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Förord 
 
Arbetet kring denna uppsats har varit intressant och givande. Vår förståelse för 360-avtal 

har inte bara förändrats, utan vi har under arbetets gång även fått en djupare och bredare 

grad av kunskap kring begreppet. Vi har dock insett att det finns mycket mer att utforska 

kring 360-avtal, och då vi inte fick all den empiri vi från en början hoppats på, är vi nöjda 

med det resultat som vi slutligen har uppnått. 
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Till sist vill vi tacka Thomas Karlsson, som genom handledning, rådgivning och 
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Kalmar 2013-01-09 

 

   

 
 
 
 

 
    Wilhelm Blom              Rikard Matsson 
 
  



      



      

Abstract 
 
Title: 360-deals in the music industry  
 
Author: Blom, Wilhelm & Matsson, Rikard 
 
Course: 2FE40E - Business III accounting / financial management degree, 15 credits 
 
Advisor: Thomas Karlsson 
 
Examiner: Petter Boye 
 
Background: 360-deals are becoming ever so common in the music industry in the 
relationship between the company and the artist. A 360-deal is a comprehensive 
agreement although theory and practice preaches different stories. Theory tell wonderfull 
sagas of how in a 360-deal, everything is included. Everything from recording, mixing 
and master, to marketing and distribution as well as live and merchandise is run from one 
and the same label. Although the books talk a lot about this and that how today is a casual 
expression in the music industry, it is extremely rare that such agreements exist. Instead, 
the companies claim to use 360-deals entrusted they do not offer all the parts. What 
should they call these types of 360-deals? What is it that separates the definition of the 
practice from theory? 
 
Purpose: The purpose of this study is to clearly explain the differences in the theory and 
practice looking at 360-deals, and come up with some solutions to any problems that may 
arise when working on this study. 
 
Method: Through a qualitative approach with an inductive approach to implement an 
explorative study. Conducted interviews and secondary data in the form of literature with 
essential content to the topic 
 
Conclusion: In the conclusion, we have agreed that clear definitions should be made with 
a distinction on 360-deals covering everything and those who do it by calling the latter 
for something else. In this will never confusion wont arise over any of the parties when 
the contract is concluded. We also believe that the 360-deals are here to stay. There is no 
doubt that there is a clear advantage to get all the industry sections from the same label. 
We believe that we will see more companies start to use and 360 contracts in the 
definition of literature does. 
 
Further research: Because of the period we carried out the work, the entire music 
industry in Sweden had a lot of hard work and a little next to no vacate was there to get 
the necessary information. It would have been interesting to see a similar essay with 
better support to back up the text and assumptions we make in our paper. Another 
interesting aspect would be to see how it looks on an international market with this type 
of agreement.  



      

Sammanfattning 
 
Titel: 360-avtal i musikbranschen 
 
Författare: Blom, Wilhelm & Matsson, Rikard 
 
Kurs: 2FE40E – Företagsekonomi III redovisning/ekonomistyrning examensarbete, 15 
hp 
 
Handledare: Thomas Karlsson 
 
Examinator: Petter Boye 
 
Bakgrund: Någonting som blir allt vanligare inom musikbranschen i relationen mellan 
bolag och artist är så kallade 360-avtal, vilket innebär ett heltäckande avtal. 
Teoriböckerna säger att i ett 360-avtal ska allting från inspelning, mixning och master, till 
marknadsföring och distribuering till hela livesidan komma från en och samma aktör. 
Även om böckerna talar mycket om det här samt att det idag är ett vardagligt utryck för 
musikbranschen är det extremt ovanligt att sådana här avtal förekommer. Istället säger 
bolagen att de har 360-avtal trotts att de inte erbjuder samtliga sidor. Varför kallar de sig 
då 360-avtal? Vad är det som skiljer definitionen i praktiken från teorin? 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är kunna definiera 360-avtal på ett tydligare sätt visa fördelar 
nackdelar som kommer av avtalet Syftet är även att redogöra för liknelser mellan 360-
avtalens fördelar och nackdelar med de traditionella skivkontrakt där skivförsäljningen är 
den enda intäktskällan. Detta för att försöka få en bättre förståelse kring valet att använda 
360-avtal. 
 
Metod: Att genom en kvalitativ metod med induktiv ansats genomföra en explorativ 
studie. Utförd genom intervjuer och sekundärdata i form av litteratur med väsentligt 
innehåll till ämnet 
 
Slutsats: Som slutsats har vi enats om att tydligare definitioner bör göras där man skiljer 
på 360-avtal som täcker allting samt de som inte gör det genom att kalla de sistnämnda 
för någonting annat. På så sätt uppstår aldrig förvirring kring någon av parterna när avtal 
ska slutas. Vi tror även att 360-avtalet är här för att stanna. Det råder inga tvivel om att 
det är en klar fördel att få alla branschens delar från en och samma aktör. Vi tror att man 
kommer att få se fler bolag som börjar använda sig av 360-avtal i den definition 
litteraturen ger. 
 
Vidare forskning: På grund av perioden vi utförde arbetet var hela musiksverige i hårt 
arbete och lite utrymma fanns för att få nödvändig information. Det hade därför varit 
intressant att en liknande uppsats med bättre stöd som backar upp det som texten i våran 
uppsats säger. Ytterligare en intressant aspekt hade varit att se hur det ser ut på en 
internationell marknad med den här typen av avtal. 
 



      



      



      

Begreppslista 

Bokningsbolag - Ett bolag som bokar spelningar åt artisten tar vanligtvis en avgift på 10-

30 % av gaget (Wennman & Boysen, 2008;62). 

 

Branding - Handlar om att bygga ett varumärke som man kopplar till en produkt för att 

varumärket ska kunna leverera de värdena produkten står för (Törngren, 2010-10-28). 
 

Cross-Collateralization - Om ett förskott inte är 100 % recoupat (Se recoupable längre 

ner i begreppslistan) kan bolaget, vid ett nytt förskott, välja att lägga till det som återstår 

från första förskottet till det som ska recoupas på det nya (Passman 2011:87).  

 

Cut - En procentuell andel (Arvidsson, 2012-11-29). 
 

Double dipping - En benämning på när ett och samma bolag tar pengar från artisten vid 

två tillfällen när de egentligen bara ska göra det en gång (Passman, 2011;37). Om 

skivbolaget även har hand om artistens livesida, kan de alltså ta ut en cut på live och 

sedan avkastning från företaget (Arvidsson, 2012-11-29).  

 

Förlagsavtal - Ett avtal mellan en upphovsman och ett/en förlag/förläggare där 

upphovsmannen ger förlaget/förläggaren rättigheterna att offentliggöra ett konstnärligt 

verk (Stannow & Hillerström 2010;114f). 
 

Gage - En avlöning eller att arvode åt en artist (Svenska Akademien, 2011;275). 
 

Indiebolag - Förkortning av independent bolag och syftar på de bolagen som inte har 

någonting med de stora majorbolagen att göra. De bolag som är självständiga och mindre 

skivbolag (Passman, 2011;66). 
 

Katalog – All musik som har legat till försäljning för offentligheten under minst ett år.  

 



      

Managementbolag - Bolagets uppgift är att assistera och att ge råd till 

artisten/upphovsmannen i karriärrelaterade situationer (verksamt, 2012-09-06) 
 

Majorbolag – De stora skivbolagen - Universal Music Group, Warner Music Group och 

Sony Music (Sveriges Radio), 

 

Option – En förlängning av artistavtal med x antal skivor (Stannow & Hillerström, 

2010;576) 

 

Publishing - se förlagsavtal 
 

Recoupable - Återbetalningsbart. Hur pass återbetalningsbar tillexempel en 

förskottsbetalning är (Passman, 2011;84).  

 

Royalty - Procent (6-12 %) på hur mycket av till exempel en såld skiva eller en upp 

spelad låt, en artist får (Passman, 2011;70ff) 
 

Skivbolag - Ett bolag vars uppgift är att spela in och släppa artistens musik 

(musikguiden, n.d.) 

 

Signar – Att skriva under (Svenska Akademien, 2011;815). I vårt fall ett avtal mellan 

artist och ett skivbolag om eventuell skivutgivning.  

 

Streaming - En datafil som kan spelas upp utan att på förhand behöva laddas ner 

(techterms, n.d.) 

 

Synkronisering - Ofta förknippad med ett färdigt ljudspår vars rättigheter för just det 

ljudspåret kan sedan säljas för att användas i exempelvis film eller TV (Stannow & 

Hillerström, 2010;365f) 
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1. Inledning 
Musikbranschen är i stor förändring. År 2012 är första året på länge som försäljningen av 

musik har börjat ge en vinst till bolagen igen efter flera år av dalande intäkter (Rörbecker, 

2012-07-13). Skivförsäljningen började dala då allt fler personer gick över till illegal 

nedladdning vilket i sin tur ledde till att skivbolagen förlorade mycket pengar (Adamsson 

Borg, 2011-11-02). Idag finns det tjänster så som Spotify vilket ger användarna 

tillgänglighet till nästan obegränsat med musik online på laglig väg (Spotify, n.d). Detta 

har bidragit till att skivbolagen återigen går med vinst då intäkterna har börjat bli större 

från de nya legala tjänsterna (Rörbecker, 2012-07-13). Även om streaming är en viktig 

del av intäkterna så är det inte bara streaming som genererar dessa, artistens varumärke är 

också viktigt. Varumärket kan säljas och förstärkas i form av merchandise och liknande. 

Att framföra musiken live är någonting som också har blivit extremt viktigt i och med 

den här förändringen. Som ett resultat av branschens förändring det nu 360-avtal 

(Passman, 2011:102). Ett avtal som täcker allt runt om artisten. Det inkluderar streaming, 

synkar, live, merchandise och alla rättigheter som rör artisten. 

