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Abstract 

 

 

Purpose  The purpose of this study is to explain what possibilities the new license 

between Youtube and Stim can have for Swedish artists and what impact 

this may have for the Swedish major record labels’ competitive advantage. 

Based on this, the aim is also to describe how artists' position of power 

against major record labels may change due to the license. 

 

Method  The essay is based on an inductive approach. The authors have used a 

qualitative research method to gain a deeper understanding of the 

phenomenon investigated. Primary sources have been collected using a 

variety of interviews from different parts of the Swedish music industry. 

 

Conclusion  The Swedish major labels still hold a strong position today both when it 

comes to power balance and attractiveness. However, the authors found that 

the major record labels attractiveness is weak for smaller artists and bands 

but stronger for the larger ones. During the study it has been confirmed that 

major record labels will retain 90 percent of revenue from Youtube, which 

has led to more artists now questioning whether it is worth giving up so 

much to be signed to a major record label. More choices for artists have led 

to other ways for them to build a career as there now exist substitutes for the 

functions that a major label has today. When barriers to entry the industry 

has been lower due to the new license there is also a good chance that new 

players will emerge with more attractive offers than the major record labels. 

 

Keywords Youtube, major record labels, competitiveness, balance of power, Stim 
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Syfte Syftet med studien är att förklara vilka möjligheter det nya avtalet kan ha för 

artister och vilken påverkan detta kan ha för de svenska majorbolagens 

konkurrensfördelar. Utifrån detta är syftet även att beskriva hur artisternas 

maktposition gentemot majorbolagen kan förändras i samband med avtalet.  

 

Metod   Uppsatsen utgår från en induktiv ansats. Författarna har använt sig av en 

kvalitativ undersökningsmetod för att få en djupare förståelse av det 

fenomen som undersökts. Primärkällor har samlats in med hjälp av ett flertal 

intervjuer från olika delar av den svenska musikindustrin.  

 

Slutsats   De svenska majorbolagen innehar idag fortfarande en stark ställning både 

när det kommer till makt och tilldragande effekt. Däremot har författarna 

funnit att majorbolagens attraktivitet är svag för mindre artister och band 

men starkare för de större. Det har under studiens gång bekräftats att 

majorbolagen kommer behålla 90 procent av intäkterna från Youtube, vilket 

lett till att fler artister nu ifrågasätter om det är värt att ge upp så mycket för 

att vara signad till ett majorbolag. Fler valmöjligheter har lett till att artister 

har andra vägar att gå då det nu finns som substitut för funktionerna som ett 

majorbolag har idag. När inträdesbarriärerna för branschen blivit lägre i 

samband med avtalet är också chansen stor att nya aktörer dyker upp med 

mer lockande erbjudanden än majorbolagen. 

 

Nyckelord Youtube, majorbolag, konkurrenskraft, maktbalans, Stim 



 

 
 

Centrala begrepp 

 

IFPI: “International Federation of the Phonographic Industry” förkortat IFPI är en 

organisation som företräder musikbolagen i Sverige vars uppgift främst är att arbeta för bättre 

rättsligt skydd för musikbolagen samt att tillvarata de rättigheter som upphovsrättslagen ger. 

 

Independentbolag: Musikbolag som är mindre och mer nischade med smalare genrer. 

 

Majorbolag: Musikbolag som ofta är en del av stora multinationella mediaföretag där 

musiken riktar sig till stora marknader. 

 

Spotify: Svenskt multinationellt företag med en online-musiktjänst för att lyssna på strömmad 

musik över internet. 

 

STIM: “Svenska Tonsättare Internationella Musikbyrå” förkortat STIM är en 

intresseorganisation som förvaltar upphovsrätten till svensk musik för dess medlemmar som 

består av kompositörer, textförfattare, verkarrangörer och musikförlag. 

 

Streaming: Även kallat strömning på svenska, är en process där en ljud- eller bildsignal 

överförs digitalt från en källa till en mottagare. På källan ligger signalen lagrad som en datafil, 

som sedan omvandlas direkt till bild eller ljud i mottagaren. 

 

Upphovsman/Artist: Upphovsman är den person som skapat ett självständigt verk. Med 

självständigt avses att verket ska vara resultat av en intellektuell prestation som särskiljer den 

från tidigare alster av liknande slag. I många fall är artist och upphovsman samma person och 

kommer behandlas som detta under denna uppsats. 
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1. Nytt avtal mellan Youtube och Stim 

 

et inledande kapitlet börjar med en bakgrund som syftar till att introducera det 

nya avtalet mellan Youtube och Stim samt dess betydelse för den svenska 

musikindustrins olika aktörer. Därefter följer en problemformulering som 

studien baseras på. Den mynnar sedan ut i två centrala forskningsfrågor samt 

studiens syfte.  

 

 

1.1 Äntligen ett avtal på plats 

Youtube grundades i februari 2005 och är idag ägt av Google, som är världens ledande 

sökmotor. Youtube är världens största videostreamingtjänst på nätet och finns i 56 länder 

världen över och är översatt till 61 språk. Här har människor möjligheten att upptäcka, titta på 

och dela originalvideoklipp från världens alla hörn. Plattformen har över en miljard unika 

användare varje månad där över sex miljarder timmar video visas, vilket kan liknas med att 

det är en timme per person på jorden. Detta är en ökning på 50 % från förra året. Varje minut 

laddas 100 timmar med videomaterial upp och miljontals nya prenumerationer registreras 

varje dag. (Youtube, 2013 a) 

 

Enligt Burgers och Green (2009) var idén bakom Youtube att undanröja tekniska hinder för 

online videodelning. De ville att vanliga internetanvändare på ett enkelt sätt skulle kunna 

ladda upp och dela med sig av videoklipp. Webbplatsen är än idag mycket enkel där 

användare kan ladda upp, publicera och visa strömmade videos utan att behöva ha hög teknisk 

kunskap.  

 

Youtube har under den senaste tiden blivit alltmer fokuserat på musik, till exempel 

arrangerade de i november 2013 sin första prisgala för musik, Youtube Music Awards, vars 

syfte var att utse de bästa låtarna, videofilmerna och musikakterna som spridit sig globalt via 

Youtubes streamingtjänst. Idén bakom galan var bland annat att Youtubes användare skulle 

utse vinnarna genom att dela de musikvideos som nominerats i sociala medier. Galan 

strömmades live via Youtube och hade framträdanden av bland annat Lady Gaga, Eminem 

och Arcade Fire. Tanken med galan var att prisa artister som, med hjälp av Youtubes 
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användare, blivit globala hits under de senaste åren. (Youtube, 2013 b). Enligt ”IFPI Digital 

Music Report 2013” är nio av de tio mest populära videor på Youtube musikrelaterade. 

 

I enighet med Youtubes slogan ”Broadcast Yourself” är det meningen att bara sådant material 

som användarna själva har filmat eller ansvarar för ska publiceras via sidans tjänster. Burgers 

and Green (2009) menar att sanningen tyvärr är att väldigt stor del av de miljontals klipp som 

kan ses hos Youtube är upphovsrättsskyddat material som laddats upp utan tillstånd från 

upphovsrättsinnehavaren. 

 

I stor utsträckning har Youtube används som en slags gratis jukebox för många konsumenter. 

En del musikklipp finns där som inte finns på exempelvis betaltjänsten Spotify. För att 

rättighetshavare inte ska gå miste om intäkter har rättighetsorganisationer i bland annat USA, 

England, Irland, Frankrike, Spanien och Italien under de senaste åren slutit olika avtal med 

Youtube som berättigar ersättning till rättighetshavarna (Cederskog, 2013 a). I Sverige har det 

dock dröjt ett bra tag innan ett sådant avtal slutits. Även då Sverige varit bland de första 

länderna att anamma utvecklingen av digitaliseringen, genom bland annat Spotify som idag 

genererar stora mängder pengar till musikbolagen (Söderling, 2012) har de alltså legat efter 

med denna del. 

 

Det var först i mitten av oktober 2013 som den svenska intresseorganisationen Stim, svenska 

tonsättares internationella musikbyrå, slöt ett avtal med Youtube, efter fem års förhandlande. 

Anledningen till att förhandlingen varit utdragen är främst för att Stim inte accepterat den 

redovisningsmodell som Youtube använder (Berntsson, 2013). Avtalet innebär att anslutna 

musikskapare får ersättning för sina verk som finns uppladdade på Youtube i Sverige och 

Europa. Intäkterna kommer från annonser och uppkommer i samband med att reklamen visas 

i samband med videoklippen. Betalningsmodellen för Youtubeklippen kallas för CVP, cost-

per-view där annonsören betalar för antalet visningar. (Höglund, 2013) 

 

I Sverige finns det tre majorbolag, Universal Music Sweden, Sony Music Group och Warner 

Music Group. 2011 hade de tillsammans cirka 65 % i marknadsandelar (Ifpi, 2013). 

Majorbolagen har sedan en tid tillbaka redan avtal med Youtube, men har poängterat att detta 

spelat föga roll. Per Sundin, vd för Universal Music Sweden, uttalade sig om detta i en 

intervju med Expressen i slutet av 2012; “Stim och Youtube måste komma överens först för att 

vi ska kunna få någon ersättning”. Vidare menar Sundin att möjligheten att tjäna pengar på 
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Youtube är det viktigaste och mest positiva som kan hända under 2013. Dessutom tror han att 

Youtube snabbt kan bli en av de tre viktigaste inkomstkällorna för musikbolagen och 

därigenom också för artisterna. (Strömberg, 2013)  

 

Då avtalat nu blivit verklighet berättar Per Sundin om den spännande utvecklingen; “Det här 

är ett jätteviktigt avtal. Youtube kommer att utvecklas med annonsering och olika tjänster – 

kanske till exempel reklamfria tjänster och tillgång till okomprimerad musik med högre 

ljudkvalitet som man betalar en slant för. Det är en enormt spännande utveckling”. 

(Cederskog, 2013 b) 

 

Upphovsmän som inte har kontrakt med musikbolag, så kallade osignade artister, kommer 

också dra nytta av det nya avtalet då de nu har större förutsättningar att skapa en gynnsam 

Youtube-karriär på egen hand. Framförallt då Youtube idag erbjuder bland annat kostnadsfria 

utbildningar, flertalet program och verktyg för hur aktörer ska lyckas skapa bättre innehåll på 

Youtube och få fler fans. De har dessutom en utvecklad supportsida där aktörer snabbt får 

hjälp med sina funderingar. (Youtube, 2013 c). 

 

1.2 Problemdiskussion 

I Jon Brobergs forskning från 2011 berättar flera artister fördelarna med att ha ett musikbolag. 

De har kontakter och resurser att sköta distribution och marknadsföring, vilket ger artisterna 

mer tid över till musikskapandet. Musikbolagen har även ett kontaktnät som gör att musiken 

smidigt kan distribueras utomlands och att artisterna kan få större spelningar. Ett skivkontrakt 

ger också musikerna bekräftelse på att vad de gjort är bra och förmedlar en trygghet som de 

inte annars fått.  

 

De så kallade majorbolagen har stora resurser att kunna hantera dessa bitar och för många 

artister kan det vara drömmen att få ett skivkontrakt med ett majorbolag. Mcdonald (2013) 

bekräftar att en av de största anledningarna till att artister vill ha ett skivkontrakt med ett 

majorbolag är att de sitter på stora resurser till att finansiera bland annat marknadsföring, 

distribution, inspelning, turnéer och videoinspelning. Forsberg & Karlsson (2009) påpekar 

också att det är deras breda nätverk och kunskap om musik som gör musikbolagen attraktiva. 

Vidare beskriver Mcdonald (2013) att majorbolagen har funnits med i branschen i decennier 

och har därmed utvecklat viktiga kontakter för att nå ut med musiken. Ofta har de goda 
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kontakter med media som gör att artisterna snabbare kan marknadsföras på rätt ställen. De har 

även kraft i deras storlek som gör att de kan förhandla till sig bättre villkor på tjänster som till 

exempel Spotify.  

 

För att få ett genombrott har artister traditionell sett behövt få ett skivkontrakt med ett 

musikbolag som hjälper artisten att producera dennes musik och via ett nätverk distribuerar 

den till konsumenten. Förhållningssättet och uppdelningen av arbetsuppgifterna mellan 

aktörerna har uppstått eftersom att artisten inte kunnat producera musiken då den inte haft 

någon egen studio eller kunnat distribuera den eftersom de inte haft egna distributionskanaler. 

(Burgess och Green, 2009) 

 

Burgess och Green (2009) liksom Broberg (2011) beskriver hur den digitala och tekniska 

utvecklingen förändrat dessa förhållanden drastiskt, vilket har medfört nya möjligheter för 

artister att skapa en karriär på egen hand.  De menar att behovet av en traditionell studio har 

minskat eftersom nya programvaruformat gör inspelning av musik via personliga datorer 

möjlig, vilket gör att musikbolagens funktion att ordna tid och betala för inspelningsstudios 

blir mindre.  Artisterna behöver inte längre ta sig till en dyr studio utan den digitala tekniken 

har möjliggjort att artister kan spela in sin musik, så gott som gratis, hemma i sitt eget 

vardagsrum. Allt som behövs är en dator. Dessutom kan en artist distribuera sin musik till 

konsumenter över hela världen mycket lättare än förr och även kommunicera med de genom 

internettjänster såsom Facebook, Soundcloud, Myspace, Spotify och Twitter. Viktigt att 

poängtera är att dessa nya distributionsmöjligheter på internet även de ofta är helt kostnadsfria 

för artisten. Även då det finns många nya möjligheter, medger flera artister i Brobergs 

intervjuer (2011) att de inte skulle tacka nej till ett bra erbjudande om skivkontrakt. Därmed 

ställs det i relation till vad ett bra erbjudande är. 

