm gjorde en skämtlåt om att de skulle på 

Fest hos Mange var Universal Music där direkt och fick de unga killarna att 

skriva på kontrakt med dem. Mange Makers hade fått över en miljon tittare på sin 

Youtube-video efter bara en vecka. De hade fått en riktig viral spridning, alltså 

en marknadsförares största dröm. De behövde därefter ingen större presentation 

utan var redan igenkända. Just Universal Music är det skivbolag som mest visar 

tendenser av att vara ”blodsugande vampyrer” då de haffat flera redan virala 

spridningar i form av just Youtube-fenomen, bloggare, dokusåpadeltagare och så 

vidare.  

Tv-programmet Glee handlar om killar och tjejer som går på gymnasiet och 

sjunger i skolans kör. De sjunger och gör egna versioner av kända låtar och 

programmet är omåttligt populärt bland tonåringar. Glee är signade av Sony 

Music Entertainment. Varje låt de gör i serien, vilket är fyra fem per avsnitt, 

släpps som singel. Också här ett gott exempel på den redan virala spridningen 

som serien medför. Skådespelarna i serien börjar nu en efter en få eget kontrakt 

med Sony Music Entertainment också. En enorm skattkista av talangfulla redan 

populära artister. Dessa virala spridningar är också Majorbolagens 

marknadskommunikation. De har känt av vad marknaden vill ha och kan därför 

göra strategiska beslut om att signa artister som redan fått en viral spridning. Tv-

serier och filmer har blivit en enormt populär plats att lägga in musik på, med 

syftet att nå ut till en nischad publik där man vet att musikgenren går hem.  Inom 

medierna (dokusåpaprogram, tv-serier, filmer och Youtube) kan majorbolag lätt 

hitta människor som gör att de ser kassatecken. Majorbolag behöver inte se sig 

om särskilt länge innan det kommer nya ”fenomen” från olika håll.  
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Majorbolagen kan lätt fortsätta med det de gör och tjäna omåttligt med pengar på 

det, men hur länge till innan integriteten blir såld? 

4.3 Jämförelse mellan den svenska och den amerikanska 

situationen 

Jag kan inte se några särskilda skillnader alls mellan de svenska och de 

amerikanska förhållandena. Jag tror att vi är lika som länder rent företagsmässigt 

på många sätt. Det kanske skiljer sig åt när det kommer till jämställdhetsfrågor. 

Det jag kan se av jämställdheten bland de högt uppsatta på Sony Music 

Entertainment, är att på deras hemsida när jag klickar på länken som heter News, 

står det om de senaste nyheterna inom företaget och om exempelvis vem som 

blivit ny VD på något av företagens alla kontor. Alla dessa namn som jag kan se 

är mansnamn. Om det är så på svenska kontoret med går inte att svara på 

eftersom de inte har någon hemsida där man kan se.  

De svenska musikerna och de amerikanska svarade liknande på frågorna och 

därmed kan jag heller inte urskilja några större skillnader i deras svar.  

4.4 Kort hypotesdiskussion och slutsats 

Min hypotes om att ”Marknadsföringen är den gemensamma nämnaren för ett 

samarbete mellan artist och skivbolag. Artistens intresse och bolagens 

möjligheter möts i professionell marknadsföring” tycker jag har bevisats mycket 

bra. Dock har jag funnit, tack vare mina informanter, att marknadsföring från just 

majorbolagen till musikerna inte är nödvändig. Home Video får hjälp med 

marknadsföringen från professionella men utomstående publicister. Det kan även 

vara något som Kinetics bör anamma i framtiden. 

Viktigt att få med sig med den här undersökningen är att för artisternas del vara 

försiktiga med kontrakt och att fortsätta stå på sig med vad de tror på. 

Majorbolagen, och då framförallt Universal Music är ”blodsugande vampyrer” 

och med det i åtanke får musiker fundera på vad de får ut av ett samarbete med 

ett majorbolag. Ibland kanske det inte ens är mycket till ”samarbete”. Ska man 
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skriva kontrakt med ett majorbolag måste man vara medveten om att det är ett 

företag som många gånger tänker på produkten och inte på människan. Å 

skivbolagens sida har de mycket att ge rent marknadsföringsmässigt och de är 

trots allt erkända som stora skivbolag, i och med det kan de förse artister med de 

stora arenorna och den stora publiken.  

5 Förslag på vidare forskning 

Om någon vill forska vidare inom detta område som jag byggt på, kanske det 

skulle kunna vara hur långt musiker är villiga att gå för att bli signade av ett 

majorbolag, eller över huvud taget för möjligheten att bli en världsartist. Det 

skulle också vara möjligt att undersöka om skivbolag kommer att behövas i 

framtiden över huvud taget. 
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7 Bilagor 

 

7.1 Intervjufrågor 

7.1.2 Intervjufrågor till musiker 

 Vad kallas du/ni? 

 Vad tillhör du/ni för genre? Kan du/ni beskriva er musik lite kort? 

 Har du/ni något skivkontrakt? Vad heter skivbolaget? Vad gör de för er? 

Vad tycker du/ni om deras sätt att jobba? Vad vill du/ni få ut av ert 

skivbolag? Om inte, se frågan nedan. 

 Vad har du/ni för framtidsvisioner? Vad vill du/ni åstadkomma med er 

musik? Hur har du/ni tänkt nå ditt/era mål? 

 Hur tror du/ni att ett skivbolag prioriterar musiker? Vilka tror ni att 

skivbolagen tycker är värda att satsa på? (Majorbolag vs. Indiebolag) 

 Vad tror/tycker du/ni om majorskivbolagen? Är de ”attraktiva” för dig/er? 

 Vad tycker du/ni om idolkonceptet? Vad tycker ni om att ”anpassa” 

musiker för musikbranschen? Varför gör man det tror du/ni? 

 

7. 1. 3 Intervjufrågor till majorbolag 
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 Berätta lite om Sonys verksamhet, om marknadsföringens roll i företaget? 

Hur många anställda har ni? 

 Hur många artister har Sony i dagsläget? 

 Letar Sony aktivt efter nya artister/band att satsa på? Hur många per år i 

sådant fall? Kommer artisten/bandet till er? Råder det signingstopp hos 

Sony? 

 Hur väljer Sony vilka artister de satsar på ekonomiskt? Vad ska 

musikern/a uppfylla för krav? Vad tycker Sony gör en bra artist? 

 Hur skapar ni på Sony en artist? 

 Beskriv hur ett förhållande mellan Sony och artisten kan se ut. Hur 

marknadsför ni era musiker? 

 Vad tror du om Sony’s möjligheter i framtiden, hur ser de ut? 

 Vilka är de största åtgärder ni inom Sony måste ta för att kunna 

upprätthålla rollen som en av världens största skivbolag? Hur hänger ni 

med i utvecklingen? Hur vet ni vad konsumenten vill ha? 