 

1.1 Bakgrund 
360-avtal togs fram av skivbolagen för att de insåg att de inte kunde överleva enbart på 

de intäkter de fick från skivförsäljningen från traditionella skivkontrakt (Passman, 

2011:102).  Skivbolagens egna argument för 360-avtal är:  

 

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

Vi är nu ett företag som bygger artistens varumärke” – Passman (2011:102 översatt).  

 

Eftersom skivbolagen är den aktör som spenderar mest pengar för att en artist ska slå 

igenom (ibid), så kan argumentet att de gått från skivbolag till att bli ett företag som 

bygger artistens varumärke stämma bra överens med hur det i verkligheten ligger till. 

(ibid). 
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1.2 Problemformulering 
Det blir i dagens musikbransch allt vanligare att artisten signar ett så kallat 360-avtal 

(Nylin, 2012-01-19). Det vill säga att alla rättigheter som kretsar kring artisten tas hand 

om och sköts av samma aktör (Passman, 2011:102). Detta eftersom den största 

intäktskällan idag inte längre kommer från den fysiska skivförsäljningen, utan istället 

handlar det om flera mindre strömmar av intäkter som exempelvis digital försäljning, 

streaming, live, merchandise och reklamsammanhang (Söderling, 2012-01-20).  Eftersom 

det är så många intäktsströmmar från 360-avtal idag kan det vara svårt att få en bra 

överblick samt att ha en bra förståelse för fenomenet. För aktörer i musikbranschen är det 

därför viktigt att få en bättre förståelse för 360-avtal för att kunna förbättra sin 

verksamhet. 

 

Vi har valt att avgränsa arbetet till en svensk marknad. Det vill säga, att de intervjuobjekt 

vi valt är stationerade i Sverige. Exempelvis är EMI Music en global organisation, men vi 

har valt att studera den svenska avdelningen.  

 

Vi har även valt att studera hur 360-avtalen sett utifrån bolagens synvinkel och inte ur 

artistens. De flesta böcker om skivkontrakt och musikbranschen är skrivna ur en artists 

synvinkel eller riktar sig till blivande artister vilket gör det mer aktuellt att studera 

bolagen för att få ett bredare perspektiv. 

1.3 Frågeställning 
Utifrån problemformuleringen leder det här in på en frågeställning gällande 360-avtal, 

närmare bestämt:  

 

Hur fungerar 360-avtalen sett ur ett musikbolags perspektiv och vilka ekonomiska samt 

organisatoriska fördelar och nackdelar ger 360-avtal för musikbolagen, samt vilka 

fördelar och nackdelar finns det med 360-avtal jämfört med de traditionella 

skivkontrakten och att skivförsäljningen som enda intäktskälla. 
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1.4 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är få en bättre förståelse kring definition 360-avtal samt att 

visa på vilka fördelar nackdelar för som härstammar från dessa. Syftet är även att jämföra 

360-avtalens fördelar och nackdelar med de traditionella skivkontrakt där 

skivförsäljningen är den enda intäktskällan. Detta för att försöka få en bättre förståelse 

kring valet att använda 360-avtal. 
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2. Metod 
2.1 Forskningsdesign 
Efter att studerat olika typer av design har vi valt den explorativa undersökningsdesignen 

då den stämde bäst in på vårt arbetssätt. Olsson & Sörensen (2011:43) skriver att den 

oftast går hand i hand med kvantitativ forskning, men att kvalitativa studier med 

explorativ forskning även förekommer. Den explorativa forskningsdesignen 

kännetecknas bland annat av att hämta så mycket information inom samma område som 

möjligt. Den ska belysa en så allsidig bild av problemet som möjligt (ibid). Detta 

stämmer bra överens med vår uppsats då vi använder oss av olika typer av primärkällor.  

 

Vi planerade ursprungligen att titta på både bolag som använder sig av 360-avtal samt 

företag som inte gör det just för att kunna få infallsvinklar från båda håll. I brist på svar 

fick vi dock nöja oss med ett stort bolag och ett litet bolag varpå båda anammar 360-

avtal, dock på olika sätt. 

 

Utöver det tar vi hjälp av sekundärkällor för att djupare nå svar på vår 

problemformulering. Ghauri & Grønhaug (2005:58) skriver att den explorativa 

forskningen är nödvändig i områden där problemet är till stor del outforskat. Problemet 

behöver inte heller vara särskilt strukturerat (ibid). 360-avtal är fortfarande ett relativt 

nytt begrepp i musikbranschen, men det finns ändå gott om information att hämta kring 

hur avtalen fungerar. Vi anser att det finns tillräckligt med information att hämta, men att 

det fortfarande är tillräckligt nytt för att kunna göra analyser som kan gynna vidare 

forskning kring begreppet 360-avtal. 
 

2.2 Forskningsstrategi 
Den induktiva ansatsen stämmer överens med förhållningsättet mellan teori och resultat 

som vi använde oss av. Vi valde utifrån de kunskaper vi hade teorier vilka justerades efter 

att insamlandet av empirin ökade. Olsson & Sörenssen (2011:32) beskriver den induktiva 

processen som att man utifrån upptäckter i verkligheten kan man sammanställa principer 

vilka därefter kan bli en teori.  
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De påvisar också ett samband induktion och kvalitativ metod. Denna beskrivning kan 

jämföras med Bryman och Bell, som även de beskriver att observationer leder till teori 

(Bryman & Bell 2011:25). Bryman & Bell (Ibid) säger även att det ofta finns spår av 

deduktion i den induktiva strategin vilket vi kan se då vi har sökt empirin utifrån de 

teorier som vi valt och grundat i tidigare insamlad empiri. 

 

2.3 Undersökningsmetod 
Den undersökningsmetod vi har valt att använda oss av är kvalitativ metod. I kvalitativ 

forskning koncentreras forskningen på karaktären och egenskaperna kring någonting. 

Tonvikten ligger oftare på analys och insamling av data än på kvantifieringen och 

forskningsstrategin är oftast induktiv och tolkande (Olsson & Sörensen, 2011:18). 

Kvalitativ metod handlar alltså i stora drag om att skapa och få en djupare förståelse för 

de bakomliggande orsaker och mekanismer till den händelse eller det fenomen som 

studeras (ibid).  
 

För att göra en kvalitativ undersökning bör även ett antal viktiga steg följas (Bryman & 

Bell, 2011:300). Första steget är att göra en generell frågeställning eller en 

problemformulering. Därefter bör relevanta platser och undersökningspersoner att 

fastställas som i sin tur kan ge insamling av relevant data vilket är nästa steg. När relevant 

data sedan är insamlad gäller det att tolka dessa data och därefter göra en analys som 

sedan skall göra att en slutsats kan fastställas. Om denna insamlade data är tillräcklig kan 

det teoretiska arbetet komma fram till en rapport med slutsatser och resultat. Om den 

insamlade data inte visar sig vara tillräcklig kan problemformuleringen behövas 

specificeras ytterligare och ny data måste även samlas in för att tolkas. Detta kan dock 

göra att steget att samla data och sedan tolka den kan gå in cirkel eftersom de kan leda till 

att ny data ständigt kan behöva anskaffas (ibid). 
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2.4 Primärdata 
När information skall hämtas görs detta från olika typer av källor. I Linnèuniversitetets 

film “Vad är en källa” (2012-06-25) så beskrivs de två olika typerna av källor, vilka är 

primärkällor och sekundärkällor. Med primärdata menas de källor som är 

förstahandskällor exempelvis intervjuer. Generellt är primärdata mer pålitliga än 

sekundärdata, dock behöver alla källor genomgå någon typ av granskning för att vara 

pålitliga (ibid). 

2.4.1 Kvalitativ intervjumetod 

Att använda intervjuer till vår uppsats ansåg vi vara det mest optimala sättet att samla in 

data på. När intervjuer genomförs enligt kvalitativ metod är de uppbyggda på ett mer 

ostrukturerat sätt vilket gör de mer flexibla. I kvalitativ ansatts väljs intervjupersoner ut 

efter det mest optimala för uppsatsen. Detta blir en fördel då intervjufrågorna kan 

anpassas till en specifik intervju (Bryman & Bell, 2011:360ff) 

2.4.2 Urval 

I denna rapport kommer urvalet att bestå av ett mindre antal företag från musikbranschen. 

Vi har intervjuat både ett stort och ett litet företag i branschen för att få just deras syn på 

360-avtal. Valet av att intervjua både stora och små bolag är för att det är intressant att 

titta på vilken syn olika stora företag har på 360-avtal samt eftersom de har olika sorters 

ekonomiska förutsättningar och organisatoriska strukturer. Genom detta urval kan vi 

därför jämföra och se skillnader mellan olika stora aktörer i branschen. 
 

De företag vi valt att intervjua är:  

- EMI Music (majorbolag, stort bolag) 

- Despotz Records (independentbolag, mindre bolag) 
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2.4.3 Genomförande 

Att genomföra intervjuerna på plats med intervjupersonerna hade varit att föredra 

eftersom det öppnar för en mer komfortabel dialog mellan oss och intervjuobjektet. Då vi 

har begränsat med resurser och en knapp tidsram samt att de flesta företag inom 

branschen har mycket att göra innan jul är telefonintervjuer den optimala lösningen.  

I första hand kommer intervjuerna att genomföras per telefon om det är möjligt där vi 

utgår ifrån en ram av frågor där vårt mål är att få intervjuobjektet att prata så mycket som 

möjligt om begreppet 360-avtal. Med EMI Music Sweden fick vi en telefonintervju men 

med Despotz Records fick vi dock nöja oss med en mailintervju. Även om det inte är att 

föredra då informationen vi får ut är relativt begränsad samt att frågorna kan misstolkas 

utan att vidare förklaras, är det bättre än ingen information alls. Telefonintervjun spelades 

in och objekten får vid behov även vara anonymt. Båda intervjuerna kommer att tolkas 

och sammanfattas i empirikapitlet  
 

Anledningen till att endast intervjua bolag och inte artister är att få fram den 

företagsmässiga sidan av 360-avtal. För att försöka minska en vinklad åsikt intervjuas 

både ett majorbolag och ett independentbolag, vilka använder sig av 360-avtal i olika 

grad. 