 

För majorbolagen ter sig Youtube-avtalet bli en ny sorts guldgruva och en av de viktigaste 

inkomstkällorna trots de möjligheter som digitaliseringen öppnat för artister. I en intervju med 

Cederskog (2013 b), berättar Universals vd Per Sundin att han ser en ljus framtid där Youtube 

blir ett multimediaverktyg där hela album kan bildsättas och tillföras filmer, texter, 

bakgrundsinformation och andra värden som tillfredsställer konsumenterna. De har nu också 

möjlighet att kunna hålla äldre musik i liv genom att göra nya musikvideor till dessa artister. 
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Men frågan är om det även kommer innebära en stor ökning av intäkter för artister som har 

kontrakt med majorbolagen. Enligt Wikström (2013) fick artisterna innan digitaliseringen 

oftast 10 procent av intäkterna från fysisk försäljning, men priset för en cd-skiva är betydligt 

högre än en låt som streamas. Idag behåller majorbolagen cirka 90 procent av intäkterna från 

Spotify, vilket har lett till att artisternas intäkter minskat drastiskt. Detta har gjort att artister 

revolterat och hotat med att stämma musikbolagen. Per Sundin, vd för Universal, berättar att 

video-klausulen i de gamla kontrakten, som skrevs innan digitaliseringen, gällde tv-kanaler 

som VH1 eller MTV och att Youtube är mer att likna vid streaming.  Det betyder i sådana fall 

att artistersättningen är samma som för en Spotifyspelning - det vill säga någonstans runt 10 

procent av intäkterna.  Hur kommer då artisternas reaktion bli om majorbolagen återigen 

använder sig av denna fördelning?  

 

Problematiken med intäktsfördelningen samt den ökade möjligheten för artister att själva 

distribuera sin musik på nätet, har lett till att allt fler valt att inte använda sig av musikbolag. 

Det amerikanska bandet Macklemore & Ryan Lewis ett av många bra exempel på artister som 

lyckats utan kontrakt med ett musikbolag. Via Youtube har de lyckats få över 200 miljoner 

visningar på deras låt ”Thrift Shop” och låten har toppat hitlistor samt sålts i över 4 miljoner 

exemplar. De var även vinnare av “Youtube breakthrough” kategorin på årets Youtube Music 

Awards. I en intervju av Masnick (2013) berättar Macklemore att det inte finns någon 

anledning att ha ett skivkontrakt eftersom internet har inneburit att man kan göra allting själv 

och även skapa genuina och personliga relationer med sina fans via sociala medier, vilket han 

hävdar att musikbolagen inte kan. “Labels will go in and spend a million dollar or hundreds 

of thousands of dollars and try to "brand" these artists and they have no idea how to do it. 

There's no authenticity. They're trying to follow a formula that's dead”. Han menar även att 

det inte gör något att MTV inte längre spelar musikvideos eftersom Youtube nu ersatt den 

funktionen. Vidare menar han; It matters that we have Youtube and that has been our greatest 

resource in terms of connecting, having our identity, creating a brand, showing the world 

who we are via Youtube. That has been our label”. 

 

Även sångerskan Amanda Palmer har uttryckt sitt missnöje över den snåla intäktsfördelningen 

och skrev 2009 på sin blogg ”Did I mention that being on a major label is starting to seem 

like…..not such a grand idea?”.  Palmer krävde att Warner Music skulle släppa henne fri från 

http://en.wikipedia.org/wiki/Macklemore
http://en.wikipedia.org/wiki/Ryan_Lewis
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skivkontraktet och skrev bland annat en låt om hur mycket hon ogillade Warner och varför 

hon ansåg att de skulle riva hennes kontrakt.  (Palmer, 2013) 

 

Idag är majorbolagens största konkurrensfördel deras kunskap om musiken och kontakterna 

för distribution och marknadsföring (Forsberg och Karlsson, 2009) men på Youtube är 

förutsättningarna för att distribuera och marknadsföra sig själv mycket större då det bland 

annat finns gratis utbildningar på Youtube som hjälper aktörerna. Youtube fungerar även som 

ett forum där aktörer kan få feedback på musiken direkt från fansen istället för att få det från 

musikbolagen. (Youtube, 2013 c) 

 

Förutom de gratistjänster Youtube erbjuder har det under senaste tid dykt upp företag som 

hjälper aktörer att utnyttja Youtube på bästa sätt. United Screens är ett av dessa. Det är ett 

svenskt mediebolag som grundades april 2013 som tar sitt fokus på YouTube.  Deras mål är 

att skapa ett globalt mediebolag i partnerskap med kreatörer, varumärken och mediebolag runt 

om i Sverige och resten av världen. Visionen är att hjälpa deras partners och annonsörer att 

erövra Youtube. (United Screens, 2013) 

 

Utifrån dessa faktorer har artister större förutsättningar att lyckas på andra håll än genom ett 

musikbolag. Artister har länge behövt musikbolagens hjälp för att nå ut på marknader där 

pengarna finns, speciellt majorbolagen som sitter på många kontakter.  Men den snåla 

intäktsfördelningen på Spotify som majorbolagen erbjuder har redan skapat en irritation hos 

artister, som kan förstärkas om fördelningen av Youtube intäkterna fungerar på samma sätt. 

Den nya möjligheten att tjäna pengar på Youtube och göra jobbet själv skulle innebära att 

artisterna får behålla alla intäkter och rättigheter. Däremot har flera artister uttryckt tryggheten 

med att ha ett musikbolag i ryggen, dock var detta innan det nya avtalet var klart. Nu kanske 

det blir mer aktuellt för artister att skapa en karriär på egen hand eller välja andra 

musikföretag som independentbolag, som oftast fördelar intäkterna 50/50, eller företag som 

United Screens.  

 

Genom den digitala världen har artister fått tillgång till både gratis inspelning, distribution och 

marknadsföring samt att de nu i samband med det nya Youtube-avtalet också kan tjäna pengar 

på musiken. Detta kan leda till att ett skivkontrakt fått minskad betydelse. 
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1.3 Forskningsfrågor 

1. Hur har Youtube-avtalet påverkat de svenska majorbolagens konkurrensfördelar som 

gör dem attraktiva för artisterna? 

2. Hur påverkar Youtube-avtalet maktbalansen mellan svenska artister och svenska 

majorbolag? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att förklara vilka möjligheter det nya avtalet kan ha för artister och vilken påverkan 

detta kan ha för de svenska majorbolagens konkurrensfördelar. Utifrån detta är syftet även att 

beskriva hur artisternas maktposition gentemot majorbolagen kan förändras i samband med 

avtalet.  

  

1.5 Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp sträcker sig till både musikbolag och mediebolag som vill ha artisters 

åsikter om att ha ett skivkontrakt eller inte. Den riktar sig även till signade och osignade 

artister som kan få större kunskap kring avtalets betydelse för deras karriär.  
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2. Tillvägagångssätt 

 

apitlet presenterar det tillvägagångssätt som använts för att utföra studien. 

Inledningsvis redogör författarna för metodval och val av ansats för att sedan 

gå vidare till metodtriangulering och intervjuer. Till sist presenteras primär- 

och sekundärdata samt uppsatsens validitet och reliabilitet.  

 

2.1 Forskningsansats och metodval 

Då avtalet är ett relativt outforskat område har det börjats med att samla in empiri för att 

kunna ha möjligheten att hitta generella mönster som kan göras till teorier eller generella 

begrepp, något som Holme & Solvang (1996) benämner som en induktiv ansats. Detta innebär 

att författarna går från empiri till teori, det vill säga att teorin appliceras på det insamlade 

empiriska materialet (Bryman & Bell, 2010). 

 

För att samla in det empiriska materialet har det använts en kvalitativ forskningsmetod vilket 

enligt Patel och Davidsson (2003) innebär att datainsamlingen fokuserar på “mjuka” data, till 

exempel i form av kvalitativa intervjuer, vilket har varit det huvudsakliga tillvägagångssättet 

för insamling av empiriskt material. Denna metod innebär en mindre grad av formalisering 

där det största syftet är att få ett förstående för hur Youtube-avtalet kan skapa nya möjligheter 

för svenska artister och på så sätt också skapa en förståelse för hur majorbolagens 

konkurrensfördelar samt maktposition påverkas i samband med de nya möjligheterna. Istället 

för att skapa en generell giltighet så inriktar den sig snarare på att genom olika sätt att samla 

in information få en djupare förståelse för problemet och helheten. Metoden karaktäriseras av 

närheten till den källa informationen kommer från. (Holme & Solvang 1996). Enligt Bryman 

& Bell (2010) kan en kvalitativ studie ha olika resultat beroende på vem som tolkar datan. 

Utan tidigare forskning om ämnet innebär det i allt högre grad att resultatet har baserats på 

författarnas tolkning. 

 

2.2 Metodtriangulering 

För att förstärka tillförlitligheten i slutsatserna har metodtriangulering använts. Begreppet 

kommer från trigonometrin och lantmäteri där dess syfte är att förklara att det inte är 

tillräckligt att känna till ett enda objekts läge för att hitta dess exakta position på kartan. En 

andra punkt behövs för att kunna hitta en korsning gentemot den första punkten för att hitta 

K 
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den exakta punkten. Metodtriangulering innebär att utforska en punkt från tre håll. I 

samhällsvetenskapen innebär det att se på ett fenomen ur flera perspektiv samt att använda 

olika tekniker för att samla in och analysera data. Det finns flera fördelar med denna metod; 

man kan testa om flera olika ansatser leder fram till tämligen likartade slutsatser. Om detta är 

fallet stärks resultatets tillit. Men även om resultaten från olika ansatser eller tekniker avviker 

från varandra betyder inte det att det är ett problem, det kan stimulera till nya tolkningar, en 

mer nyanserad beskrivning och en mer heltäckande förklaring av de aktuella 

forskningsfrågorna (Johannesson & Tufte 2003). I denna uppsats har metodtriangulering 

använts genom att se problemet ur ett musikaktörsperspektiv, forskarperspektiv samt ett 

jämförande perspektiv. Detta syftar till att få en uppfattning om avtalets påverkan ur de 

berörda aktörernas perspektiv, det vill säga majorbolagen och dess konkurrerater samt signade 

och osignade artister. Forskare har använts för att få ett utomstående perspektiv och det 

jämförande perspektivet har använts för att jämföra avtalet i Sverige med utvecklingen i USA 

som haft avtalet en längre tid. Genom detta har det undersökts om perspektiven pekar mot en 

lika framtid eller om det finns skilda uppfattningar. 

 

2.3 Kvalitativa intervjuer  

Då ämnet är relativt nytt har det inte funnits mycket empiriskt material inom området. För att 

få insikt i Youtubeverksamheten och få så bred och djup förståelse som möjligt om hur 

majorbolagen, andra aktörer, forskare samt signade och osignade artister själva ser på 

situationen har det genomförts ett antal kvalitativa intervjuer. 

 

Anledningen till valet av kvalitativa intervjuer är att intervjun blir mer flexibel och ger 

respondenten mer utrymme att uttrycka dennes åsikter och ståndpunkter. (Bryman & Bell, 

2010) Syftet med intervjuerna var att förstå hur de olika aktörerna förhåller sig till de nya 

möjligheter som Youtube och det nya avtalet kan bringa, för att på så sätt analysera hur detta 

kan påverka de svenska majorbolagens konkurrensdelar samt hur maktbalansen mellan 

majorbolagen och artister påverkas. 

 

Kvalitativa intervjuer har valts för att undvika de ofta snävare frågor och svar som en 

kvantitativ undersökning kan ge upphov till. Författarna ville kunna ta del av respondentens 

uppfattning och med dennes beskrivningar bilda sig en uppfattning om hur Youtube-

branschen fungerar och hur det nya avtalet påverkar den svenska musikindustrin. En kvalitativ 
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intervju ger även en möjlighet till närhet med respondenten som innebär att intervjuaren kan 

styra intervjun.  Detta leder även till att intervjun inte är lika strukturerad och gör att aspekter 

som respondenten anser mer viktiga lyfts fram. (Bryman & Bell, 2010)  

 

Till intervjuerna har det använts en semistrukturerad intervjumetod vilket innebär att samma 

frågor ställs till samtliga intervjuobjekt. Dock har frågorna i detta fall varit något olika 

formulerade för att passa in på de olika intervjupersonernas bakgrund, men utarbetade 

intervjuguider (bilaga 1-6) har legat till grund för de olika intervjupersonerna. Frågorna hade 

öppna svarsmöjligheter som ledde till att följdfrågorna kunde komma att se annorlunda ut. 

Syftet var att ge respondenterna möjligheten att säga sin åsikt om samma frågor. (ibid) 

 

I största möjliga mån har det försökts få telefon- samt Skypeintervjuer då intervjuobjekten är 

spridda över landet och där tidsbrist gjort det svårt att göra personliga intervjuer. Vid 

intervjuerna finns det många aspekter hos intervjuaren som kan påverka respondentens svar. 

Under intervjun finns alltid risken för att respondenten kan påverkas av intervjuarens sätt att 

ställa frågor, vilket tonläge intervjuaren har samt att frågorna även kan vara styrda är 

ytterligare faktorer som kan påverka. För att undvika detta har författarna försökt att vara så 

objektiva som möjligt och de har dessutom försökt se till att den intervjuade har sitt fokus på 

intervjun och inte på intervjuaren. Dessa intervjuer har även spelats in för att säkerställa att 

materialet behandlas rätt och att ingen viktig information utelämnats. 

 

Då aktörer inom musikbranschen är väldigt upptagna har det i vissa fall fått utföras skriftliga 

intervjuer.  Vid skriftliga kvalitativa intervjuer är det lättare att undvika intervjuareffekten 

eftersom det finns färre omständigheter som påverkar respondenten. Nackdelen är att 

intervjuaren går miste om element som respondentens tonläge och möjligheten till att ställa 

direkta följdfrågor. Då det utförts både muntliga och skriftliga intervjuer har författarna därför 

blivit tvungna att finna sig i att dessa kunde ha blivit annorlunda om intervjuerna utförts på 

annat sätt. Det har också tagits i beaktning att de intervjuade personerna har gett sin 

personliga bild av Youtubes möjligheter till konkurrensfördelar och därför kan de givetvis 

inte vara helt objektiva. (Trost, 2010) 

 

2.4 Urval av respondenter 

Intervjuobjekten har noggrant valts ut utifrån metodtrianguleringen. Då uppsatsen ämnar till 

att förklara hur det nya Youtube-avtalet påverkar majorbolagens konkurrensfördelar samt hur 
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detta i sin tur påverkar artisternas maktposition gentemot majorbolagen har författarna valt att 

utföra ett antal intervjuer.  Dessa består av en forskare inom digital utveckling samt en person 

med bred kunskap inom området, två majorbolag, ett medieföretag med inriktning på Youtube 

samt tre signade band och fem osignade. Författarnas intention var även att intervjua både 

Stim och Youtube för att få större inblick i det nya avtalet och även få deras perspektiv på 

vilka möjligheter avtalet kan ha för den svenska musikindustrin. Dessvärre ville varken Stim 

eller Youtube ställa upp på grund av sekretesskäl. Författarna vände sig då till musikinriktade 

advokater i förhoppning av att få mer information, men inte heller dessa kunde ställa upp på 

grund av sekretessen. Författarna ville även intervjua både Stims motsvarighet i USA, Ascap, 

samt amerikanska artister, men på grund av uteblivande svar från dessa har detta ej varit 

möjligt. Nedan följer en kort presentation av de respondenter som intervjuats.  

 Daniel Johansson, forskare i datavetenskap med inriktning musik- och kulturstudier 

 Håkan Durmér, konsult för strategisk och praktiskt digital marknadsföring och 

kommunikation för klienter inom musikindustrin 

 Mark Dennis, vd på svenska majorbolaget Sony Music 

 Per Sundin, vd på svenska majorbolaget Universal Music 

 Malte Andreasson, programdirektör på medieföretaget United Screens 

 Jack Moy, sångare/gitarrist i det signade folkpop bandet Jack Moy och Glöden 

 Jacob Johansson, trummis i det signade dödsmetal bandet Zombiefied 

 Jonas Aspling, gitarrist i det signade rockbandet Mary Fay 

 Per-Arne Olsson, musiker i det osignade proggbandet Skånske Arne och Johnny 

Spöge 

 Philip Ohlsén, osignad sångare/gitarrist inom genren akustisk rock 

 Alexander Lindell, sångare i det osignade metalbandet Mashima 

 Magnus Lervik, osignad pop/rock artist 

 Jan Ekberg, basist i det osignade powermetal bandet Stormhold 

 



 

12 
 

2.5 Primär- och sekundärdata 

Uppsatsen består av såväl primär- som sekundärdata. Primärdata innebär all information som 

forskarna på egen hand samlat in genom exempelvis enkäter, intervjuer och observationer. . 

Författaren går med andra ord direkt till den primära informationskällan (Jacobsen, 2002). 

Primärdatan har samlats in genom kvalitativa intervjuer med representanter från olika delar av 

musikindustrin medan sekundärdatan både är kvalitativ och kvantitativ. Sekundärdata är 

sådan information som redan samlats in av tidigare forskare i andra sammanhang. Här är det 

inte författarna själva som samlar in informationen direkt från källan utan det är med andra 

ord data som redan finns tillgänglig vid den egna undersökningens tidpunkt (Jacobsen, 2002). 

Den kvalitativa delen av sekundärdatan består av tidigare utförda intervjuer med 

majorbolagsrepresentanter publicerade i tidskrifter, information från diverse webbsidor samt 

tidigare gjord forskning.  Den kvantitativa datan är framförallt undersökningar gjorda av IFPI. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Pålitligheten i resultatet diskuteras i termer av reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär i 

stora drag att mätningarna eller metoderna är korrekt gjorda, med andra ord får inte 

slumpmässiga fel förekomma. Om mätningarna eller metoderna upprepas och ger samma 

resultat har studien en hög reliabilitet. Validitet innebär å andra sidan att själva 

undersökningen avser det som ska undersökas. Vidare handlar validitet också om hur 

forskningsdatan speglar verkligheten samt till vilken utsträckning som forskningsfrågorna 

besvaras. (Thurén, 1996) 

 

För att säkerställa kvaliteten på uppsatsen har validitet och reliabilitet följts genom hela 

arbetet. För att uppnå validitet har syftet och frågeställningarna funnits i åtanke vid insamling 

av teori, empiri och vid analys. Intervjuguiden tillsammans med de kompletterande 

följdfrågorna gör att intervjuerna har mätt det som avsetts att mäta. Med andra har ord har 

författarna i högsta möjliga mån försökt säkerställa att det som skulle undersökas verkligen är 

det som undersökts. 

 

Reliabiliteten för insamling av primärdata har uppnåtts genom valet av respondenter. 

Majorbolagen, forskare och United Screens har god insyn i branschen och är uppdaterade 

inom uppsatsämnet. Både de signade och osignade banden och artisterna har berättat just sina 

egna uppfattningar om ämnet och dessa anser författarna vara pålitliga.  Givetvis kan studien 
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påverkas av respondenternas värderingar och åsikter samt att det finns en risk att de vinklar 

sina svar för att ge en bättre bild av antingen sig själva eller sitt företag. Detta har tagits i 

beaktning och ifrågasatts under studiens gång, allt för att uppnå så hög reliabilitet som 

möjligt. För att säkerställa reliabiliteten ytterligare har även metodtriangulering använts, 

vilket innebär att författarna har jämfört perspektiven från aktörer inom branschen med 

utomstående parter samt utvecklingen i USA för att på bästa möjliga sätt säkerställa att datan 

återspeglar verkligheten.  

 

Sekundärdatan som samlats in har bland annat sitt ursprung i diverse dagstidningar. För att 

säkerställa kvaliteten på artiklarna har det tagits i beaktning att det finns en risk att den 

intervjuade förskönar sin verksamhet. Statistiska undersökningar gjorda av bland annat IFPI 

är annan sekundärdata som har använts. Självfallet är dessa inte 100 % tillförlitliga, men 

författarna bedömer ändå att statistiken är av hög kvalitet då IFPI har utfört dessa 

undersökningar under 15 års tid och därmed har stor erfarenhet av detta. Hänsyn måste dock 

tas till att undersökningarna kan vara något föråldrade då musikindustrin är ständigt 

föränderlig. 
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3. Konkurrenskrafter och maktbalansen 

 

apitlet redogör inledningsvis för den teoretiska utgångspunkt som motiverar 

varför Michael Porters och Stig-Arne Mattsons teorier valts att appliceras på 

denna uppsats. Därefter följer en beskrivning av de valda teorierna samt 

relevansen för dessa.  

 

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Det är essentiellt att förstå konkurrenssituationen i en bransch för att kunna få en översikt om 

hur den fungerar. Michael E. Porter har sedan 1979 varit känd inom ämnet då han 

presenterade ”Porter´s five forces”, även kallad femkraftsmodellen, i Harvard business 

Review. Modellen har utvecklats genom åren och 2008 kom Porter med en uppdatering av sin 

klassiska teori som han anpassade till aktuella förhållanden (Porter, 2008). Den utvecklade 

teorin blev ett eminent verktyg för konkurrens- och branschanalys. Därför har denna valts att 

tillämpas för att se hur krafterna påverkar majorbolagens konkurrensfördelar i samband med 

Youtube-avtalet. 

. 

Relationen mellan en leverantör och kund består av både gemensamma och motstridiga 

intressen. Stig-Arne Mattsons (2012) teori om beroendeförhållanden syftar till att beskriva hur 

maktförhållandet mellan leverantör och kund styrs av faktorer som påverkar i vilken grad de 

är beroende eller oberoende av varandra. Mattsons har därför legat till grund för hur 

maktbalansen mellan leverantör och kund, som i denna uppsats behandlas som artist och 

majorbolag, kan påverkas av avtalet som ny faktor. 

 

Porters teori har använts som utgångspunkt för att se avtalet påverkar majorbolagens framtida 

konkurrens, befintlig konkurrens samt artisternas förhandlingsstyrka. Utifrån resultatet från 

Porter har Mattsons teori använts för att gå djupare in på hur maktpositionen har skiftat till 

följd av förändrade konkurrensförhållanden. Detta gör att Mattsons teori utgör en mindre del 

än Porters då den endast fokuserar på maktbalansen. Dessa två modeller i kombination med 

varandra har använts för att skapa svar på frågeställningarna. Bilden på nästgående sida 

illustrerar integreringen.  

 

K 
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3.2 Konkurrenskrafter 

Många gånger fokuserar man på de direkta konkurrenterna och glömmer fyra andra viktiga 

konkurrerande krafter nämligen kunder, leverantörer, nya aktörer och substitut. Den utökade 

konkurrensen som de fem krafterna resulterar i definierar ett företags struktur och formar den 

interaktiva konkurrensen inom en industri. Porters fem krafter består av kundernas 

förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka, substitut för varan eller tjänsten, 

konkurrens från nya aktörer och konkurrens mellan befintliga aktörer. I denna uppsats är dock 

tre av krafterna av större betydelse. Porter (2008) förklarar att ett vanligt misstag är att man 

lägger lika mycket fokus på alla krafter. Därför kommer uppsatsen endast beröra de tre 

följande krafterna; 

  

 

 

3.2.1 Hot från nya aktörer 

Enligt Porter (2008) beror graden av hot från nya aktörer på de inträdeshinder som finns i en 

bransch. Dessa inträdeshinder ger de befintliga aktörerna ett övertag gentemot nya aktörer. 

Inträdeshindrena på marknaden bestäms av sju faktorer; 

1. Stordriftsfördelar. Stordriftsfördelar uppstår när företag producerar stora volymer och på 

så sätt lyckas få ned kostnaden per enhet. Storskaliga produktioner leder ofta till 

förmånliga avtal med leverantörer eftersom sådana produktioner innebär stora inköp. 
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Dessa inträdesbarriärer gynnar de ledande företagen medan de kan avskräcka nya aktörer 

samtidigt som de försvårar för dem att slå sig in på marknaden. (Porter, 2008) 

2. Efterfrågesidans stordriftsfördelar. Dessa fördelar uppstår i branscher där en köpares 

villighet att betala för ett företags produkt ökar när antalet andra köpare som stödjer 

företaget är stort. Köparen föredrar oftast större och mer kända företag som också har ett 

stort nätverk eftersom dessa förmedlar en trygghetskänsla. Detta kan avskräcka nya aktörer 

genom att det begränsar viljan hos kunderna att köpa från en nykomling, vilket gör att det 

kan vara svårt för nya mindre aktörer att ta sig in på marknaden. (ibid) 

3. Köparens byteskostnader. Byteskostnaderna är fasta kostnader som köparen möter när den 

byter leverantör. Sådana kostnader kan uppstå då en köpare som byter leverantör till 

exempel måste ändra produktspecifikationer, omskola de anställda att använda en ny 

produkt eller ändra datasystem. Ju högre byteskostnader, desto svårare blir det för en aktör 

att ta sig in på marknaden och vinna kunder. 

4. Krav på kapital. Betydelsen av krav på kapital för att starta och bedriva en verksamhet 

varierar i olika branschen. Stora företag har ofta ekonomiska resurser för att kunna ta sig in 

på så gott som alla branscher, något som kan vara betydligt svårare för nya och mindre 

företag. Behovet av att investera stora ekonomiska medel för att kunna konkurrera kan 

avskräcka nya aktörer. (ibid) 

5. De ledande företagens fördelar oberoende av dess storlek. Oavsett dess storlek kan 

etablerade företag ha kvalitetsfördelar som inte är tillgängliga för potentiella konkurrenter. 

Det kan vara tekniska fördelar, företräde till de bästa råvarukällorna, varumärkeslojalitet, 

patent eller långtgående erfarenhet som lett till att de etablerade företagen lärt sig att 

producera mer effektivt (ibid) 

6. Tillgången till distributionskanaler. Den nya aktören måste säkerställa distributionen av 

sin produkt eftersom den är avgörande för att konsumenterna ska få tillgång till produkten. 

Ju smalare de befintliga grossist-eller detaljhandelskanalerna är och ju fler befintliga 

konkurrenter som bundit upp sig till dem, desto tuffare inträde i en bransch. Ofta kan redan 

etablerade företag ha ett försprång när det gäller att sprida sin produkt på marknaden. (ibid) 
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7. Restriktioner från myndigheter. Myndigheter kan både försvåra och underlätta för nya 

aktörer att komma in på marknaden då bland annat tullar, skatter och subventioner också 

påverkar en branschs inträdesbarriär. (ibid) 

 

3.2.2 Leverantörers förhandlingsstyrka 

Även leverantörernas förhandlingsstyrka är en faktor som påverkar branschstrukturen. Det 

finns olika situationer där en leverantörsgrupp har en stark förhandlingskraft och enligt Porter 

(2008) är förhandlingsstyrkan stark om;  

 Leverantörsbranschen är mer koncentrerad än den bransch den säljer till, vilket innebär 

att köparen har få valmöjligheter gällande val av leverantör och att leverantören därför kan 

sätta högre priser. (Porter, 2008) 

 Leverantören inte är starkt beroende av industrin för att kunna få intäkter utan kan verka 

på olika marknader samtidigt och då prioritera vinstmaximering på respektive marknad, 

vilket gör att leverantörerna inte blir beroende av en specifik bransch.  Är istället 

leverantören beroende av en specifik bransch för att kunna överleva blir prissättningen mer 

försiktig eftersom den inte vill riskera att förlora sin position på marknaden. (ibid) 

 Köparen tvingas möta byteskostnader vid ett byte av leverantör. Då gynnas leverantörerna 

och intar en maktposition. När byteskostnaderna är höga blir det också svårt för 

leverantörerna att spela ut varandra. Köparna kan ha knutit långtgående avtal med 

leverantörerna som gör att det krävs mycket för att köparen ska vilja byta leverantör. (ibid) 

 Leverantören erbjuder differentierade produkter. Det leder till att leverantören kan dra 

nytta av situationen eftersom kunden inte har något annat val. (ibid) 

 Det inte finns något substitut för vad leverantören tillhandahåller. Avsaknaden av substitut 

gör då att köparen blir då beroende av leverantörens produkt. (ibid) 

 

3.2.3 Konkurrens mellan befintliga aktörer 

På nästan alla marknader finns det konkurrens och ett antal företag som erbjuder likartade 

produkter. Rivalitet bland existerande konkurrenter leder bland annat till prispress, 

produktlanseringar, marknadsföring, kampanjer och serviceförbättringar. Hög rivalitet 

begränsar lönsamheten i en bransch. Intensiteten av rivalitet ökar på en marknad när varje 
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försök till att skapa konkurrensfördelar leder till att konkurrenterna svarar med samma medel. 