2.5 Sekundärdata 
Sekundärdata är andrahandskällor vilket är de källor som refererar till primärkällor, 

exempelvis då en bok refererar till en forskningsartikel så blir den en sekundärkälla 

eftersom det inte är huvudkällan. Sekundärdata kan exempelvis vara tidningsartiklar, 

översiktsartiklar eller databaser. Alla typer av läroböcker är sekundärdata 

(Linnèuniversitetet, 2012-06-25). Vi har lagt mycket tyngd på att, i förutom primärdata 

använda oss av sekundärdata i form av böcker. Detta för att vår empiri mot slutet var 

bristande. Det finns framförallt tre böcker som vi i kommande kapitel valt att använda oss 

av.  
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Dessa är: 

- Musik som levebröd, av Kent Wennman & Per Boysen, 

- All you need to know about the music business, av Donald S. Passman och 

- Musikjuridik, av Henrik Stannow & Håkan Hillerström 

 

Dessa böcker tar upp 360-avtal och mycket runt omkring det. Eftersom böckerna varit 

kurslitteratur i tidigare kurser kände vi tillit nog att använde dessa i kommande kapitel. 

 

En punkt som bör uppmärksammas med Passmans bok är att han i första hand skrivit 

boken för en amerikansk marknad. Vår upplaga är dock europeisk och Passman har lagt 

till notiser i boken på de punkter där den amerikanska marknaden skiljer sig från den 

europeiska. Detta gör boken relevant för just vår uppsats.  
 

Wennmans & Boysens bok är både skriven för och tryckt i Sverige och den största 

nackdelen med denna bok är att upplagan vi använder oss av kom ut 2008. Denna bok är 

därför inte helt uppdaterad på alla fronter men vi anser ändå att den kommer att bidra till 

en bättre analys då den utförligt beskriver traditionella skivkontrakt. 
 

Slutligen kommer vi använda oss av Musikjuridik vilken handlar mycket om allting runt 

avtalen så som upphovsrätt och branschorganisationer. Även den boken är anpassad till 

en svensk marknad och känns rimlig att använda i empirin. 

 

2.6 Metodkritik 
Bland kritiken som riktats mot kvalitativ metod är bland annat att forskningen är svår att 

upprepa eller att resultatens rimlighet inte går att kontrolleras samt att forskningen ibland 

är alldeles för subjektiv (Denzin & Lincoln, 2011:2). Naturforskare kallar ofta kvalitativ 

forskning för journalistik eller “mjuk” forskning då forskningen inte är vetenskapligt 

grundad utan bara explorativ (ibid). För att en kvalitativ forskning skall vara värd att 

genomföra bör den tillföra och komma fram till någon form av ny kunskap (Larsson, 

2011-09-01).  
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I och med att den kvalitativa forskningen är mindre regelstyrd så är forskare oense om 

vad kvalitativ forskning faktiskt innebär och det kan i grunden inte beskrivas utifrån ett 

antal väl avgränsade och konkreta steg eller faser i forskningsprocessen. (Olsson & 

Sörensen, 2011:18) 

 

Kritik som kan riktas mot vårt tillvägagångsätt är framförallt de begränsade utbudet av 

intervjuobjekt. Då vi bara har två bolags synpunkter och tankar så kan våra data komma 

att bli vinklad. Båda bolagen är även olika stora och deras synpunkter och 

tillvägagångsätt representerar inte alla bolag i branschen. Inte heller kan deras åsikter om 

360-avtal ses som allmänna eller riktiga för olika situationer. Vi kan bara utgå från deras 

argument kring påståenden och jämföra dessa med de data som är insamlad samt tolka 

dessa mot de teorier vi har valt att använda. 
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3. Teori 

3.1 Funktionsorganisation 
Vi planerar att sammankoppla en funktionsorganisation med arbetssättet kring ett 360-

avtal. Att varje del av funktionen är en del av avtalet. En funktion kan vara live medan en 

annan fokuserar på merchandise. Vilka fördelar och nackdelar kan finnas med att lägga 

olika delar av en artists intäktströmmar i olika funktioner eller är det bättre att föredra att 

samla alla artistens intäkter på ett ställe. 
 

En funktionsorganisation kännetecknas av att uppgifterna kring organisationen delas in i 

några olika specifika huvudområden. Inom dessa huvudområden byggs ett 

expertkunnande upp, då ett huvudområde endast ägnar sig åt sin inriktning. Ett område 

kan exempelvis ägna sig åt marknadsföring medan ett annat åt produktion (Bakka m.fl, 

2006:54). Fördelarna med en sådan organisation är just att man får en grundlig expertis 

inom varje funktion och att personerna som jobbar inom en viss funktion ofta har samma 

mål som de övriga inom samma funktion (ibid). 

 

Det finns inte bara fördelar, en funktionsorganisation medför också en del nackdelar. 

Exempelvis så har varje separat funktion en tendens att isolera sig från övriga funktioner 

och dra åt olika håll. Detta gör att det utan svårigheter uppstår konflikter funktionerna 

emellan och de skyller på varandra om någonting går fel (ibid).   
 

Det som gör en funktionsorganisation så pass effektiv är att chefen får en väldigt stark 

inblick i varje funktion. Detta medför dock en hög grad av och stress men kan vara 

gynnsamt då man kan styra varje del i företaget enskilt med en fördjupad kunskapsgrund 

inom varje område (ibid). 
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3.2 Outsourcing 
Ett musikbolag som signar en artist till ett 360-avtal har inte alltid kompetensen inom alla 

delar som är viktig för artisten och kan därför behöva outsourca delar av verksamheten 

för att uppfylla alla de krav som ställts i avtalet. Vilka fördelar samt nackdelar skapar det 

att låta någon annan styra en intäktskälla. Man kanske låter någon med bättre kompetens 

sköta ett område men istället har man mindre insyn hur det arbetet fungerar. 

 

Outsourcing är någonting som blir allt vanligare hos dagens globaliserade företag. Det 

innebär kort att företag väljer att lägga ut en del av verksamheten på sina 

underleverantörer (Olve & Samuelsson, 2008:156). Fördelen med outsourcing är att 

företaget kan lägga ner mer kompetens på sin kärnverksamhet och fokusera på det de gör 

bäst. De kan då välja att lägga de delarna som kanske hanteras bättre av andra företag hos 

en underleverantör och på så sätt reducera en del av kostnaderna (Olve & Samuelsson, 

2008:157). I en studie som gjordes av Haartman & Bengtsson (2005) visade det sig att 

det gick bäst för de företag som satsade på den egna produktionen i samband med att 

outsourca en del av den (Olve & Samuelsson, 2012:157). Den största nackdelen med 

outsourcing är dock att man överlåter allt arbeta och kontroll till en annan part även om 

man själv står som ansvarig för resultatet. Det innebär att om den part man outsourcar gör 

ett dåligt jobb står man själv som ansvarig för ett dåligt arbete. 

 

3.2.1 Joint Venture 

Joint Venture är ett exempel på en så kallad hybrid organisationsform. Det kan liknas vi 

en allians och William Ouchi (1980) liknar Joint Venture med klaner vilken han förklarar 

som att de utnyttjar ömsom marknadsmekanism, organisationsmekanism och där de 

involverade parternas mål och ambitioner ofta är snarlika (Zetterquist, 2008:186). 

Vi har tänkte att använda den här teorin som en liknelse vid analysen om outsourcing. 

Därför står detta kapitel som ett underkapitel till outsourcing. Nackdelen med den här 

delen är att mängden arbete behöver inte vara jämt fördelat med hur resultatet fördelas. 

T.ex. kan man dela upp så att part A står för marknadsföring och part B för venue.  

Det är en självklarhet att part A kommer att få mer arbete men överenskommelsen kan 

ändå säga att resultatet ska delas lika. 



 

12 

3.3 Ansoffmatrisen 
Ansoffmatrisen kan vara bra att använda för att se på vilket sätt och från vilken marknad 

intäkter kan genereras. 

 

Genom att titta på vilka delar som 

företaget vill satsa på kring en artist kan 

det vara viktigt att titta på vilka marknader 

som är mest optimala och hur det fungerar 

kring dessa marknader. Kan företaget som 

skivbolag skapa ett nytt mindre 

bokningsbolag för sina egna artister och 

tjäna på de jämfört med att låta sina 

artister samarbeta med ett redan etablerat 

bokningsbolag. 

Ansoffmatrisen används för att hitta möjligheter för företaget att växa. De fyra olika 

kategorierna som figuren visar är olika delar för att identifiera och implementera olika 

marknader. Den första delen, market penetration (marknadspenetration) handlar alltså om 

att gå djupare in i en redan existerande marknad med en redan existerande produkt. Det 

kan exempelvis handla om att ändra designen på en redan befintlig produkt för att öka 

säljandet av den (Armstrong & Kotler, 2011:45). 
 

Nästa del i Ansoffmatrisen är market development (marknadsutveckling) och innebär att 

man tar en redan befintlig produkt men försöker anpassa den till en ny marknad. De kan i 

det här fallet handla om att man tar en nationell försäljning till en internationell marknad 

(Armstrong & Kotler, 2011:46). 

 

Den tredje delen heter product development (produktutveckling) och är en ny produkt på 

en befintlig marknad (ibid). Det kan handla om att Coca Cola lanserar Bonaqua Silver 

vilket är kolsyrat vatten men marknadsförs inte som en del av Coca cola (Coca Cola 

Sverige, 2011). 
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Sista delen som Ansoffmatrisen tar upp är diversification (diversifiering) vilket innebär 

att man lanserar en ny produkt på en ny marknad. Det är viktigt att man inte överskrider 

sitt varumärkes gränser här (Armstrong & Kotler, 2011:46). Exempel på diversifiering 

kan vara om Coca Cola skulle börja göra godis. 