Porter (2008) menar att man härleda ökande rivalitet till ett antal faktorer och att intensiteten 

av rivaliteten bland annat är hög om:  

 

1. Konkurrenterna är många och är lika i både storlek och inflytande. I sådana situationer 

måste konkurrenter slåss om samma kunder och eftersom ingen av företagen är 

branschledare pågår en ständig kamp om att inta den positionen.  

2. Branschens tillväxt är långsam. Det innebär att varje marknadsandel blir värdefulla för 

företagen, vilket leder till att rivaliteten ökar då de alla kämpar för att roffa åt sig 

marknadsandelar. 

3. Utträdesbarriärer är höga. Höga utträdesbarriärer kan bland annat innebära att företag 

stannar kvar på marknaden även om avkastningen är dåligt eftersom kostnaderna för att 

lägga ned produktionen är så höga att det kan slå hårt mot företaget. 

Vidare menar Porter (2008) att rivalitet är ogynnsam om enbart priset är i fokus. Det är enkelt 

för konkurrenter att matcha en annan aktörs sänkta pris. Om priset är det centrala verktyget att 

hävda sig på en marknad leder det till att det i slutändan är kunderna är vinner på rivaliteten. 

Även här tar Porter upp flera olika scenarion varav författarna valt ut ett av dessa som är 

aktuellt för uppsatsens syfte, nämligen att priskrig kan uppstå om: 

 Konkurrenternas produkter eller tjänster är likartade samt att byteskostnaderna för 

konsumenten är låga. Det innebär att rivaliteten blir mer intensiv eftersom företagens 

produkter är likvärdiga vilket lätt gör dem utbytbara för kunden. Det i sin tur uppmuntrar 

konkurrenter att sänka priserna för att få nya kunder. 

 

3.2.4 Relevans för Porters femkraftsmodell 

Med hjälp av dessa tre krafter har det undersökts vilka faktorer som kan bidra till en 

förändring i majorbolagens konkurrensmiljö i samband med det nya Youtube-avtalet. I denna 

uppsats behandlas artister som leverantörer, då de levererar råmaterialet som sedan 

vidareförmedlas till kunden. Artisternas förhandlingsstyrka gentemot majorbolagen behandlas 

därför under denna kraft. Även hur inträdesbarriärerna inom musikbranschen förändrats tack 

vare det nya Youtube-avtalet har analyserats. Slutligen har det undersökts hur de befintliga 

aktörerna idag utnyttjar Youtube.   



 

19 
 

 

Det har riktats en del kritik mot femkraftsmodellen, bland annat riktar Coyne och 

Subramaniam (1996) kritik mot att modellen utgår från att det råder en låg osäkerhet inom en 

bransch och att ett företag därmed kan förutspå exakta prognoser om framtiden och välja 

strategier därefter. De menar att framtiden är mycket svårare att förutspå och därför måste 

strategier ta reda på hur osäker verkligheten egentligen är och därefter rekommendera 

strategier efter graden av osäkerhet. I musikindustrin råder det ingen låg osäkerhet eftersom 

branschen är ständigt föränderlig och det är svårt att förutspå dess framtid, men för att få så 

relevanta prognoser som möjligt har metodtriangulering använts där artisters och 

musikbolagens perspektiv jämförts med forskares samt utvecklingen i USA. 

 

3.3 Beroendeförhållanden 

3.3.1 Grad av oberoende 

Då uppsatsens fokus främst ligger på förhållandet mellan artist och majorbolag har detta 

analyserats djupare. För att möjliggöra detta har Mattssons (2012) teori om 

beroendeförhållanden att använts.  Mattssons teori handlar om att man kan skilja på 

oberoende och beroende relationer mellan leverantör och kund. Han menar att vare sig 

relationen är av partnerskapstyp eller inte så finns det inslag av gemensamma och motstridiga 

intressen i stort sett alla relationer. Från kundens perspektiv är man mer oberoende om 

leverantören har en liten andel av kundens totalaffär eller andel av de totala 

inköpskostnaderna, att riskexponeringen för kunden om leverantören misslyckas är låg samt 

att kostnaderna för att byta leverantör är rimliga. Ett tecken på oberoende är också om det 

finns många tillgängliga leverantörsalternativ och att relationen till kunden är av liten 

strategisk betydelse. 
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En leverantör är oberoende om kunden svarar för en liten del av leverantörens omsättning, om 

betydelsen för verksamheten är liten även i övrigt om relationen skulle upphöra samt om 

kunden har liten strategisk betydelse. Oberoendet beror också på om det finns få konkurrenter, 

en hög differentierad produkt och om de är prisledare.  

 

3.3.2 Styrkeförhållanden i relationer 

Utifrån en intressentmodell kan sambandet mellan beroendeförhållanden och 

intressemotsättningar beskrivas. I modellen fungerar leverantörer och kunder som två 

intressentkategorier. Relationen mellan de två är i balans om förhållandet mellan bidrag och 

belöning ligger över en viss miniminivå, det vill säga att belöningen från relationen upplevs 

som acceptabel i jämförelse med den resursinsats man bidrar med. Modellen bygger på att det 

finns en bidrags/belöningsbalans där relationen bryts om balansen upphör.  

 

Modellen har utvecklats vidare till att ta hänsyn till olika styrkeförhållanden i relationerna. 

Utifrån detta kan fyra slag av relationer identifieras: dominans, underläge, samarbete och 

konflikt.  

 

Om relationen präglas av dominans är det typiskt priser och leveransvillkor som i stor 

utsträckning dikteras. Den underlägsna parten får acceptera. Relationer där den ena parten är i 

underläge är en spegelbild av dominansrelationen. Den relation som helst ska eftersträvas är 

när relationen kännetecknas av samarbete. Där har parterna antingen en jämbördig 

styrkeposition eller så är den starkare parten medveten om att de i längden tjänar på att ge 

rimliga villkor. Den sista relationen som kännetecknas av konflikt är minst kompatibel med 

partnerskapsrelationer. Konflikterna löses genom förhandlingar, returleveranser, 

kreditfaktureringar och i värsta fall skadeståndsöverenskommelser.  
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3.3.3 Relevans för Mattsons beroendeteori 

Mattssons teori syftar till att beskriva hur maktbalansen mellan artister och majorbolagen har 

förändrats i och med Youtube-avtalet. Genom att applicera de faktorer som Mattson beskriver 

kartläggs hur beroendeförhållandet mellan artist och majorbolag har påverkats för att på så 

sätt identifiera hur maktbalansen skiftat.  

 

Nästan alla kända teorier kritiseras någon gång av andra teoretiker, men i Mattssons fall 

verkar det inte som att så är fallet. Författarna har letat förgäves efter kritik mot 

beroendeteorin men inte funnit något. Det behöver inte betyda att teorin är felfri utan kan bero 

på att Mattssons teori inte är välkänd och att det få som känner till den. 

 

3.4 Motivering av teorival 

Porters och Mattsons teorier har valts då de bäst hjälper författarna att få svar på uppsatsens 

forskningsfrågor och uppfylla dess syfte. Dessa teorier tar upp de aspekter som författarna sett 

varit av större betydelse då uppsatsen fokuserar på hur majorbolagens konkurrensfördelar 

påverkas av Youtube-avtalet och hur detta kan påverka maktbalansen mellan dem och 

artisterna. Förutom teorier har främst metodtriangulering varit av större betydelse där de olika 

aspekterna från metodtrianguleringen appliceras på dessa teorier. Allt för att få en så hög 

kvalitet på uppsatsen som möjligt. 

 

  



 

22 
 

4. Olika perspektiv på Youtube-avtalets möjligheter 

 

apitlet ger initialt en beskrivning av Youtube-avtalets utveckling i USA. Därefter 

presenteras de resultat som erhållits av de empiriska undersökningarna. Dessa 

kommer tillsammans med det teoretiska avsnittet att ligga till grund för 

uppsatsens analys samt slutsats. 

 

  

4.1 Youtube-avtalets utveckling i USA 

Ascap, The American Society of Composers, Authors and Publishers, startades 1914 och är 

Stims motsvarighet i USA (Ascap, 2013). Enligt Masnick (2009) blev ett avtal mellan Ascap 

och Youtube klart år 2009 som innebar att Youtube skulle betala Ascaps medlemmar på en 

regelbunden basis när deras musikvideos visas på Youtube. Vad som skiljer det amerikanska 

avtalet mot det svenska går inte att få reda på eftersom alla sådana uppgifter är 

sekretessbelagda, men avtalet har genererat stora mängder pengar till amerikanska 

upphovsmän (Cederskog, 2013 a).  

 

I USA öppnade det avtalet nya möjligheter för osignade artister att hitta alternativ till 

musikbolagen och den hjälp de erbjuder.  Allt fler musiker började etablera sina karriärer på 

Youtube, med små eller inga kostnader alls och det finns många exempel på artister som 

skapat karriärer på Youtube på egen hand. Savage (2011) skriver hur det amerikanska 

osignade bandet, The Gregory Brothers, från New York år 2010 hamnade på Billboard listan 

tack vare av deras online fan-skara. 2010 fick de mer än fyra miljoners visningar varje gång 

de laddade upp en video. Varje visning gav dem också pengar, tack vare Youtubes 

partnerskap med Ascap och att fans också började köpa deras låtar på iTunes.  Musikbolagen 

började också kontakta gruppen, men bandet ansåg att bolagen bara förvirrade dem. Enligt 

bandet själva ville majorbolagen veta hur de lyckats få en låt på Billboard listan. Bandet 

nekade majorbolagens erbjudande och menade att de inte hittade en modell som fungerade för 

dem på ett majorbolag och fortsatte därför vara osignade.  

 

Den framgångsrika Lindsey Stirling, en amerikansk dub-step violinist, har nått sin stora 

framgång utan uppbackning av ett majorbolag. Hon menar att hon byggt sin karriär på 

Youtube och att det nu inte finns någon idé att signa till ett majorbolag. Istället får hon ha 

K 
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kvar kontrollen över sin musik och hon har tjänat en ordentlig hacka på sin Youtube karriär. 

Istället för att vända sig till ett majorbolag använder hon sig istället av ett managementbolag 

som ger henne mer frihet att köra sitt eget race. (Holden, 2013) 

 

De amerikanska artisterna har fortsatt att slå igenom på Youtube utan drömmar om 

skivkontrakt med de stora bolagen. Enligt Sisario (2013) började den amerikanska topplistan 

Billboard i februari 2013 inkludera Youtube-klick när de rankar de populäraste låtarna för 

listan ”Hot 100 Singles”, vilket innebär större möjligheter för artister att få exponering. 

Dessutom har Youtubes nya Video Music Awards skapat ytterliga möjligheter att bli belönad 

och exponerad för sin musik. Tidigare nämnda Macklemore and Ryan Lewis, som vann 

kategorin “Youtube breakthrough”, är exempel på detta som via Youtube lyckats få över 200 

miljoner visningar på deras låt ”Thrift Shop” och låten har toppat hitlistor samt sålts i över 4 

miljoner exemplar. De menar att ett skivkontrakt med ett musikbolag inte är aktuellt eftersom 

de via internet, och framförallt Youtube, kan göra allt själva, på sitt sätt. 

 

De amerikanska artisterna har, liksom de svenska artisterna, inte varit helt nöjda med 

majorbolagens intäktsfördelning. Sångerskan Amanda Palmar (2009) revolterade, som 

tidigare nämnt, mot majorbolag Warner och ville att de skulle bryta hennes kontrakt. Enligt 

Goetz (2012) har den amerikanska musikindustrin har präglats av en hel del stämningar som 

handlar om att majorbolagen inte betalat tillräckligt med digitala ersättningar till artister. 

Kenny Rogers, Sister Sledge och Rob Zombie har alla stämt majorbolag då de hävdat att 

anledningen till underbetalningen beror på att musikbolagen felaktigt klassat musiken som 

fysisk försäljning, som endast ger artisterna 10-20 procent av de totala intäkterna, istället för 

att klassa det som licenser, som ger artisten 50 procent. Ett av de mest uppmärksamma 

rättsfallet är tvisten mellan Eminem och majorbolagen Universal. Enligt Michaels (2009) 

stämde redan år 2007 den amerikanska rap-artisten Eminem majorbolaget Universal och 

hävdade att han gått miste om flera miljoner dollar eftersom han inte ansåg att bolaget betalat 

ut tillräckligt med ersättning för nedladdning av hans låtar. Rättegången inleddes 2009 och 

har kallats för den största rättegången för artisters legala rättigheter för digital musik. 

Domstolen dömde till Eminems fördel och domen innebar också att fler amerikanska 

skivkontrakt som skrevs innan den digitala försäljningen tog fart skulle omprövas. 
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På den amerikanska marknaden menar Stims internationella chef, Scott Farrant, att Youtube 

genererar intäkter i den grad att det är den huvudsakliga inkomstkällan för många låtskrivare 

(Cederskog, 2013 a). Fler och fler amerikanska artister och band har sett möjligheterna som 

Youtube-avtalet har öppnat för dem. Enligt Baio (2013), ägare av musiknyhetssidan Waxy, är 

detta bara början. “When other artists see that independent artists can find legitimate 

mainstream success on their own, others will follow. This is already happening on a small 

scale, but it's only going to get accelerate” 

 

 

4.2 Youtube och avtalets möjligheter 

Enligt Google själva har Youtube i Sverige växt så det knakar sedan den svenska versionen 

lanserades 2008. Halva Sveriges befolkning besöker sajten och hela 25 miljoner videoklipp 

visas i Sverige varje dag, i jämförelse med 1,2 miljoner för fem år sedan. Sajten har på de här 

fem åren förändrats markant. (Google Sverige, 2013) 

 

Fram tills oktober 2013 har de svenska musikskaparna inte fått ett enda öre från Google för 

visningar på Youtube. Det nya avtalet mellan Stim och Youtube innebär att Stimanslutna 

rättighetshavare har möjlighet att få ersättning från Youtube för att ha sina verk tillgängliga på 

Youtube i Sverige och Europa. Stim-licensen omfattar, förutom Sverige, EU:s 27 övriga 

medlemsstater samt Island, Norge, Lichtenstein och Schweiz. Avtalet bygger på en 

vinstdelningsmodell utifrån Youtubes reklamintäkter som betyder att ju fler visningar en 

video med tillhörande reklamklipp får desto större pengar till de Stimanslutna 

upphovsmännen. Avtalet omfattar de musikaliska verk där Stim förvaltar rättigheterna som 

strömmas via Youtube i Sverige och övriga Europa, inklusive musik i traditionella 

musikvideor, promotionsvideor, konsertvideor, innehåll av typen tv-klipp med musik i 

bakgrunden, direktsändningar och videoklipp uppladdade av användarna. Alla Stimanslutna 

musikskapare och musikförlag omfattas. (Stim, 2013) 

 

Det har förutspåtts att den nya Youtube-avtalet kommer att generera samma ersättningsnivåer 

som Spotify, men eftersom det rör sig om en vinstdelningsmodell är det enligt Stim omöjligt 

att i förväg säga hur stora intäkter Stims rättigheter kommer att generera. Hur mycket pengar 

det rör sig om kommer de Stim-anslutna musikskaparna att få veta under första kvartalet 

2014, då de första utbetalningarna sker. (ibid) 
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Cederskog (2013 a) skriver att Stims internationella chef Scott Farrant, som deltagit i 

förhandlingarna, tror att Youtube nu blir ännu mer relevant för svenska artister. På den 

amerikanska marknaden genererar Youtube intäkter i den grad att det är den huvudsakliga 

inkomstkällan för många låtskrivare. Scott hoppas på en sådan utveckling i Sverige också och 

menar att det nya avtalet är en mycket bra modell för spridningen av audiovisuellt innehåll på 

internet. 

 

4.2.1 Avtalets möjligheter enligt signade band 

Kunskapen om det nya avtalet har visat sig inte vara bred bland de intervjuade signade 

banden. Jacob Johansson i det independentbolagssignade bandet Zombiefied berättar att han 

inte hört talas om avtalet, men har ändå beskrivit sin uppfattning om vad Youtube har för 

betydelse för band idag, hur det blivit en helt ny kanal för band som är klockren. Han menar 

att Youtube revolutionerat marknaden och fungerar som en allroundspelare som både fungerar 

överallt och klarar av den högsta videokvalitén. Jonas Asplind i det independentbolagssignade 

bandet Mary Fay anser att Youtube är en bra kanal att sprida sin musik på, men att det också 

finns mycket “dynga” där. Han är positiv till avtalet men tycker också att det är negativt i den 

bemärkelsen att det lett till så mycket reklam och han tror att konsumenter kan tröttna på 

Youtube på detta. Han är också osäker på vad avtalet egentligen ger i slutändan. 

 

Jack Moy i det majorbolagssignade bandet Jack Moy och Glöden anser att Youtube är ett bra 

sätt att marknadsföra sig som artist. Moy känner till det nya Youtube-avtalet och menar att det 

är jättebra att artister nu kan tjäna pengar på Youtube och samtidigt marknadsföra dem själva. 

 

4.2.2 Avtalets möjligheter enligt osignade band 

Per-Arne Olsson i duon Skåne-Arne & Johnny Spöge använder sig av Youtube som 

marknadsföringverktyg. Han tycker att det är en viktig kanal och menar att man kan ladda upp 

vad man vill när man vill men att det samtidigt är ett sådant stort utbud vilket gör att det lätt 

blir rörigt. Olsson har hört talas om avtalet men vet inte mycket mer än så och berättar att de 

inte fått någon information från Stim. Han är osäker på vad det innebär för dem, men att 

antagligen får de inte en krona. Än så länge har de valt att inte ha reklam på sin kanal då de 

tycker att det är störande. 
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Artisten Philip Ohlsén är positivt inställd till det nya Youtube-avtalet och tror att det kommer 

förändra och öka möjligheterna att lyckas på egen hand. Han tror att osignade artister kommer 

vilja komma på nya coola idéer som gör att de blir sponsrade med reklam. Jan Ekberg i 

Stormhold tror inte avtalet kommer förändra speciellt mycket men även han tror att det kan 

skapa möjligheter att lyckas på egen hand. 

 

Alexander Lindell i bandet Mashima tycker att Youtube är en bra plattform för kreativitet och 

spridning, att det är smidigt, snabbt och roligt. Även artisten Magnus Lervik har en positiv 

inställning till Youtube och berättar hur man ofta hör om artister som upptäcks via Youtube. 

Både Lervik och Lindell ställer sig positiva till det nya avtalet men Lindell tror samtidigt att 

det kommer ta ett bra tag innan de kommer se några stora pengar rulla in, att det likt Spotify 

inte gynnar de mindre artister om inte fler registrerar sig som användare. Han tror dock att 

avtalet innebär att mindre band ser möjligheterna att tjäna pengar på sin musik och att de blir 

mer kritiska mot bolagen.  

 

4.2.3 Konkurrerande aktörers möjligheter i samband med avtalet 

På senare tid har det dykt upp företag som hjälper aktörer att utnyttja Youtube på bästa sätt. 

United Screens är ett av dessa. Det är ett svenskt mediebolag med fokus på Youtube som 

grundades april 2013. Visionen är att hjälpa deras partners och annonsörer att erövra Youtube. 

 (United Screens, 2013) 

 

I intervjun med Malte Andreasson, programdirektör på United Screens, berättar han att 

företaget fungerar som ett Youtubenätverk där de kopplar ihop olika kanaler på Youtube. 

”Har man ett sådant på ett par hundra kanaler där det finns sport, underhållning, 

matlagning, musik och mycket annat så kan man låta dessa nätverka ihop och marknadsföra 

varandra”. Andreasson menar att även om en Youtubekanal är framgångrik så kan den aldrig 

tävla mot de stora reklamkontona, men med de stora kanalerna som de har tillsammans så kan 

de konkurrera mot dem. 

 

När det kommer till det nya Youtube-avtalet har Andreasson själv inte sett det, men menar att 

det är utmärkt att Stim tillslut fick till ett avtal efter fem år. Andreasson menar också att de 

flesta kompositörers och textförfattares rättigheter förvaltas av Stim, vilket innebär att om 

Youtube ska ta steget till att bli en riktig medieplattform måste de ha ett avtal med Stim.  Han 

poängterar att det nya avtalet inte bara öppnar upp nya möjligheter för artister utan även för 
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United Screens och menar att den tydligaste möjligheten är att de nu kan arbeta betydligt mer 

fokuserat på musik, vilket är en väldigt stor del av Youtube.  På twitter skrev United Screens i 

oktober 2013 att de tidigare arbetat med Stim och ett antal musikbolag, men att det nu 

kommer bli betydligt lättare att jobba med svenska artister och svensk musik på Youtube, lika 

lätt som i Storbritannien och USA. Andreasson menar att Youtube helt har tagit över rollen 

som MTV hade när han själv var ung, vilket då var en väldigt viktig plats för musik. I 

samband med avtalet kan de börja arbeta med svensk musik som redan finns uppladdad i 

videoform, men det innebär också att de till exempel kan göra upp med en viss artist att de 

använder dess musik i deras program. Nu när avtalet är klart är det bara för United Screens att 

göra upp med musikbolaget så är saken klar, vilket Andreasson tycker är väldigt smidigt. 

 

Enligt Andreasson använder sig fler och fler av Youtube och menar att det är också den tron 

som de grundat sitt företag på. Han anser att utvecklingen av Youtube i Sverige bara är början 

och förutspår att Youtube till och med kan bli större i Sverige än i USA. 

 

4.2.4 Avtalets möjligheter enligt forskare 

Forskaren Daniel Johansson är positiv till avtalet och menar att man nu får intäkter som man 

inte sett tidigare. Han berättar att den svenska musikindustrin fortfarande är i ”svält” sedan 

digitaliseringen gjorde det möjligt för människor att lyssna på musik gratis genom illegal 

nedladdning men poängterar samtidigt; ”Streamingtjänster som Spotify och nu avtalet har 

dock gjort att man nu i alla fall har fått ett äpple och en clementin”.  

 

Angående Youtube i Sverige anser Håkan Durmér att Sverige legat något efter i utvecklingen 

vilket kan bero på att Sverige varit sena med intäktsavtalet. Han menar att de som dominerar 

på Youtube idag är humor och gamers och inte så mycket musik ännu. Han tror också att det 

beror på att Sverige var så tidiga med Spotify som gjorde att vi missade att se potentialen i 

Youtube som kanal. 

 

Johansson berättar att Youtube är fullständigt dominant i Sverige men menar samtidigt att den 

brittiska och amerikanska marknaden generellt sätt är bättre på att tjäna pengar på Youtube då 

de förstår hur de olika intäktströmmarna och annonserna fungerar. Johansson tycker att den 

svenska branschen är ganska okunniga kring hur ekonomin på Youtube fungerar och hur man 

tjänar pengar på plattformen. Han menar att man likt Storbritannien och USA borde sätta sig 

in i ekonomin på Youtube i Sverige.  
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Durmér tror att om fler aktörer börjar ta Youtube  på större allvar och ser potentialen som 

finns kommer Youtube att växa ännu mer i Sverige. Han berättar att utvecklingen nu har varit 

att vissa aktörer samlar på sig bra material och att det fungerar som en tv-kanal på Youtube. 

Man lyfter fram material, man kanske har ett par humor akter och några datorspelsaktörer. 

Det gör kanalen stark och ger många följare. Han kan tänka sig att det även på musiksidan blir 

kanaler som lyfter fram musik som de själva gillar och blandar det med egna inslag. Han 

menar att dessa kanaler matar konsumenterna med nya saker fast från en och samma kanal 

som tittarna kan återkomma till för att upptäcka ny musik.  

 

Just i avtalet är inte Durmér så insatt förutom i det faktum att det blivit av. Han är positiv till 

avtalet men säger också att man inte ska glömma vart pengarna kommer från, annonsering. 

Under de senaste åren har det blivit mer och mer reklam på Youtube och Durmér tror att 

människor antingen kommer bli avtrubbade och inse att de måste stå ut med att se en annons 

för att se en video eller så kommer människor tröttna på att se reklam och därför hoppa över 

att titta på saker. I det senare fallet menar Durmér att Youtube skulle förlora mycket av sin 

styrka.  

 

 

4.3 De svenska majorbolagens konkurrensfördelar 

I intervjun med Mark Dennis, vd för Sony Music, berättar han att den största fördelen med ett 

majorbolag är att de har andra resurser än mindre bolag. De har stora kataloger som gör att de 

har en väldigt stadig och stabil intäktsström, vilket gör att de har möjlighet att investera i ny 

musik. Majorbolagen har också större arbetsstyrka än mindre bolag, vilket gör att det finns 

fler personer som faktiskt kan ta tag i saken än vad det finns på mindre bolag. Detta är av stor 

vikt när det idag finns mer musik än någonsin vilket gör att den största utmaningen faktiskt är 

att få konsumenter att lyssna på nya artister. ”Att nå ut och få uppmärksamhet är nu svårare 

än någonsin”. Detta är något som Per Sundin, vd på Universal Music, håller med om och 

berättar i intervjun att nu när alla har möjlighet att släppa sin musik blir även konkurrensen 

väldigt tuff då artisterna konkurrerar med andra artister i hela världen. Vidare menar han att 

Universal Music är experter på att se till att just en specifik artist eller låt hamnar högst upp på 

listor, adderas av radiostationer och läggs upp på deras spellists-tjänster. Sundin menar att 

man även måste tänka på att pengarna ska samlas in från hela världen och att det då är väldigt 
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tryggt att ha världens största musikbolag, Universal Music, som kan tillvarata artisternas 

intäkter och sedan fördela de till dem som varit inblandade. 

 

4.3.1 Majorbolagens konkurrensfördelar enligt signade band 

Båda de intervjuade banden som i dagsläget är signade med independentbolag anser att ett 

skivkontrakt med ett majorbolag är lockande, främst på grund av marknadsföringen som detta 

kan innebära. Johansson i bandet Zombiefied menar att det hade varit grymt att få helt betalda 

inspelningar, längre tid i studion, bättre turnévillkor och så vidare. Han tror att de säkert kan 

göra mycket promotion själva men att det aldrig går att jämföra med vad ett bolag som har 

rejält med kontakter kan göra. Han säger också att han knappast tror att bandet hade tagit sig 

lika långt utan ett musikbolags hjälp.  Även Asplind i bandet Mary Fay lockas av ett 

majorbolagskontrakt eftersom det då är någon mer som jobbar för att bandet ska lyckas, men 

menar också att det beror på vad som erbjuds. Samtidigt poängterar Asplind att han är 

övertygad att deras band hade uppnått samma framgång utan musikbolagets hjälp, men att det 

skulle ha tagit längre tid. 

 

Bandet Jack Moy och Glöden är signade till majorbolaget Universal Music och sångaren Jack 

Moy anser att den främsta fördelen med ett majorbolag är de ekonomiska resurserna som de 

besitter. Han menar att det är fruktansvärt dyrt att spela in musik och berättar att den stora 

fördelen med ett majorbolag är att musikbolaget betalar för inspelningen. Samtidigt menar 

Moy att vara signad till ett majorbolag också har sitt pris eftersom då de betalar för 

inspelningen äger de enligt kontraktet också inspelningen. Moy poängterar dock att de är 

nöjda med att vara signade med ett majorbolag, främst på grund av resurserna som det 

besitter. 