 

Nackdelen med den här teorin kan vara att marknaden kan se ut på olika sätt och 

produkten kan bli placerad i ett specifikt fack. Företaget penetrerar en typ av marknad 

men samtidigt skapas kanske en ny. Detta kan vara fallet då en artist är riktad mot en 

speciell målgrupp som redan finns men man vill samtidigt möta en ny publik då går det 

inte att använda ett fack i modellen utan en annan strategi kan behövas. 

3.4 Bostonmatrisen 
Bostonmatrisen kan användas för att 

tydligt placera artisten i olika stadier 

och för att se hur företaget ska göra för 

att hålla kvar artisten i olika stadier 

eller få artisten att gå vidare till nästa. 

Vi kommer alltså använda den för att 

djupare kunna avgöra fördelar och 

nackdelar vid inarbetning. 

Som kan ses i figuren till höger finns 

det fyra olika kategorier i 

Bostonmatrisen. Kotler m.fl, (2011:48) 

beskriver hur dessa är indelade beroende på om man har hög eller låg marknadstillväxt 

(market growth) samt hög eller låg marknadsandel (relative market share). 

Marknadstillväxten är ett mått på hur attraktiv en produkt är på marknaden medan 

marknadsandelen istället mäter hur stark produkten är på marknaden (ibid). Den första 

kategorin är “question marks” (frågetecken) och dit hör de produkter som har en hög 

marknadstillväxt, det vill säga att de är attraktiva men har en låg marknadsandel, vilket 

innebär att de inte är särskilt starka på marknaden. De har höga investeringskrav och 

företagen måste därför välja vilka av de “frågetecken” som marknaden erbjuder som de 

vill investera i och försöka göra om till “Stars” (stjärnor)(ibid). 
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Nästa kategori är alltså Stars (stjärnor) och dit hör högt attraktiva produkter som är starka 

på marknaden. I och med att de har en hög marknadstillväxt behöver även de mycket 

investeringar för att klara av den snabba tillväxten. De kommer så småningom gå vidare 

för att bli “Cash Cows” (kassakor)(ibid). 
 

Cash Cows (kassakor) har en låg marknadstillväxt men en hög marknadsandel. De 

behöver inga stora investeringar men ger ändå en bra avkastning, som ett företag 

exempelvis kan använda för att investera i nya “frågetecken” (ibid). 
 

 

Dogs (hundar), som är den sista av de fyra kategorierna är de produkter som har låg 

marknadsandel och låg marknadstillväxt. Dessa produkter ger tillräckligt med avkastning 

för att hålla sig vid liv men är inte tillräckligt för att göra nya investeringar (ibid). 
 

Problemet med Bostonmatrisen är att i och med att den är så specifik kan den vara 

kostsam, tidskrävande och svår att praktisera. Till exempel så kan det vara svårt att mäta 

marknadstillväxten och marknadsandelar, dessutom berättar bara Bostonmatrisen hur 

man ska gå till väga i dagsläget och ger inte några steg inför framtiden (Kotler m.fl, 

2011:49). Många företag utformar istället skräddarsydda modeller som kan hantera deras 

verksamhets specifika situationer. Man går från att använda den här typen av 

centraliserade modeller till att göra och använda sig mer av decentraliserade modeller 

(ibid). 

 

3.5 Definitionen av tillgångar 
Enligt IAS 38 (§21: a) & b)) kan en tillgång identifieras endast om den uppfyller två krav. 

För det första måste ett framtida värde, som kommer från tillgången, tillfalla företaget, 

och för det andra måste anskaffningsvärdet på tillgången kunna beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Företaget ska även med rimliga samt verifierbar data bedöma 

sannolikheten för de ekonomiska fördelarna tillgången kommer att bidra med under 

tillgångens ekonomiska livslängd (IAS 38§22). 

 



 

15 

3.6 Värdering av immateriella tillgångar 
En immateriell tillgång ska efter det första redovisningstillfället redovisas efter 

anskaffningsvärdet. Om det skett ackumulerade avskrivningar eller ackumulerade 

nedskrivningar ska dessa dras av (IAS 38 § 74).  

3.7 Omvärderingsmetoden 
IAS 38 presenterar ytterligare ett sätt att värdera som kan användas både som ursprunglig 

värdering eller om tillgången behöver omvärderas, detta värderingssätt kallas 

omvärderingsmetoden (IAS 38 § 72). Med omvärderingsmetoden menas det att en 

immateriell tillgång ska, efter det första redovisningstillfället, redovisas till ett 

omvärderat belopp. Det här beloppet bedöms efter enhetens verkliga värde vid 

omvärderingstidpunkten. Det verkliga värdet ska bedömas enligt en aktiv marknad. 

Omvärderingar ska göra med ett sådant tidsspann att vid redovisningstillfället ska 

tillgången behålla sitt verkliga värde (IAS 38 § 75). Viktigt att tillägga är dock att 

tillgångar inte får värderas enligt den här metoden om de inte redan tidigare varit 

värderade, eller om den vid den ursprungliga värderingen värderades på ett annat sätt än 

anskaffningsvärdet (IAS 38 § 76). 
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4. Insamlad data från tidigare forskning 

4.1 Skivkontrakt 
Med ett skivkontrakt även kallat fonogramavtal innebär det att ett skivbolag eller ett 

bolag som har skivutgivning i sin verksamhet sluter ett avtal med en artist om utgivning 

av dennes musik. Detta kallas även att skivbolaget ”signar” en artist till sig. (Wennman & 

Boysen, 2008:189). 

 

Vid ett traditionellt skivkontrakt står skivbolaget för alla kostnaderna kring utgivningen. 

Det vill säga kostnaderna för inspelning, studiomusiker, skivomslag, tryckning och 

pressning, reklammaterial, marknadsföring med mera (Wennman & Boysen, 2008:207). 

Eftersom skivbolaget står för de största ekonomiska riskerna är de oftast de som har 

rättigheterna till inspelningarna och tar även den största delen av vinsten. I skivkontraktet 

finns information om vad som gäller för båda parter (Passman, 2011:103). För ett 

exempel på utformningen av ett traditionellt artistavtal se bilaga 1. 

 

Det blir också allt vanligare att skivbolag och artister sluter ett avtal kring en annan typ 

av skivkontrakt som kallas masterdeal eller licensavtal. Dessa skiljer sig från det 

traditionella på det sättet att artisten står för mer av framtagandet och produktionen själv 

och skivbolagen behöver inte satsa lika mycket pengar vilket minskar riskerna att förlora 

mycket pengar vid en eventuell förlust (Wennman & Boysen, 2008:199). 

 

Vid en masterdeal står artisten för framtagandet och produktionen själv. Artisten lämnar 

in den färdiga låten till skivbolagen som sedan står för pressningen och distributionen. 

Det finns även något som kallas för licensavtal i vilket artisten står för hela framtagandet 

själv. I detta avtal står artisten inte bara för produktionen utan också för pressningen och 

skivbolaget står enbart för produktionen. I detta fall blir risken för skivbolaget ännu 

mindre då det bara behöver stå för distributionen av skivan. 
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Allt vanligare blir det också att skivbolagen fokuserar på att släppa så kallad “Greatest 

hits” samlingar av redan etablerade artister som i sin tur är mycket mer säkra 

inkomstkällor och har en lägre produktionskostnad. Detta då inspelningarna redan finns 

och man inte behöver lägga pengar på inspelningen utan bara att producera skivan (ibid).  

 

4.2 360-Avtal 
Det grundläggande med vad ett så kallat 360-avtal innebär är att skivbolaget tar upp 

intäkter från ett antal olika inkomstkällor omkring en artist. Skivbolaget sluter alltså ett 

avtal med artisten att inte bara ta intäkter från skivförsäljningen utan även från andra 

intäktskällor. Definitionen ”360” kommer från att en cirkel är 360 grader vilket då menar 

på att 360-avtalet täcker hela cirkeln runt av alla intäkter (Passman 2011:102). 

 

Ett 360-avtal kan fungera på lite olika sätt och skiljer sig något från företag till företag. 

Eftersom dessa avtal fortfarande är affärshemligheter så finns det ingen riktig “industri 

standard” eller vanligt förekommande praxis i nuläget till skillnad mot ett vanligt 

fonogramavtal (Passman 2011:103). De flesta företagen tar en andel på ungefär mellan 10 

- 35% och vanligast är att ligga mellan 20 - 30% av artistens nettoinkomst från de källor 

som inte är kopplade till skivförsäljningen. Dessa källor kan exempelvis vara recording, 

publishing, management, live, brands, TV-format, synkar i exempelvis TV-reklam eller 

TV-serier, spel. Det gäller även om artisten har franchise, det vill säga om artisten är 

delägare vid merchandise (ibid). 

 

Enligt Passman (ibid) finns det en debatt kring om vad som är nettoinkomst och vad 

avdragen skall göras på kring de olika intäktströmmarna. Artisten vill såklart göra mycket 

avdrag innan de ger sin procentandel till skivbolaget. Skivbolaget vill i sin tur begränsa 

dessa avdrag så att de får en större andel av nettointäkterna (ibid). 
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4.2.1 Aktiva och passiva intressen i 360-avtal 

Enligt Passman finns olika typer intressefaktorer kring 360-avtal som kallas aktiva eller 

passiva intressen (Passman 2011:105). Enligt Passman är det vanligaste att skivbolaget 

har ett så kallat passivt intresse. Med ett passivt intresse menas det att skivbolaget inte har 

någon som helst kontroll över rättigheterna till exempelvis en låt. Artisten kan alltså göra 

vilken typ av avtal han eller hon vill och sedan bara ge skivbolaget den delen av vinsten 

de ha rätt till. Artisten kan exempelvis skriva på avtal för en låt med vilket musikförlag 

han vill utan att skivbolaget har rätt att lägga sig i. När artisten sedan får betalt skickar 

han bara över skivbolagets andel av intäkterna för den låten. Ett annat exempel är artisten 

gör en turné som han utformar helt själv utan skivbolagets inblandning men när sedan 

artisten får betalt så skickar han över den summa som skivbolaget här tätt till enligt 

överenskommelsen i avtalet. Vissa bolag har dock så kallade aktiva intressen där 

skivbolaget lägger sig i vilken typ av musikförlag artisten ska skriva på ett avtal med. I 

dessa fall måste artisten ha skivbolagets tillåtelse att skriva ett avtal med en annan aktör 

(ibid). 
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5. Insamlad data från intervjuer 

5.1 EMI Music Sweden AB 
EMI Music grundades 1897 och är det äldsta skivbolaget i världen. Bolaget har flera 

tusen anställda i över 50 länder. EMI Music är en del av EMI Group PLC som är världens 

största oberoende skivbolag med sitt huvudkontor i London. Under återfinns också ett 

antal etiketter som exempelvis Virgin, Capitol, Frituna, Blur note, Majsety och Chrysalis, 

var och en av dessa etiketter representerar sin egen stil. 1903 startades EMI i Sverige som 

sedan slutet på 90-talet har sitt huvudkontor på Östermalm i Stockholm. EMI Sverige har 

cirka 40 anställda i dagsläget (emi.se, 2013-01-06). 

 

5.2 Intervju med Samuel Arvidsson Head of Marketing - EMI 

5.2.1 360-avtalens funktion 

Som svar på frågan hur 360-avtalen fungerar och hur EMI använder dig av dessa 

generellt säger Arvidsson att det helt beror på vilken strategi man använder sig av. Han 

menar även på att de finns få ”riktiga” 360-avtal alltså avtal där skivbolaget plockar från 

alla olika delar av intäkterna utan vanligtvis plockar bolag från några eller vissa delar.  

 

Arvidsson menar att 360-avtalens utformning beror till stor del på vilken strategi man 

använder sig av. Han menar på att det finns något som heter passiv och aktiv strategi. 

Med en aktiv strategi ska de nödvändiga funktionerna finnas inom företaget. Om det inte 

finns, startar eller köper skivbolaget de kompetenser som de behöver. Exempelvis om 

företaget vill ha en del av artistens liveintäkter så kanske företgaet startar eller köper upp 

ett bokningsbolag för att kunna ta ut en andel av intäkterna på den verksamheten. Man 

arbetar aktivt med den verksamheten kring artisten som företaget sedan tar en del av 

intäkterna ifrån (Arvidsson, 2012-11-29). 
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5.2.2 Den aktiva och passiva strategin 

Med en passiv strategi så innebär det att låta specialister sköta de delar av verksamhet 

kring artisten som skivbolaget saknar. Exempelvis kanske skivbolaget låter Live Nation 

som är ett bokningsbolag sköta all verksamhet kring artistens liveframträdanden. 

Skivbolaget gör ingenting själva utan tar bara en andel av intäkterna från artistens 

liveverksamhet (Arvidsson, 2012-11-29). 

 

Enligt Arvidsson så använder sig EMI Music Sverige av en passiv strategi. Det har alltså 

inte kompetenserna själva utan låter andra företag sköta den biten och så tar det en bit av 

artistens intäkter på det området. Arvidsson menar att alla skivbolag vill vara så passiva 

som möjligt i alla rättigheter, men att ta så hög cut som möjligt på intäkterna vilket är det 

optimala ur deras synvinkel. 

 

På frågan om EMI outsourcar någon typ av verksamhet så svarar Arvidsson att de inte 

gör detta. Han menar på att om företaget vanligtvis har alla de olika verksamheter kring 

artisten som man tar intäkter från i förtaget från början så outsourcas verksamheten. I 

EMIs fall där EMI bara är ett skivbolag så räknas det inte som outsourcing då 

verksamheten företaget tar intäkter från inte har funnits i företaget innan. 

5.2.3 Fördelarna med 360-avtal enligt Arvidsson 

Enligt Samuel Arvidsson är en av de största fördelarna med 360-avtal att företaget kan 

investera i artisten. Genom att skivbolagen har ett intresse i artistens alla verksamheter är 

skivbolaget inte bara intresserade av skivförsäljningen utan artistens karriär som helhet. 

Huvudargumenten blir då enligt Arvidsson att investeringsviljan i artisten ökar eftersom 

man har flera källor vilket man kan tjäna intäkter på samt att sambandet med artisten blir 

bättre. Det blir inte som att artisten gör sin sak och EMI sin egen sak utan när bolaget och 

artisten samarbetar inom flera verksamheter blir relationerna bättre eftersom man gör fler 

saker tillsammans. Agendan blir då den samma och samarbetet och relationen stärks 

(Arvidsson, 2012-11-29).  
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Arvidsson beskriver också hur ett samarbete går till. När ett samarbete mellan skivbolag 

och artist startar får ofta artisten ett förskott. Om Artist X får 100 kr i förskott men är 

enligt deras kalkyler bara recoupable på 75 % (75 kr), behöver skivbolaget en säker 

inkomstkälla där de kan få de sista 25 kr ifrån för att samarbetet ska vara lönsamt 

(Arvidsson, 2012-11-29). Det skulle vara möjligt att recoupa allt på musiken, men att 

artisten inte kommer få några pengar förens allt är recoupat. Det medför också högre risk, 

för att sprida risken säger skivbolaget att om de ska ge X ett förskott på 100 kr behöver 

de en cut på live eller publishing för att säkert kunna återfå de 100 kr som de 

ursprungligen satsat (ibid).  

 

Arvidsson fortsätter samtalet med att beskriva argument för att använda 360-avtal. Det 

första han tar upp är att man behåller investeringsviljan i artistens varumärke. Tar man en 

cut på alla olika delar kring artisten finns det goda skäl att hålla artisten vid liv och aktiv 

(ibid). Det andra är att skivbolaget blir mer engagerade i vad artisten gör. Om skivbolaget 

har en cut på live är det viktigt för dem att artisten gör en bra turné så att den cut som 

skivbolaget har blir en större summa. Anledning 3 beskriver Arvidsson som någonting 

som absolut inte får missas, nämligen att man kommer på samma plan som artisten, han 

menar att när artisten och skivbolaget har samma agenda då spelar de ingen roll om 

artisten bara har sålt 2000 skivor om de istället säljer ut 50 arenor (ibid).  

Slutligen menar Arvidsson att det grundläggande för skivbolagen, det som avgör hur 

långt företaget kommer med en artist eller hur mycket företaget drar in, handlar om hur 

starkt artistens varumärke är och vilken räckvidd artisten har (Arvidsson, 2012-11-29).  

5.2.4 Nackdelar med 360-avtal enligt Arvidsson 

På frågan om Arvidsson ser några konkreta nackdelar med 360-avtal menar han att det 

beror helt på hur de används i olika situationer. Att generellt klassa 360-avtal som dåliga 

handlar enligt Arvidsson om en vanesak (ibid). Arvidsson menar att exempelvis Coldplay 

som är ett stort välkänt band med mycket resurser inte behöver ingå 360-avtal och inte 

heller vill. De har aldrig haft ett 360-avtal men det har gått bra för dem ändå och de har 

tjänat stora pengar själva. Om de har byggt upp en egen livebusiness varför ska då 

skivbolaget få en del i det när artisten redan vet att han eller hon kommer att klara sig bra 

i alla fall (ibid).  
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5.2.5 EMIs syn på 360-avtalets framtid 

Arvidsson (ibid) menar att 360-avtal kommer att vara dominerande i framtiden. I och 

med att branschen förändras hela tiden är det viktigt att hela tiden försöka anpassa sig 

vilket 360-avtal är ett bra sätt att göra detta på. Arvidsson säger också att skivbolagen 

experimenterar mycket i vilka verksamheter de ska verka antingen med en passiv eller 

aktiv strategi. Arvidsson menar att exempelvis publishing, kan vara bra att jobba med för 

att det har en väldigt jämn inkomstström. Om företaget har jämna intäktströmmar så kan 

de bättre säga hur mycket som skall investeras och hur uppbyggnaden av en 

publishingkatalog eller en förlagskatalog skall se ut. Men att jobba med live kan vara 

svårt att jobba med då de är för stora omsättningar mot vilken vinst de ger (ibid). 

 

På frågan om den dalande skivförsäljningen är den faktor som har gjort 360-avtalen 

aktuella svarar Arvidsson både ja och nej. Arvidsson (ibid) menar att skivbolagen 

vaknade upp och såg i vilken industri de verkade inom och det började komma intäkter 

som var annat än skivförsäljningen från artisterna.  

 

Vi tolkar detta som att det berodde mer på att andra intäktskällor gav mer exempelvis 

livekonserter där gagen har höjts extremt de senaste åren i takt med att skivförsäljningen 

dalade. 

5.2.6 360-avtal ur en redovisningsaspekt  

Det sista som vi pratade med Arvidsson om, handlar om redovisning. Arvidsson medger 

själv att han inte är säker på hur det går till men berättar hur han tror att det redovisas. 

Han tror att ett sätt att värdera det som inte är katalog är att ta upp hur mycket som är 

recoupat. Ett skivbolag kanske betalar ut 10 Mkr i förskott till artister under ett år, plus 

redan aktiva projekt som man betalar ut från förra året, med en total summa på 20 Mkr. 

Man försöker då värdera hur mycket av de här 20 Mkr som kommer att recoupas, och det 

blir värdet man tar upp i balansräkningen (Arvidsson, 2012-11-29).  
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Det svåra med ett att använda sig av aktiva 360-avtal är bolaget själv måste starta företag 

för att kunna erbjuda alla tjänsterna kring avtalet. Arvidsson beskriver det genom ett 

exempel där vi har en uppstartskostnad på 10 Mkr och en vinstmarginal på 5 % då måste 

bolaget omsätta 200 Mkr för att få igen de här pengarna (ibid). Frågorna man måste ställa 

sig vid en sådan här uppstart är, kommer jag få igen pengarna? Om Ja, när får jag igen 

dem? 