 

4.3.2 Majorbolagens konkurrensfördelar enligt osignade band 

Genom intervjuer med osignade band har det även här främst lyfts fram att majorbolagens 

största fördel är deras styrka i marknadsföringen. Ekberg i bandet Stormhold berättar att han 

känner att ett majorbolag skulle passa dem då han menar att de då skulle bli bekräftade som 

lovande artister. Enligt Ekberg gör majorbolagen det lättare med finansiering och spridning av 

musik. Även Olsson i duon Skånske Arne och Johnny Spöge berättar att majorbolagen gör att 

man kan tjäna pengar på ett annat sätt. Han menar att internet visserligen öppnat upp dörrar 

men det innebär också att det är fler som tävlar om uppmärksamhet. Därför är det svårt att 
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synas utan en marknadsföringsbudget, vilket de idag inte har som ett så litet band. Olsson ser 

ingen fördel med ett independentbolag då han säger att de ändå har en sådan liten budget att 

man då lika gärna kan göra jobbet själv. 

 

4.3.3 Forskares perspektiv på majorbolagens styrkor 

Både Johansson och Durmér berättar att det är majorbolagen som sitter på mest resurser i 

dagsläget. Durmér anser att majorbolagens fördelar bland annat är att de har möjligheten att 

förhandla till sig bättre avtal med till exempel streamingtjänster och att de är enormt duktiga 

på att bygga upp höga volymer av strömmad musik. Vidare anser Durmér att majorbolagens 

viktigaste funktion är att få ut musiken brett, att de har tillgång till de stora spellistorna. Att 

ligga med på topplistor tror Durmér är viktigt. Han menar att mindre aktiva lyssnare ofta bara 

prenumenerar på ett fåtal listor som uppdateras aktivt och söker inte efter musik aktivt själva. 

Därför blir majorbolagen starka utifrån den biten. De har även bättre synlighet på Youtube där 

de kan förpacka artister med redan etablerade varumärken vilket ger dem nya en skjuts på 

karriären, något som Universal är väldigt duktiga på, berättar Durmér. 

 

Johansson berättar att det är ett sådant överbud på musikmarknaden idag att en artist måste 

agera som säljare för att få människor att lyssna på musiken, något han tror många artister 

tycker är en jobbig del, att de inte har den synen på artistskapet. Detta anser Johansson är en 

viktig fördel som majorbolagen besitter då de är duktiga på att göra det insäljningsarbete som 

en artist själv inte vill eller kan göra. Han menar att det viktigaste majorbolagen bidrar med 

dels är kunskapen om distribution och dels kunskapen om musiken online. Deras syfte är att 

vara den parten som gör det som behövs för att få människor att lyssna på musiken, att utsätta 

dem för musiken så att de börjar tycka om musiken.  

 

 

4.4 Intäktsfördelningen 

Andersson (2013) skriver om hur artister vill stämma sina majorbolag för den snåla 

intäktsfördelningen på Spotify. De berörda majorbolagen är Universal och Warner. Det är Per 

Herrey på Musikerförbundet som uttalar sig om vad ett antal svenska artister ställer för krav. 

De tycker inte att 10 procent är en rimlig fördelning av intäkterna från streamingtjänster. I 

dagsläget är fördelning hälften-hälften på radiospelningar, en rimlig ersättning som också 

borde appliceras på streamingtjänsterna. Vid frågan om majorbolagen har råd att betala mer 

svarar Herrey “Vem är det som kör de dyraste bilarna och har de högsta lönerna? Inte är det 
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artisterna i alla fall. De kommer säkert säga att de inte har råd, men då får det ske en 

utveckling”. 

 

Det har varit många spekulationer om hur fördelningen av intäkterna kommer ske mellan 

majorbolagen och artisterna när det gäller Youtube. Hos Sony Music berättar Dennis att det är 

samma principer som appliceras på Youtube-intäkter som Spotify-intäkter, det vill säga 90 

procent till majorbolaget och 10 procent till artisten. Sundin på Universal Music menar även 

han att Youtube-intäkterna kommer behandlas precis likadant som andra streamingintäkter. 

Dennis upplever inte att det finns ett sådant problem som rapporteras i media utan menar att 

mycket av det som skrivs i media är felaktigt.  

 

4.4.1 Signade artisters åsikter om majorbolagens fördelning 

De två independentbolagssignade banden har bolag som använder liknande fördelning som 

majorbolagen. De tycker båda att intäktsfördelningen från streamingtjänsterna är bedrövlig. 

Johansson berättar att intäkterna knappt märks på grund av att musikbolagen tar en så sanslöst 

stor del av bandets försäljning och menar att det inte ger några större mängder pengar trots att 

man sålt några tusen skivor. Han tycker inte att det är rätt av musikbolagen att signa ett band, 

sälja ett par tusen skivor för någon hundralapp och sedan endast ge bandet 10-15 procent av 

försäljning. Asplind instämmer med Johansson om att fördelningen är rent krasst och menar 

att det är så många som ska ha en del av kakan vilket betyder att det inte blir så mycket kvar 

till själva artisten. Dock beskriver Johansson värdet av vad bandet får tillbaka ”Samtidigt är 

det så branschen ser ut. Det är till stor del ganska ovärderliga tjänster man får tillbaka. PR 

är ingen lätt bit!” 

 

Moy anser själv att de har världens sämsta avtal med Universal där majorbolaget behåller 86 

% av streamingintäkterna och endast lämnar 14 % till bandet, vilket inte resulterar i några 

större summor för bandet. Samtidigt menar Moy att detta är standard för branschen och att det 

går att jobba sig uppåt, exempelvis om det går bra för bandet kan de få ett bättre avtal nästa 

gång de förnyar kontraktet. 

 

4.4.2 Osignade artisters syn på majorbolagens intäktsfördelning 

Inget av de osignade banden som intervjuats har någon uppfattning om hur fördelning av 

intäkterna skulle te sig om de hade ett skivkontrakt, men flera berättar att de hört att 

intäktsfördelningen gällande streamingtjänster inte är bra. Om de får ett skivkontrakt hoppas 
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samtliga att fördelningen är rättvis och Mashimas sångare Lindell anser att fördelningen borde 

vara 50/50. 

 

4.4.3 Konkurrerande aktörer syn på majorbolagens intäktsfördelning 

Andreasson anser inte att den nuvarande fördelningen är resonabel, det vill säga att 

majorbolagen behåller 90 procent av Youtube-intäkterna, men tror dock att majorbolagen 

kommer behöva omförhandla intäktsfördelningen. Han kan tänka sig att United Screens nu 

kan få en större betydelse och att artister kanske skulle välja dem framför de stora 

majorbolagen.  

 

4.4.4 Forskares syn på majorbolagens intäktsfördelning 

Durmér tror att allt fler artister kommer fråga sig om de 90 procenten verkligen bidrar med så 

mycket exponering och visningar åt en artist, om det hjälper den så pass mycket eller om den 

hade kunnat göra det på egen hand. “Ponera att du är en ny artist och du lyckas med ett 

Youtube-fenomen och får miljontals visningar och sedan går till ett majorbolag som tar 90 

procent av intäkterna, då kommer man ifrågasätta vad det är man får tillbaka”. Han är osäker 

på om det verkligen står i proportion till de som tar riskerna och utför arbetet. Han tror att 

andra bolag som inte är majorbolag kommer att sätta en annan fördelning. 

 

Även Johansson poängterar att betalningsnivåerna är väldigt låga. Han berättar om en artist 

vars låt fick en miljon lyssningar på fyra månader, men där artisten endast erhöll fem tusen 

kronor i månaden. Johansson menar att man kan tycka ett en så stor artist med en miljon 

lyssningar borde få ut mer. Han är dock övertygad om att majorbolagen kommer att justera 

sina ersättningsnivåer och att det kommer komma andra modeller i avtalspraxis mellan artister 

och majorbolagen, men att det förutsätter att intäktsmodellen för streaming fungerar som 

helhet. Johansson berättar att det först är när det sker en dubblering ekonomiskt för 

majorbolagen i Sverige, från hur det är idag, som det är på tal att införa andra 

betalningsmodeller. När bolaget har börjat tjäna dubbla kan man gå till en 70/30 fördelning 

och sedan 50/50, men Johansson menar att det förutsätter att majorbolagen har en stark 

ekonomi.  
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4.5 Möjlighet att skapa en karriär utan ett majorbolag 

Gudrun Schweppe, chef för förlagsavtal i Europa, Mellanöstern och Afrika säger att ett stort 

antal kreatörer kan leva på bara intäkterna från sina Youtubekanaler så länge de har en 

betydande talang (Andersson 2013).  

 

4.5.1 Signade artisters syn på en karriär utan majorbolag 

Moy tror inte att fler artister kommer välja bort majorbolagens hjälp i samband med avtalets 

ankomst då han menar att även om en person gjort något som blivit halvstort resulterar det 

ändå inte i mycket pengar utan istället måste man ha sitt namn på ganska mycket saker för att 

pengarna ska rulla in. Han tror inte att någon kommer tänka ”Jag lägger upp en video på 

Youtube så får jag lite pengar” eftersom det genererar för lite intäkter. Johansson tror inte att 

avtalet är helt avgörande för att välja en karriär på egen hand framför ett majorbolag. Däremot 

tror samtliga att avtalet kan fungera som en knuff i rätt riktning för artister som vill satsa på 

en musikkarriär. 

 

4.5.2 Osignade artisters syn på en karriär utan majorbolag 

Samtliga osignade artister som intervjuats tror att fler artister kommer välja bort 

majorbolagens hjälp nu när avtalet blivit klart. Bland annat tror Lindell att fler mindre band 

kommer se möjligheten att tjäna pengar på sin musik och att de dessutom kan bli mer kritiska 

mot musikbolagen. Alla de osignade band som intervjuats vill ha ett skivkontrakt. Dock är det 

endast två av banden som är intresserade av ett skivkontrakt med ett majorbolag. 

 

Både Ohlsén och Lervik skulle vilja ha ett skivkontrakt men att det också beror på vilket 

erbjudande de får. Om Ohlsén fick välja mellan ett majorbolag och ett independentbolag 

svarar han att han skulle valt de bolag som är så ärliga som möjligt. Lervik menar att 

digitaliseringen inneburit att majorbolagen inte längre har lika stor budget till varje artist och 

att det lett till att majorbolagen snabbt avslutar samarbetet om man inte slår igenom eftersom 

man då inte genererar intäkter åt bolagen. Å andra sidan poängterar han att majorbolagen har 

bra marknadsföringsmöjligheter som kan hjälpa en artist på traven. 

 

Lindell berättar att hans band Mashima har blivit erbjuda skivkontrakt men inte tyckt att 

erbjudandet passat dem. Angående ett majorbolag eller ett independentbolag svarar Lindell att 

det känns som att ett independentbolag oftast har färre artister som de verkligen vill satsa på, 

att de signar artisten för att de verkligen gillar musiken och att de har ett ärligare synsätt än 
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majorbolagen. Speciellt i metalgenren berättar Lindell att han tror att de större bolagen vill 

ändra på låtskapandet för att göra musiken mer kommersiellt gångbar. Även Lervik menar att 

ett independentbolag idag ofta har mycket mer vilja och gnista att jobba för deras artister 

eftersom det även gynnar independentbolaget mycket mer än vad majorbolagen gynnas av 

artistens framgång. Han menar även att ett independentbolag ofta kan ge bättre erbjudanden 

samt ge artisterna mer utrymme att växa, vilket majorbolag inte gör. 

 

Ekberg anser att det är lättare för artister idag att sprida sin musik över hela världen med hjälp 

av de olika internettjänsterna från sitt vardagsrum. Även Lindell berättar om fördelarna med 

digitaliseringen och menar att vilken grupp/artist som helst kan starta sitt företag och 

distribuera sin musik snabbt och smidigt över nätet. Ohlsén berättar också om hur internet och 

digitaliseringen gör att man idag faktiskt nästan kan göra allt på egen hand och att det finns 

mängder av sidor att marknadsföra sig på. Även Olsson instämmer om hur internet fört med 

sig nya möjligheter, att idag kan man sköta hela inspelningsdelen själv. Dock verkar inte ett 

independentbolag vara attraktivt i Olsson ögon. Han undrar vad fördelen är med ett litet bolag 

då de ändå inte har en stor budget, “då kan man lika väl köra själv”. Ekberg berättar att han är 

intresserad av ett majorbolagskontrakt men han tror dock att man idag behöver gå genom 

independentbolag först som hjälper en att bli större.   

 

Olsson beskriver hur majorbolagen inte satsar på nya artister, utan att de är ”upptagna med 

idol” och vill ha färdiga produkter som de kan förpacka och sälja. Lervik instämmer med 

Olsson och menar att majorbolagen sällan är med och formar en artist utan hellre vill hitta en 

färdig artist och sätta sin stämpel på “produkten” och sedan stå för marknadsföringen. Olsson 

berättar vidare att om man blir stor på Youtube och hamnar på första sidan så är det positivt 

och visningarna kan öka med en halv miljon på bara en dag. “Har man väl fått igång hela 

grejen själv, varför skulle man då dela med sig av intäkterna till ett musikbolag”. 

 

Då ett av de vanligaste svaren har varit att det är marknadsföringen som är det viktigaste 

majorbolagen tillför, frågades Olsson om det skulle vara aktuellt att välja ett företag som bara 

inriktar sig på marknadsföringsfunktionen. Detta är något som han kunde tänka sig då det 

hjälper artisten att nå ut och samtidigt ställs det inga krav som att ”ni får inte sjunga såhär” 

och det tillåts behålla sina rättigheter. Ett bolag som United Screens skulle definitivt vara 

intressant för Olsson beroende på betalningsmodellen, om man inte behöver hosta upp massa 

pengar utan att de tar en del av intäkterna.  
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4.5.3. Artisters möjligheter enligt konkurrerande aktörer 

Andreasson på United Screens skulle inte bli förvånad om både fler osignade och signade 

artister kommer vända sig till dem nu när avtalet är klart. Andreasson menar att de kan 

erbjuda vissa tjänster som ett musikbolag kan, till exempel effektiv och aktiv 

rättighetsförvaltning då de tar hand om både ljud- och videorättigheter samt att de även tar 

hand om reklamförsäljning.  United Screens kan också göra mycket av jobbet som 

majorbolagen kan göra för en artist som har Youtube som plattform. Andreasson menar att 

”Är man en artist som i första hand är på Youtube så behöver man egentligen inget mer än 

United Screens”. Dock kan han tänka sig att en sådan artist ändå kan behöva ett musikbolag 

just för deras managementnivå. Även fast United Screens idag inte har några svenska artister 

som huvudsakligen finns på Youtube som partner, tror Andreasson att detta snart kommer att 

ändras. 