 

Den andra svårigheten med aktiva 360-avtal är att man binder mer kapital. Om vi ska 

sälja musik för 50 Mkr eller live för 200 Mkr, vilket är lättast att sälja? 

 

5.3 Despotz Records AB 

Despotz Records är ett musikbolag baserat i Stockholm och grundandes 2006. Bolaget 

består av 3 personer med unik kunskap och erfarenheter från musikbranschen med ett 

gemensamt mål att släppa musik på ett sätt som känns attraktivt för just dem (despotz.se, 

2013-01-06). 

 

5.4 Intervju med Carl-Marcus Gidlöf co-founder & active partner – Despotz 

Gidlöf (2012-12-17) anser inte att Despotz använder sig av 360-avtal, dock så anser han 

att de använder sig av ett ”180-avtal” där han menar på att de arbetar med masters (alltså 

den färdiga produkten) och förlagsrättigheterna. De förlägger alltså sina egna låtar som de 

ger ut på skivbolaget. Despotz menar, för att något skall ses som ett 360-avtal så måste 

alla delar inkluderas (Gidlöf 2012-12-17). Detta är en skillnad mot EMI där Arvidsson 

uttrycker sig att avtal som inte täcker allt fortfarande är 360-avtal men att de inte gör dem 

till är ”riktiga” 360-avtal och riktiga 360-avtal är mycket ovanliga (Arvidsson, 2012-11-

29). 

 

Som ett litet bolag så arbetar Despotz mest med skivbolagsverksamhet. Despotz 

samarbetar dock med flera partners på förlagsidan som administrerar deras katalog. 

Eftersom Despotz är ett litet bolag så säger Gidlöf att de även jobbar med olika partners 
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på skivbolagssidan exempelvis då distributörer och extern PR-expertis vi tillfälle då det 

kan tänkas behövas. Dessa situationer uppstår oftast när det gäller lanseringar 

internationellt (Gidlöf, 2012-12-17). 

 

På frågan om det har skett någon förändring att redovisa tillgångarna på artistkatalogerna 

svarar Gidlöf att det inte blivit någon skillnad då Despotz har delat upp förlaget och 

skivbolaget i två separata företag (ibid). 

 

Gidlöf (ibid) anser att hitta ett bra fungerande 360-avtal som täcker alla delar kan bli 

svårt, han anser istället att managementavtal kan bra där managern får ta del av artistens 

alla intäkter men hjälpa artisten bygga upp ett team av flera företag. Managern hjälper då 

till att maximera effektiviteten i varje del i artistens 360-fält. 

 

Gidlöf (ibid) anser att rena 360-avtal inte kommer vara dominerande i framtiden dock 

anser Gidlöf att det kommer att bli vanligare att skivbolagen både tar en del av intäkterna 

från andra verksamheter samt jobbar med andra verksamheter kring artisterna. 

6. Analys och Slutsats 

6.1 360-avtalens påverkan på organisationen 

Från vad vi kunnat utläsa från vår insamlade data kan 360-avtalets omfattning påverka en 

organisations struktur på flera olika sätt. Vad vi kunnat utläsa framförallt från våra 

intervjuer är att 360-avtal sällan innehåller alla intäktströmmar.  

 

Strukturen på organisationen kommer framförallt att påverkas om företaget använder sig 

av 360-avtal med en så kallad aktiv strategi. Om företaget skulle skapa dessa 

verksamheter själva så tillhandahåller de även de funktionerna själva. Perspektivet 

funktionsorganisation blir då ett väsentligt synsätt på företaget om de använder sig av en 

så kallad aktiv strategi med i sina 360-avtal. Detta skulle alltså innebära att varje funktion 

i funktionsorganisationen motsvarar varsin del av 360-avtalet. En funktion skulle då 

syssla med live medan en annan fokuserar på förlag. Varje funktion har en 
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funktionsledare som ganska fritt kan styra över sin del. Verkställande Direktören för 

företaget behöver på så sätt endast vara insatt på en grundläggande nivå för att veta vad 

som sker i varje funktion. Fördelarna som detta skapar är att det bildas expertis inom 

varje funktion. Om de anställda inom funktionen bara arbetar med det funktionen jobbar 

mot kommer expertisen specificeras och tillslut ge bättre resultat än om alla jobbade med 

allt. Framförallt skulle det bli frihet under ansvar men också en mindre hierarkisk ordning 

i form av decentralisering.  Det vill säga att hierarkin blir plattare och besluttagandet sker 

på en mer horisontell nivå snarare än en vertikal. De olika funktionerna i företagen jobbar 

på sitt egna sätt med artistens funktion men mot ett gemensamt mål. Den funktionen som 

jobbar med live kan på så sätt boka in turnéer eller spelningar när det passar artisten bäst 

och kan på ett bekvämt sätt samarbeta med de olika funktionerna så att de når bästa 

möjliga resultat för artisten vilket i sin tur kommer gynna de olika funktionerna och där 

med företaget i sin helhet. 

 

En klar fördel med att verksamheterna ligger inom företagen är att samarbetet kan 

förbättras ytterligare en nivå. Samarbete ligger inte bara för verksamheterna i att få 

intäkter från just deras arbetsområde. Samarbetet kan ske verksamheterna emellan på ett 

helt annat sätt. Istället för att maximera sin vinst på en funktion så kan verksamheterna 

hjälpa och stötta varandra för att artistens som helhet skall bli så framgångsrik som 

möjligt. Om exempelvis ett skivbolag har ett 360-avtal med en artist och tar en andel av 

dess intäkter från livesidan enligt den passiva strategin äger inte skivbolaget 

verksamheten kring liveframträdanden utan låter någon annan utföra detta. Dock ligger ju 

det ekonomiska intresset enbart kring artistens liveframträdanden. Företaget som har 

hand om artistens liveframträdanden har så klart ett intresse att det går bra för artisten och 

att de tjänar så mycket som möjligt på dess verksamhet.  

 

Företaget med liveverksamheten kan ha men behöver antagligen inte ha något intresse för 

att exempelvis merchförsäljningen skall gå bra vilket skivbolaget kan ha som i sitt 360-

avtal även ska ha en del av intäkterna på merchförsäljningen. Företaget som har hand om 

merchförsäljningen kan inte heller ha så stort intresse av att det går bra för artisten i de 

andra områdena så länge de tjänar på sin merchförsäljning. Om skivbolaget istället hade 
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haft dessa verksamheter själv som funktioner i en större organisation hade samarbetet 

kunnat preciseras mer åt ett gemensamt mål än mot de enskilda funktionerna. Skivbolaget 

skulle kunna styra liveverksamheten så att den gynnar merchförsäljningen mer. Dock 

kanske liveverksamheten inte blir lika lönsamma men istället så kan intäkterna från 

merchförsäljningen täcka upp och organisationen som helhet gör en större vinst. 

 

6.2 360-avtalens funktioner i artistens olika karriärstadier. 

En artists karriär kan beskrivas väl utifrån Bostonmatrisen. När artisten först hittas och 

skriver på et avtal med ett skivbolag är artisten ett frågetecken, det vill säga att artisten 

har hög marknadstillväxt, men låg marknadsandel. Det är då skivbolaget som investerar i 

artisten och jobbar med henne eller honom. Under det första stadiet behöver alltså bolaget 

jobba mycket med att marknadsföra artisten, det är viktigt att få ut honom eller henne på 

marknaden och öka marknadsandelen. Om bolaget lyckas med investeringen kommer den 

tidigare okända artisten att gå in i Stadiet Stars där de har en hög marknadsandel och hög 

tillväxt. I och med den höga tillväxten behövs fortfarande mycket investeringar. Detta 

kan liknas vid verksamheten kring live. Vid passiva 360-avtal gäller det därför att när 

artisten kommer in i Stars stadier att har en andel på dennes live-sammanhang eller vid 

det aktiva intresset, använda den bästa kompetensen som går att få tag på för att trycka ut 

artisten i olika live-sammanhang. En viktig aspekt att tänka på här, vilket även Arvidsson 

antydde, är varumärket. Det måste kännas äkta. Det är därför viktigt att inte trycka ut 

artisten i alla livssammanhang som man kan hitta, utan snarare hitta rätt forum för artisten 

så att man når ut till rätt fanbase, vilket i sin tur kommer att göra att marknadsandelen 

ökar ytterligare. 

 

En artist kan inte ligga som star för evigt, utan kommer tillslut gå över till stadiet som 

Cash Cow. Inga stora investeringar behövs men avkastningen är fortfarande väldigt bra. 

Ett väldigt bra exempel på en Cash Cow är Beatles. De säljer skivor än idag och alla vet 

vilka de är. Detta har tidigare varit ett ganska tydligt stadie, men i och med dagens väldigt 

digitaliserade musiksamhälle kan det här stadiet behöva definieras på nytt. För att 

tydliggöra kan vi exemplifiera Rolling Stones. De har sålt extremt många skivor och 

skulle mycket väl kunna klassas som Cash Cows, ändå kan de inte enbart leva på 
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skivförsäljningen eftersom det idag nästan inte säljs några skivor. De måste istället söka 

nya vägar att få in pengar. De spelar än idag live vilket skulle kunna klassa dem som 

stars, dock är inte en investering i en Rolling Stones konsert inte särskilt riskfylld. Det 

kommer med största sannolikhet sälja ut oavsett var de spelar. Cash Cows för 360-avtal 

har alltså inte lika låg marknadstillväxt som man kanske tror, de generar fortfarande 

mycket vinst men inte lika mycket som de kunde ha gjort.  

 

Andra exempel på intäktsströmmar som just Rolling Stones har gjort, i form av 

merchandise är samarbetet med Dressman, där de lät butikskedjan sälja kläder tryckta 

med Rollings Stones logga. Det kan alltså i dag vara läge att tänka på alternativa 

intäktsströmmar redan i stadiet där artisten är ett frågetecken eller ”star” stadier. Det 

absolut bästa med Cash Cow stadiet är att pengarna som den generar kan användas för att 

investera i nya frågetecken. Man vill alltså hålla kvar en artist i Cash Cow stadiet så länge 

som möjligt. 