 

Hur United Screens betalningsmodell ser ut beror lite på vem kunden är.  Om en osignad artist 

med minimal budget vill ha hjälp av United Screens frågar de om det är okej att de använder 

reklam fullt ut på artistens material. Om artisten godkänner detta tar de en viss procent av 

reklamintäkterna. Enligt Andreasson tycker många av deras partners inte att reklamen är 

något problem och menar att om man jämför det med till exempel tv-reklam så kommer 

tittaren lindrigt undan på Youtube och menar att de alltid klicka bort reklamen om de inte vill 

titta på den. 

 

Andreasson är helt säker på att konkurrensen nu kommer öka på Youtube bland de nuvarande 

aktörerna. Han menar att många musikbolag betraktat Youtube som en distributionsform och 

nästan som en marknadsföringsplattform snarare än intäktssplattform. Vidare menar han att 

många har upptäckt att Youtube är ett fenomenalt sätt att bygga upp en ny publik på och att 

kunna tjäna pengar på reklam. Nu när avtalet är klart tror Andreasson att Youtube kommer 

vara högt på agendan hos både major- och independentbolag. 

 

4.5.4 Artisters möjligheter enligt forskare 

Durmér berättar att den väg man tidigare som artist behövt gå har brutits upp. Att en första 

revolution var när man kunde tillverka album och ge ut de själv. Idag finns det fler kanaler 

och trösklarna för att ta sig in på dessa, till exempel Spotify och Itunes, har blivit lägre. Så 

Durmér menar idag är det lättare att få ut musiken men att frågan är hur lätt de är att nå ut 

med musiken. Han menar att majorbolagen får extrema mängder uppspelningar av strömmad 
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musik. Dock berättar han vidare om den osignade artisten Jonathan Johansson som kanske 

inte har en enorm publik men en publik som lyssnar mycket. Idag är det inte antal skivor som 

räknas utan antal strömmar. Att människor lyssnar mycket på en låt gynnar artisten 

ekonomiskt, vilket kan förklara varför vissa osignade artister klarat sig bättre. 

 

Just i Sverige berättar Durmér att de som främst lyckats på Youtube är humorbaserade 

fenomen och att det än så länge inte varit så många seriösa musiker. Men däremot menar han 

att de artister som lyckas nå ut till en större publik ofta blir upplockade av majorbolagen och 

att de flesta väljer den vägen trots att de kunnat fortsätta på egen hand, att de vill lämna 

arbetet för nästa nivå till någon som verkligen kan. Durmér menar att Youtube och 

egenutgivningar har ersatt den gamla demohögen som musikbolagen tidigare fick. 

 

Johansson pratar också om möjligheten att lyckas som artist. Han menar att det beror på vad 

som är att lyckas, för vissa kan det vara att överhuvudtaget få ge ut sin musik och för andra 

kan det vara möjligheten att leva på musiken. Det är nu billigare och enklare att nå sin 

målgrupp och kommunicera med dem. Men det gäller att verkligen arbeta med verktygen som 

finns och inte bara lägga upp en video. Johansson vet flertalet artister som startat från noll för 

att sedan bygga upp en mindre karriär för att vid en viss punkt plockas upp av ett majorbolag 

som ger ytterligare “boost” i karriären. Som tidigare nämnt anser Johansson att det viktigaste 

ett majorbolag bidrar med dels är kunskapen om distribution och dels kunskapen om musiken 

online, men menar samtidigt att det också finns större independentbolag som lyckas slå 

igenom stora artister. 

 

Johansson berättar att det idag inte är svårt att komma ut på nätet som artist däremot tror han 

att många upplever att det är svårt att jobba aktivt för att få nya fans på nätet. Ofta är det 

musiken som är mer central men Durmér tror dock att det kan vara enklare för de som har 

nischad musikstil att nå ut. ”Är man redan en del av en subkultur och vet vilka kanaler som är 

viktiga för den kulturen så kan man nå världen på ett sätt som inte var möjligt för tio år 

sedan.” Johansson tror Youtubes möjligheter och hjälpmedel kan göra att osignade artister vill 

satsa på detta. Han beskriver hur bra Google är som verktyg som har massa hjälpmedel, 

instruktioner och information om hur man bland annat hanterar annonser, betalning samt 

analyserar statistik. Att Youtube erbjuder samma tjänster som Google tror han verkligen 

triggar till att arbeta med Youtube mer som verktyg än som en plattform. Istället för att bara 
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lägga ut någonting och låta vad som helst hända, tror han att fler faktiskt kommer börja jobba 

aktivt med Youtube. 

 

Durmér tror att de flesta ännu inte har ambitionen eller tron på att man ska bli stor när man 

laddar upp något på Youtube, att man kanske börjar med att lägga upp egna liveinspelningar 

eller små videos eller ljudklipp med artwork. Durmér menar att denna bit är så enkel idag att 

det blir naturligt att göra detta som första steg och att det ur ett spridningssynpunkt väldigt 

tacksamt då det är lätt för människor som gillar musiken att sprida den vidare.   

 

4.5.5 Majorbolagen syn på artisters möjligheter utan deras hjälp 

Dennis tror inte att avtalet kommer innebära att fler artister väljer bort majorbolagens hjälp. 

Även om det är billigare att spela in material idag än tidigare menar Dennis att om artisten ska 

spela in musik som ska leda till väsentlig framgång så finns det en viss kostnad som detta 

innebär. Dennis menar att artister i de allra flesta fall behöver den investering som 

majorbolagen kan ge. Sony Music står för alla kostnader gällande inspelning av musik, 

marknadsföring och lansering av artister och Dennis menar att det oftast är en mycket högre 

kostnad än vad många tror. Även om alla kan få ut musiken på olika tjänster idag menar 

Dennis att det inte är speciellt många som på egen hand lyckas nå en kritisk massa som gör att 

musiken förmedlar framgång. Även om det såklart finns undantag så behöver artister 

människor som jobbar med dem och som kan investera i dem för att kunna nå en stor publik. 

 

Den största konkurrensen på Youtube nu när avtalet är klart tror Dennis kommer blir det stora 

antal artister som finns på Youtube, det vill säga hur man som artist ska särskilja sig från alla 

andra och kunna hitta en större publik för att kunna skapa framgång. Han menar att om man 

tänker tillbaka 10 år då cd-försäljningen var huvudintäktskällan så fanns det skivbutiker som 

endast hade plats för en viss mängd skivor och då var det de större artisterna som platsade där. 

Det fanns med andra ord inte plats för alla, men nu kan alla få ut sin musik, vilket gör att man 

idag måste sticka ut från mängden för att synas. Dennis poängterar dock att de inte helt knäckt 

frågan om hur de ska se till att nya artister verkligen blir upptäckta. Sundin tror att utbudet av 

musik kommer fortsätta att öka och att konkurrensen kommer bli hårdare. Han tror att det 

kommer dyka upp många små musik-och managementbolag som länkas ihop och hjälper 

varandra och menar att Universal inte kan ta något för givet utan att de hela tiden måste bli 

bättre på allt och jobba ännu hårdare. Dennis berättar också att det nu finns fler potentiella 

affärsområden än tidigare, vilket gör att nya aktörer etablerar sig inom dessa.  
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5. Youtube-avtalets påverkan på den svenska musikindustrin 

 

apitlet syftar till att analysera empirin utifrån de valda teorierna för att se hur 

majorbolagens konkurrensfördelarna förändrats i samband med avtalet samt hur 

maktpositionen mellan majorbolagen och artist påverkats.  

 

5.1 Avtalets påverkan på majorbolagens konkurrens 

 

5.1.1 Förändrade inträdesbarriärer i musikindustrin 

Både forskare och artister menar att en stor styrka hos majorbolagen är deras stora resurser av 

likvida medel vilket innebär att de kan erbjuda artister inspelning, producering och 

marknadsföring. Porter (2008) menar bland annat att hotet om nyetablering beror på 

tillgången till distributionskanaler och menar att etablerade företag oftast har ett försprång när 

det kommer till att sprida sin produkt på marknaden. Innan digitaliseringen var det 

musikbolagen som fick ut skivorna i butiken, vilket då var en väldigt smal distributionskanal, 

men i samband med digitaliseringen har dock detta förändrats och lett till att nya och mindre 

kostsamma inspelningsmöjligheter samt distributionsvägar har skapats. Nu när Youtube-

avtalet är klart har ytterligare en distributionsväg för nya aktörer skapats, nämligen Youtube, 

vilket enligt Porter (2008) också lett till att hotet om nyetablering har ökat. 

 

Porter (2008) menar att behovet av att investera stora mängder pengar för att kunna 

konkurrera kan avskräcka nya aktörer. Vidare menar han att stora företag oftast har den 

finansiella kapaciteten att göra stora investeringar och uppdateringar, vilket kan vara betydligt 

svårare för mindre aktörer. En stor kostnad för majorbolagen har länge varit inspelning som 

kräver både utrustning och tid i inspelningsstudio. Idag kan dock andra företag spela in musik 

till betydligt lägre kostnader då nya programvaruformat gör inspelning av musik via 

exempelvis personliga datorer möjlig, vilket också sker till betydligt lägre priser, om inte helt 

kostnadsfritt. Dessutom kan de lätt och smidigt få ut musiken på digitala musiktjänster som 

Youtube. 

 

Enligt Porter (2008) kan ett företags dominans bero på exempelvis tekniska fördelar, vilket 

länge varit en av majorbolagens konkurrensfördelar. Men tack vare Youtube är det också lätt 

K 
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för andra företag att ladda upp och dela med sig av deras musik utan att vara tekniskt lagda 

och på så sätt finnas på en plattform som har över en miljard användare varje månad, helt 

kostnadsfritt. Även då majorbolagen är duktiga på promotion kan andra företag använda sig 

de kostnadsfria utbildningar och verktyg som Youtube erbjuder och på så sätt lyckas skapa en 

professionell image samt också tjäna pengar åt både deras artister och dem själva. Forskaren 

Johansson tror att Youtubes hjälpmedel triggar till att använda Youtube som ett verktyg och 

något som man också arbetar aktivt med. 

 

Då det idag går att skapa och distribuera musik utan att behöva ha ett stort kapital, har 

inträdesbarriärerna blivit lägre. Durmér menar dock att rent monetärt är det majorbolagen som 

gynnats mest av digitaliseringen, dels för att de kan skapa mer förmånliga avtal och dels för 

att de är enormt duktiga på att bygga upp stora volymer av strömmad musik. Men i och med 

de tjänster som internet idag erbjuder såsom Facebook, Spotify och framförallt Youtube, kan 

andra företag verka och erbjuda sina produkter på samma plattformar som majorbolagen. 

Därmed kan det anses att hotet om nyetablering har blivit en större faktor. 

 

Porter (2008) menar också att ett företag och dess produkter blir mer attraktiva om företaget 

har ett större nätverk och kommunikation med andra företag. Detta innebär därför att det blir 

svårare för nya mindre företag att slå sig in på marknaden då de inte kan erbjuda den känsla 

av tillförlitlighet samt trygghet som de större företagen förmedlar. Det skulle kunna innebära 

att nya artister avvisar andra företag för att de saknar styrkan och det stora nätverket som 

finns hos ett majorbolag. Det faktum att bland annat den osignade artisten Olsson skulle 

kunna tänka sig att använda sig att företag som United Screens och att endast två av de fem 

osignade banden lockas av ett skivkontrakt med ett majorbolag är ett ytterligare bevis på att 

hotet om nyetablering blivit större. 

 

Enligt ovan tyder det på att hotet om nyetablering ökat i samband med det nya Youtube-

avtalet. Sedan digitaliseringen trätt i kraft har andra aktörer kunnat använda sig av samma 

distributionskanaler som majorbolagen och med det nya Youtube-avtalet kommer nya aktörer 

även kunna använda Youtube som en intäktsplattform. Att inträdesbarriärerna blivit lägre i 

samband med avtalet bekräftas även av Universals vd Per Sundin som tror att konkurrensen 

kommer bli hårdare. Sonys vd Mark Dennis menar även han att det idag finns fler potentiella 

affärsområden som inte funnits tidigare, vilket gör att nya aktörer etablerar sig inom dessa.  
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5.1.2 Artisternas förhandlingskraft gentemot majorbolagen 

Eftersom de svenska majorbolagen idag endast är tre stycken är det med andra ord fler antal 

artister än antalet majorbolag, vilket betyder att majorbolagen är mer koncentrerade i 

förhållandet mellan dem och artisterna. Då majoriteten av den svenska musikbranschen utgörs 

av tre stora aktörer, det vill säga majorbolagen, blir leverantörernas makt enligt Porters teori 

(2008) begränsad, vilket betyder att artisterna har svårare att förhandla fram fördelaktiga avtal 

eftersom majorbolagen är få och därmed också innehar en starkare position. 

 

Att majorbolagen innehar en starkare ställning gentemot artisterna kan även styrkas genom att 

se hur intäktsfördelningen sker mellan de berörda parterna. Flertalet stora svenska artister har 

hotat med att stämma majorbolagen för den snåla intäktsfördelningen och samtliga artister 

som intervjuats tycker att fördelningen är skamlig. Den independentbolagssignade artisten 

Johansson menar att intäkterna från streamingtjänster knappt märks då musikbolagen tar en 

sådan stor del och majorbolagssignade Moy anser själv att han har världens sämsta avtal med 

Universal gällande fördelning av streamingintäkter, men menar samtidigt att det är standard 

för branschen. Andreasson på United Screens, forskaren Johansson och marknadsföraren 

Durmér är också överens om att en 90/10 fördelningen inte är resonabel. 