Slutligen kommer artisten till stadiet Dogs. Här generar artisten tillräckligt för att hålla 

sig vid liv men inte mer än så. Här finns det enorma möjligheter med hjälp av 360-

avtalen. Nya intäktsvägar och nytt tänkande kan göra att de artister som befinner sig i 

Dogstadiet blir Stars på nytt. Vi tycker att ett ypperligt exempel på en sådan artist kan 

vara Pugh Rogefeldt, som varit en näst intill bortglömd, men som genom TV4 

produktionen ”Så mycket bättre” fått en rejäl skjuts på sin karriär. 

 

6.3 Fördelar och nackdelar med 360-avtal på olika typer av marknader 

Att anpassa 360-avtalet efter marknaden är viktigt då situationen kan se olika ut. Många 

faktorer måste beaktas, dels vilken typ av artist som det skall knytas avtal med men även 

på vilken marknad och i vilken omfattning avtalen skall gälla. Här kommer en analys på 

hur förutsättningarna kan se ut i olika situationer och vad vi anser att bolagen måste tänka 

när det gäller 360-avtal i olika situationer. Tanken är att sätta artisten som produkten i 

förhållande till olika markandstyper.  

 

När ett avtal med en artist skall skrivas så är det viktigt att titta på om artisten redan är 

etablerad eller om artisten är helt ny och oetablerad. En fördel med att använda 360-avtal 
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kring en nyetablerad artist är om bolaget är osäker på vilken del av intäkterna som 

kommer genera mest pengar då artisten inte har funnits på marknaden än. Avtal kan då 

slutats på ett sätt som gör att bolaget helgarderat sig kring de verksamheter bolaget tror 

kommer bli lönsamma. På det sättet löper man mindre risk att ta intäkter från en del som 

kanske inte kommer att ge så bra lönsamhet.  

 

Exempelvis bolaget man tror att artisten kommer att genera stora intäkter av 

liveframträdanden och merchförsäljning kan det vara värt att investera i dessa och kanske 

inte bara välja en av dem. Artisten som produkt måste i detta falla analyseras ytterligare 

då artisten själv kan ha olika åsikter om vad bolaget skall få ta intäkter på kring dennes 

verksamhet. Om artisten är relativt ny på marknaden och oerfaren kanske inte han eller 

hon har en lika bra insyn som en erfaren aktör om vilka verksamheter som är mest 

lönsamma.  

På grund av detta kan artisten ha lättare att acceptera att bolagen tar en större del av 

exempelvis artistens merchintäkter då denne är ovetande om dess egen potential på den 

specifika marknaden.  

 

Att satsa på en artist är alltid en risk men till skillnad från ett traditionellt skivkontrakt så 

ger 360-avtal fler möjligheter för bolagen. Bolaget får fler möjligheter än att bara försöka 

få intäkter genom skivan. Osäkerheten att lansera en ny artist finns alltid men 360-avtalet 

kan ge fler valmöjligheter vilket kan göra att artister som var helt otänkbara att signa för 

flera år sedan kanske nu kan vara aktuella att satsa på. 

 

Om en marknadspenetration skall genomföras för att lansera en artist så behöver inte 360-

avtalet vara lika viktigt. Här kan det traditionella skivkontraktet ha en fördel om 

marknaden för skivförsäljning fortfarande är lönsam. Att börja förändra i avtalen här kan 

ha en negativ effekt då artisten kan vara ”van” att inte ingå 360-avtal och heller kanske 

inte vill att skivbolaget skall få en del av dennes andra verksamheter. Detta kan kopplas 

till Arvidsson som menar på att stora etablerade artister inte behöver ingå 360-avtal då de 

redan tjänar stora pengar på de uppläggen deras avtal redan ligger i nuläget. 
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6.4 Redovisningsaspekten på ett 360-avtal 
Som kan avläsas av teorikapitlet är definitionen av immateriella tillgångar enligt IAS 38 

att ett framtida värde från tillgången ska tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet ska 

kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Båda dessa krav uppfylls av en artist. Bolagen gör bara en investering i form av förskott 

till artisten om de med största sannolikhet tror att artisten kommer att ge fördelar för 

bolaget i framtiden. Det förklarar även Arvidsson när han beskriver att om förskottet bara 

är recoupable till 75 % så måste de få en cut på artistens andra verksamheter. Även 

anskaffningsvärdet går att ta upp och beräkna relativt enkelt. Själva förskottet blir 

anskaffningsvärdet för artisten. Det skulle också kunna skrivas av desto mer om 

förskottet recoupas och till slut, när förskottet är 100 % recoupat är tillgången 100 % 

avskriven.  

Det som kan hända då är att skivbolaget signar ett nytt avtal eller som det också kan 

kallas en ny option, där artisten får ett nytt förskott som ska recoupas på nya intäkter. På 

så sätt kan det jämföras med IAS 38s krav på omvärdering av immateriella tillgångar. Ett 

problem med det här tänkandet är dock om det sker någonting som branschen kallar för 

cross-collateralization. Det vill säga att om det första förskottet inte är helt recoupat och 

avtalet går in i en ny option. Artisten får då ett nytt förskott men i och med att det förra 

förskottet inte är till 100 % recoupat läggs de ihop till ett och artistens intäkter från den 

nya optionen går till att betala tillbaka förra optionens förskott. Hur skulle det fungera i 

redovisningen?  

Vi tror att tillgångsposten då bara ökar i värde men att det i noter utförligare beskrivs vad 

det är som har skett, på så sätt får intressenterna en inblick i varför tillgångarna plötsligt 

förändras. 

 

Ytterligare ett problem skulle kunna vara att artisternas förskott inte tas upp som enskilda 

tillgångar, det är förmodligen en samlad post i balansräkningen. Vi har svårt att tro att ett 

företag som har över 200 artister under sitt tak tar upp varje artist som en enskild tillgång, 

detta kan bli svårigheter med redovisningen eftersom det ständigt signas nya artister samt 

gamla artister får ta del av nya optioner. 
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Vad händer då när skivbolagen tar del av andra bolags vinster. Om exempelvis EMI får ta 

en cut på Blurs (som är ett stort och etablerat band) live-del som har sin liveverksamhet 

under Luger. EMI äger inte någon del av Luger så de kan inte tas upp som ett 

intressebolag i balansräkningen, men ändå får de ca 15 % på Blurs live-del. Hur ska man 

redovisa de här intäkterna?  

 

Detta medför svårigheter eftersom bolagen får pengar som de måste ta upp i 

balansräkningen men som kan vara svåra att sätta upp som en specifik tillgångspost. Vårt 

svar på dessa frågor är att bolagen borde värdera den procent de får utav live-bolaget och 

i så fall redovisa det som t.ex. en goodwill post där 100 % av Blurs värde tas upp men där 

75 % subtraheras i redovisningen. Precis som att hela goodwillen tas upp men det 

avskrivna subtraheras. 

Dessa är alltså exempel på hur problemen med redovisningen kan lösas vid det passiva 

intresset. Det aktiva får redovisas ganska annorlunda och det är lättare att hantera. Vårt 

svar på det hur det skulle kunna fungera är en utveckling av det Despotz har gjort. Att 

man startar inte delar inom sin verksamhet utan man startar helt nya företag som man 

sedan kan samla under sin koncern. Då kan man redovisa alla liveakter precis som 

vanligt, allt med publishing precis som vanligt och allt med skivbolag precis som vanligt 

med vanligt menas det att det inte sker någon förändring utan redovisningen sker efter 

samma standard som tidigare. Avslutningsvis sluts allt samman i en koncernredovisning. 

 

6.5 Definitionen av 360-avtal 
Definitionen av vad 360-avtal innebär är inte så tydlig som vi från en början trott. Ofta 

beskriver litteraturen 360-avtal som att alla delar kring artisten ingår, att artisten alla 

intäktsströmmar täcker hela varvet runt (med undantag från Passman som är mycket 

branschanpassad). Dock skiljer sig teorin från praktiken. Båda Gidlöf och Arvidsson 

berättar för oss att det är extremt sällan man hittar bolag på den svenska musikmarknaden 

som använder sig av ”rena” 360-avtal. Arvidsson menar att termen 360-avtal används för 

att beskriva de avtal där flera delar är täckta men inte nödvändigtvis alla. Detta ger en 

felaktig bild från vad litteraturen beskriver och kan bli väldigt förvirrande för någon ny 
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på marknaden (Arvidsson, 2012-11-29). I grunden är det en bra tanke att kunna erbjuda 

artisten alla delar men då detta inte sker i verkligheten finns det egentligen två ganska 

tydliga lösningar. Antingen behöver begreppet omdefinieras eller så behöver branschen 

använda sig av ett nytt uttryck för att beskriva de avtal som de idag kallar för ”360-avtal”.  

 

Gidlöf beskriver istället att 360-avtal är de avtal där intäkter från alla delar ingår. Han 

beskriver istället det hans företag, Despotz Records, använder sig av som 180-avtal just 

för att det påminner mycket om 360-avtal men de erbjuder inte alla tjänster som ett 360-

avtal enligt litteraturen ska göra. De jobbar med förlagsverksamhet mot själva 

skivbolaget vilket gör att de jobbar med mer än bara de som är kopplat till ett traditionellt 

skivbolagsavtal men de täcker bara en liten del av hela artistens verksamhet, alltså inte ett 

rent 360-avtal.  

 

Även Passman har bra vetskap om innebörden av ett 360-avtal men sedan fortsätter 

författaren med att förklara att det inte finns någon industristandard för hur utformningen 

av 360-avtal ser ut, utan att det skiljer sig mycket från företag till företag. Termen är 

fortfarande relativt ny men att fastställa en standard är svårt då företag som gjort på ett 

sätt gärna fortsätter att hålla samma standard. Därför kommer nog 360-avtalen fortsätta 

skilja sig företag emellan och kommer inte att få en konkret definition inom den närmaste 

tiden. 

 

En annan aspekt när det gäller definitionen är passiva och aktiva delarna som tas upp 

både litteraturen och de personer vi intervjuat av 360-avtal. Arvidsson beskriver den 

passiva och aktiva strategin som en viktig faktor om hur ett 360-avtal skall utformas 

(Arvidsson, 2012-11-29). Passman beskriver i sin bok skillnaden mellan aktiva och 

passiva intressen men skriver inget om passiv eller aktiv strategi (Passman 2011:105). Vi 

har därför valt att tolka deras som två olika begrepp. Där Arvidssons strategi syftar på hur 

verksamhets skall styras och där Passamans intresse syftar på hur artistens skaffar 

intäkterna som skivbolaget skall få en del av. 
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6.6 360-avtalens framtid 

Enligt oss är 360-avtalen här för att stanna. I alla fall i den formen att ett skivbolag tar en 

andel på en eller flera delar av en artists verksamhet. Eftersom som de traditionella 

skivkontrakten idag inte ger så stora summor förutom i specifika fall där marknaden 

redan är etablerad och där kostnaderna för framställningen är låga. Nya bolag, artister och 

framförallt mindre bolag kommer att behöva använda sig av någon form av 360-avtal just 

för att kunna få fler intäktströmmar men även kunna få ta del i det ifall de blir mer 

lönsamt i framtiden. En avgängning måste även göras om en aktiv eller passiv strategi 

skall användas när de gäller utformningen av avtalet. Möjligt är även att en underkategori 

till begreppet strategi kan tilläggas där den typen av 360-avtal som är vanligast idag 

används. Den typ där fler än en, men inte alla delar täcks in, en som vi valt att kalla för 

relativ strategi. Detta skulle innebära att det tydligare definieras till relativ-passiva och 

relativ-aktiva strategier på marknaden. 

 

Att dela upp redovisningen i en aktiv och passiv del tror vi kommer att underlätta 

läsandet. Det optimala sättet borde vara att redovisa de olika företagen separat när det 

gäller ett aktivt 360-avtal På så sätt kolliderar inte redovisningsstandards för 

tjänsteföretag och varuföretag, slutligen kan allting sammanföras i koncernredovisningen. 

 

Ett passivt 360-avtals redovisning beskrivs på bästa sätt genom det exempel som beskrivs 

i analysen där om ett skivbolag erbjuder livedelen genom att ta en cut på 15 % från den, 

är det enligt oss lättast att redovisa de 15 % genom att ta upp det totala beloppet i sin 

balansräkning för att sedan subtrahera 75 % när den väl ska slutföras, på så sätt ges en 

rättvisande bild av vad som faktiskt skett.  

 

Vi hade ursprungligen en idé om att använda outsourcing som ett begrepp att beskriva 

arbetssättet vid en passiv strategi. Att ett skivbolag outsourcar live eller förlagsdelen. Den 

här teorin behövde dessvärre förkastas då vi snabbt kunde fastställa att för att outsourcing 

ska gå att applicera behöver den ursprungligen ha används inom ett företag, vilket inte är 

fallet med skivbolag. Dock är det en bra bild att likna med då företaget inte själv sysslar 

med alla delar, utan istället överlåter det på bolag som endast jobbar med dessa. Man 
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skulle dock kunna tänka sig att större företag med större ekonomiska och humana 

resurser i framtiden kommer välja att outsourca sina tillgångar (artister) till företag och 

genom ett samarbete komma överens om en rimlig cut för det utförda arbetet. Ytterligare 

en variant hade varit ett joint venture mellan exempelvis live bolagen och musikbolagen. 

På så sätt kompenseras båda efter överenskommelse. Ytterligare fördelar är att då kan 

man sammarbetar med olika bolag eller live bolag utefter vad som passar den artisten 

som man för tillfället jobbar med bäst. Man skapar alltså ett joint venture för varje 

projekt; artist eller turné. 

6.7 Förslag till vidare forskning 

Då denna rapport är baserad på ett begränsat antal källor hade det varit intressant att 

intervjua större antal bolag för att få deras uppfattning av 360-avtal. De var tänkt att från 

början även denna uppsats skulle bygga på ett större antal intervjuobjekt men då dessa 

och även vi hade begränsat med tid fick vi nöja oss med de vi lyckades få intervjusvar 

ifrån.  

 

Det som hade varit intressant att titta på mer ingående är så klart själva definitionen av 

360-avtal. Då den tidigare forskningen samt våra två intervjuobjekt ger till viss del skilda 

argument vad som kan kallas och definieras som 360-avtal. Om vi hade haft fler 

intervjuobjekt hade en klarare bild möjligen kommit fram men de kanske också hade gett 

mer skilda definitioner. Att forska mer kring själva utformningen och definitionen av 

360-avtal ser vi som ett intressant ämne att titta närmare på. 

 

Valet av vilka intäktsområden som man som bolag vill få en del av kring artisten hade 

också varit intressant att få mer intervjumaterial ifrån. Att få fler synpunkter på vilka 

områden i olika situationer kring 360-avtal ett bolag skall ta intäkter ifrån hade gjort 

analysen mer tillförlitlig samt gett ett bättre perspektiv på när 360-avtalen är som bäst att 

använda. 
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Att få mer synpunkter på hur artistens varumärke skall värderas om antalet intäktskällor 

blir större hade också varit intressant att få fler synpunkter på samt om olika 

verksamheter påverkar artistens värde som varumärke på olika sätt samt hur det kan 

påverka varumärket. 

 

Ytterligare förslag hade varit att titta på en global marknad och göra en större jämförelse 

på en kvantitativ nivå. Ett jämförande där man ställer den svenska eller europeiska 

marknaden mot den globala för att på så sätt tydligare kunna se samarbeten mellan olika 

funktioner. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Klassiskt artistavtal 
Följande paragrafer beskriver hur ett kontrakt traditionellt ser ut mellan en artist och ett 

musikbolag. Ett så kallat Artistavtal enligt Stannow & Hillerström (2011:575ff). 
 

Parter - beskriver mellan vilka parter avtalet gäller. Artistens namn samt bolaget artisten 

signar med. 
 

Avtalets omfattning - handlar om vad avtalet täcker. Traditionellt sätt täcks artistens 

inspelade material in här. 
 

Avtalstid och engagemangets omfattning - syftar på hur länge avtalsperioderna håller. 

Först bestäms en primär avtalstid, vilket innebär den tiden då bolaget står för inspelning 

och artisten ska medverka. Efter den primära avtalstiden har bolaget en optionsrätt till att 

förlänga avtalet under samma omständigheter som ovan. Ett avtal upphör vanligtvis sex 

månader efter senast tillgängliggjorda verk som ingått i avtalet.  
 

Ersättning för fonogramsmedverkan - innebär att bolaget ska betala royalty till 

artisten. Här anges också hur stor royalty som är aktuell och om, och i så fall med hur 

mycket, den ökar vid förlängd kontraktstid. Punkten tar även upp var royaltyn gäller. Här 

ingår även att om ett förskott till artisten har ägt rum ska royaltyn recoupas tills förskottet 

är täckt.  
 

Särskilda villkor för royaltyberäkning - beskriver hur särskilda fall som exempelvis 

artister som inte täcks av kontraktet medverkat eller att royaltys på gratisutgivna 

fonogramexemplar inte ger något utbetalning. 
 

Videogrammedverkan - handlar om musikvideos. Bolaget står för videogrammedverkan 

i den grad musikvideobudgeten håller, utöver det delas kostnaden upp 50/50 mellan bolag 
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och artist. 

 

Redovisning och utbetalning av royalty - beskriver att royaltys betalas ut två gånger per 

år, och redovisas till den period som intäkten skett hos bolaget.  
 

Inspelning - Bolaget bestämmer tillsammans med artisten vilket material som ska spelas 

in och när. 
 

Sampling - kräver ett godkännande från både artist och bolag 
 

Rätten till gjorda inspelningar - De godkända masterinspelningarna tillhör bolaget som 

får fritt förfogande över dessa. Bolaget äger också rätten att överföra avtalet till 

dotterbolag. 
 

Reklam - Under tiden bolaget äger artistens inspelningar har bolaget också rätt att 

använda artistens musik, namn och bilder i reklamsammanhang.  
 

Inskränkning i artistens rätt att göra inspelningar för andra - Artisten får utan 

särskilt tillstånd i varje enskilt fall inte göra inspelningar för andra bolag. De har dock rätt 

att medverka vid offentligt framförande, vid TV och liknande utan bolagets hörande, 

dock får det inte kränka bolagets rättigheter. 
 

Övriga ersättningar och inkomster - Övriga inkomster från inspelningar som gjorts 

med bolaget kan komma att hämna hos Bolaget. 
 

Förlagsrättigheter - Inspelat material måste ges ut enligt den ordning som har 

överenskommit med bolaget. 
 

Beivrande av otillåtet nyttjande - Om artisten på egen hand gör intrång på 

Upphovsrättslagen så påverkar det inte bolaget genom detta avtal 
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Merchandising - Den här punkten säger att bolaget har förstahandsrätt på att sälja 

artistens merchandise eller ge över rättigheterna till annan part. 

Force Majeure - Om Bolaget och/eller artisten av omständigheter som är utanför 

dess/hans kontroll ej uppfyller sina åtaganden har de rätt att senarelägga skyldigheterna, 

dock ej mer än sex månader. 
 

Övriga bestämmelser - Om någon part bryter mot kontraktet utan att rätta till det har den 

andra parten rätt att säga upp avtalet. Om uppsägning har skett under felande 

omständigheter har den felande parten en skyldighet att fullt ersätta den andra parten. Det 

står också att artisten inte får vara förhindrad av något annat avtal att ingå i detta. 
 

Signering - Här godkänns punkterna ovan genom att båda parterna signerar avtalet.  