 

Båda de intervjuade majorbolagen kommer att använda samma fördelning av 

streamingintäkterna vid Youtube som exempelvis Spotify. Även då alla respondenter, förutom 

majorbolagen, anser att intäktfördelningen är bedrövlig och att intäktsnivåerna behöver 

justeras kommer majorbolagen alltså fortfarande att använda 90/10 fördelning på Youtube-

intäkterna. Det tyder på att de fortfarande besitter stor makt då de själva inte anser att det är 

nödvändigt att ändra på fördelningen.  

 

I samband med digitaliseringen har dock både inspelning och distribuering blivit lättare för 

artister att sköta själva. Innan digitaliseringen var inspelning en dyr process som krävde stora 

investeringar, men idag kan artister spela in sin musik hemma i sitt eget vardagsrum, så gott 

som gratis. Samtliga artister menar att det idag är lättare att sprida sin musik över hela världen 

med hjälp av olika internettjänster, direkt från sitt eget vardagsrum. Mashimas sångare Lindell 

menar exempelvis att vilken artist eller band som helst kan distribuera sin musik snabbt och 

smidigt över nätet och soloartisten Ohlsén berättar att internet och digitaliseringen gjort att 

artister idag faktiskt nästan kan göra allt på egen hand och menar att man idag behöver man 

inte vara på rätt ställe utan på rätt sida. Även Durmér berättar att den väg en artist tidigare 
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behövt gå har brutits upp tack vare internet samtidigt som forskaren Johansson menar att det 

nu är både billigare och enklare att nå sin målgrupp och kommunicera med den.  

 

Då det blivit både lättare och billigare att spela in, producera och distribuera musik har 

leverantören också fått större valfrihet och kraft.  Enligt Porter (2008) är förhandlingskraften 

stor om leverantören inte är beroende av industrin för att kunna få intäkter. Visserligen är 

artisterna beroende av musikindustrin för att få intäkter, men idag är de inte lika beroende av 

majorbolagens hjälp för att kunna tjäna pengar. När nu Youtube-avtalet är klart kan artisterna 

tjäna pengar på egen hand, vilket ökar deras maktposition. I USA, där Youtube-avtalet funnits 

sedan 2009, har plattformen öppnat nya möjligheter för artister att slå igenom och försörja sig 

på egen hand, ta bara exemplen med Macklemore and Ryan Lewis och Lindsey Stirling. 

Ingen av dessa är heller intresserade av ett skivkontrakt med ett majorbolag. Sverige har legat 

något efter i utvecklingen gällande musik på Youtube, vilket Durmér tror kan bero på det sena 

intäktsavtalet men också att Sverige varit så tidiga med Spotify vilket gjort att många missat 

att se potentialen i Youtube. Även om det är få av de intervjuade banden som känner till det 

nya avtalet är de fortfarande väldigt positivt inställda till det. Alla de osignade artister som 

intervjuats menar att det nya avtalet öppnar nya möjligheter för artister att skapa en karriär 

utan majorbolagens hjälp. Å andra sidan tror både forskaren Johansson samt Durmér att även 

fast det idag är lättare att få ut musiken, är det fortfarande svårt för artister att nå ut med 

musiken, något som även majorbolagen håller med om. De signade artisterna tror inte att fler 

kommer välja att ”köra” själva i samband med avtalet då han menar det skulle generera för 

lite pengar, men tror samtidigt att det kan fungera som en skjuts i rätt riktning. Forskaren 

Johansson anser dock att Youtubes möjligheter och hjälpmedel kan göra att osignade artister 

vill satsa på detta.  

 

Enligt Porter (2008) beror leverantörernas ställning i branschen också på hur pass 

differentierade leverantörernas produkter är och han menar också att förhandlingsstyrkan är 

stark om det inte finns något substitut för vad leverantören levererar. Musikbranschen 

kännetecknas av att artister med unika sångröster och musik bygger upp ett varumärke kring 

sig själva, vilket innebär att de differentierar sig själva och bildar en säregen produkt som 

majorbolagen kan ha svårt finna något likvärdigt substitut till.  

 

Porter (2008) menar också att leverantören intar en maktposition när företaget tvingas möta 

höga byteskostnader vid ett eventuellt byte av leverantör.  Om byteskostnaderna för 
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leverantören är låga får de en starkare ställning och en större valmöjlighet. Nu när 

kostnaderna för leverantören har blivit låga både när det gäller inspelningsmöjligheter och 

distributionsmöjligheter samt att leverantören nu också har möjlighet att tjäna egna pengar 

tack vare Youtube-avtalet, har artisterna fått en starkare ställning och en större valmöjlighet. 

 

Leverantörernas förhandlingsstyrka har med andra ord blivit större i samband med internet 

och när det kommer till det nya avtalet har denna styrka ökat ytterligare. Däremot kände få av 

de intervjuade banden till det nya avtalet, vilket indikerar att det förmodligen än så länge inte 

är så många band och artister som gör det. Det betyder i sådana fall att deras 

förhandlingsstyrka gentemot majorbolagen i dagsläget kanske inte förändrats radikalt tack 

vare avtalet, men möjligheten finns att det kommer göra det så småningom.  

 

5.1.3 Rivalitet inom musikindustrin  

Porter (2008) menar att företagens rivalitet gentemot varandra och hur aggressiv denna är har 

stor påverkan på konkurrensen. Inom musikindustrin har rivalitet mellan aktörerna ökat, 

främst på grund av de möjligheter som internet öppnat. Den svenska musikbranschen har 

sagts vara dåliga på att förstå ekonomin på Youtube men avtalet gör att allt fler ser 

möjligheterna och fler konkurrerande aktörer, som till exempel United Screens, tävlar om att 

locka lovande artister att teckna avtal med just dem. 

 

Även fast majorbolagen innehar de största marknadsandelarna finns det idag många aktörer 

som konkurrerar inom branschen och Porter menar att rivaliteten är hög om konkurrenterna är 

många, vilket leder till att företagen måste slåss om samma kunder. De aktörer som främst 

konkurrerar om artister med majorbolagen är independentbolagen samt 

marknadsföringsföretag som United Screens. Åsikterna kring independentbolagen har varit 

skilda. Olsson berättar att han lika gärna kan göra jobbet själv då independentbolagen ändå 

inte har någon större marknadsföringsbudget. Ekberg säger att ett majorbolag skulle passa 

dem bättre och även Olsson ger antydningar om att ett majorbolagskontrakt känns lockande. 

Annars har tankarna främst handlat om vilket kontrakt artisterna får. Många verkar skeptiska 

till att artister skulle bli nöjda om fördelningen innebär 90/10 och att ett independentbolag 

förmodligen kommer ha en annan fördelning. Förutom det är det även många som uppskattar 

att independentbolag känns mer ärliga och verkligen tycker om musiken man gör. Om det 

även är som Durmér pratar om, att det är antal strömmar som gäller, så kan 
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independentbolagen vara duktigare att hitta subkulturer som lyssnar mycket. Därmed kan ett 

independentbolag bli mer attraktivt. 

 

Då det även är marknadsföringen som det främst talas om angående ett majorbolag kan denna 

styrka komma att förändras om bolag som United Screens etablerar sig och blir ett välkänt 

tillvägagångssätt. Olsson pratar om att ett sådant alternativ definitivt är intressant om de har 

en betalningsmodell som innebär att man inte slänger upp en summa utan att de tar en del av 

intäkterna. Detta är något som Andreasson berättar att de gör, att de tar en del av intäkterna 

från reklamen som visas i samband med musiken på Youtube. Andreassons affärsidé kommer 

även från att Youtube kommer växa sig ännu starkare i Sverige och är tidigt med i matchen. 

Han tror också att fler artister kommer vända sig till dem.  

 

Både forskaren Johansson, marknadsföraren Durmér och majorbolagen är överens om att det 

idag är lättare för idag artister att få ut musiken, men att det är desto svårare för dem att nå ut 

med den till rätt publik. Sundin tror dessutom att utbudet av musik kommer att öka nu när 

avtalet är klart.  Då det idag finns ett stort antal artister, framförallt på Youtube, är 

möjligheterna större för andra konkurrerande företag att locka till sig artister och på så sätt 

sno åt sig marknadsandelar. 

 

Enligt Porter (2008) kan rivalitet ibland också leda till ett priskrig. Majorbolagen har bekräftat 

att de kommer använda samma fördelning på Youtube som vid andra streamingtjänster, vilket 

ingen av respondenterna tycker är rimligt. Då andra konkurrenade företag kan erbjuda 

liknande tjänster som majorbolagen men med bättre intäktsfördelning till artisterna, ökar 

konkurrensen ytterligare. 

 

Även om majorbolagen fortfarande innehar majoriteten av marknadsandelarna har rivaliteten 

mellan aktörerna på marknaden ökat i samband med digitaliseringen. Youtube-avtalet har 

förstärkt rivaliteten ytterligare då det öppnat nya möjligheter för aktörer att ta sig in på 

musikmarknaden och som det ser ut idag kan de erbjuda mer förmånliga avtal än vad 

majorbolagen gör.  
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5.2 Beroendeförhållandet mellan artister och majorbolag 

5.2.1 Majorbolagens beroende 

Majorbolagen är alltmer beroende av artisterna om de utgör en stor del av deras totalaffär 

enligt Mattson. En enstaka artist påverkar inte totalaffären i någon större utsträckning men 

däremot är det artisterna tillsammans som utgör totalaffären. Särskilt kan det vara stora och 

etablerade artister som drar in mycket intäkter åt majorbolagen. Flera artister har varit i bråk 

om ersättningen de får av majorbolagen från streamingintäkterna. I Sverige är det som sagt 

ännu inte uttalat vilka artister det gäller men om man ser till USA så är det stora namn som 

Eminem det gäller, varav han även vann sin rättegång. Förutom att det främst är de större 

artisterna som genererar mest pengar för majorbolagen så är det även det faktum att de redan 

investerat i att få artisten att bli stor. Är artisterna inte nöjda med fördelningen och är balansen 

mellan bidrag och belöning inte jämn kan relationen helt enkelt upphöra, det vill säga att 

artisterna väljer att inte förlänga kontrakten när det väl är dags.  

 

Tar majorbolaget stora risker som hänger på att artisten lyckas skulle det enligt Mattsson 

(2012) innebära att de är beroende av artisten. Men majorbolagen tog större risker för 

artisterna förr då de var med och byggde upp artistens karriär från grunden innan de var säkra 

på att publiken skulle gilla det, men som det är idag har flera bekräftat att majorbolagen är 

mer inriktade på redan etablerade artister. Därmed är inte risken lika stor för majorbolagen 

idag, då de satsar på sådana artister som redan har en publik och som i många fall redan har 

färdiginspelade album. 

 

Trots utvecklingen av avtalet är det fortfarande flera artister som säger att de vill ha ett 

majorbolagskontrakt, att det tar hela karriären till nästa nivå. Därmed har majorbolagen 

många leverantörer att välja mellan om en tackar nej. Men som tidigare nämnt är det främst 

lite större artister som plockas upp av majorbolag. Olsson berättade, om man väl får igång 

hela grejen själv, varför ska man dela med sig till ett majorbolag. Skulle utvecklingen bli som 

i USA så är det alltfler etablerade artister som väljer att fortsätta på egen hand. Då skulle 

majorbolagen bli tvungna att satsa på något mindre etablerade band. Det skulle därmed 

innebära att det blir kostsamt att byta leverantör, det vill säga om en artist väljer att avsluta 

samarbetet, då majorbolagen då behöver satsa mer kapital för att bygga upp ett varumärke när 

en ny artist signas. 



 

45 
 

 

Majorbolagen är idag väldigt attraktiva för sin styrka i marknadsföringen, men för en redan 

etablerad artist blir denna del inte lika attraktiv. Som Durmér säger brukar majorbolagen 

använda sig av redan etablerade namn och baka ihop dessa med nya artister för att ge dem en 

skjuts på karriären. Så utan de etablerade artisterna kan hela den strategin försvinna. 

 

5.2.2 Artisters beroende 

För artisten kan majorbolagens resurser vara av betydelse för verksamheten då det bland annat 

kan innebära bättre produktioner och därmed inspelningar. Samtliga signade band påpekade 

att en stor fördel med ett majorbolag är finansieringen till bättre inspelningar. Därför kan de i 

allt större grad vara beroende av ett majorbolag som kan bistå med stora resurser. 

 

Beroende på varför man från första början valde att signa med ett majorbolag påverkar vilken 

betydelse det har om relationen upphör. De två faktorer som främst belysts är finansiering och 

promotion. Har man redan spelat in ett album så blir finaniseringen av mindre betydelse men 

däremot om man inte lyckats nå ut till en publik genom ett majorbolag kan det utifrån den 

aspekten betyda att det är svårt att hitta en publik till just den artisten och förutom det att 

artisten till stor del börjar tvivla på sig själv om ett majorbolag inte vill fortsätta samarbetet. 

Däremot om relationen upphör på grund av artistens beslut som väljer att köra själv och redan 

är etablerad så har upphörandet mindre betydelse.  

 

Den strategiska betydelsen som relationen med ett majorbolag innebär för artisten är främst 

den marknadsföring och finansiering som de bistår med. Men om en artist redan nått ut till en 

publik, vare sig genom ett majorbolag eller på hand, blir marknadsföringsbiten av mindre 

betydelse i relationen. Finansieringen av kommande album kan fortfarande vara av betydelse, 

men med en publik börjar intäkterna rulla in och man kan lyckas finansiera sig själv. Som 

Durmér pratar om att fler artister kanske börjar fråga sig vad det är de får i utbyte av 

majorbolagen idag för de 90 procenten de blir av med. Är det av strategisk betydelse? Ett 

flertal artister berättar att den snåla intäktsfördelningen är värt det då marknadsföringen är en 

svår bit, men samtidigt säger andra att det inte är en legitim fördelning för det som de får 

tillbaka. Lindell tror att mindre band kommer bli mer kritiska till majorbolagen. Den 

strategiska betydelsen som marknadsföringen innebär får även mindre betydelse om andra 

aktörer kan bistå med denna bit, som till exempel United Screens.  
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Olsson pratar om hur digitaliseringen har öppnat upp dörrar för artister, att det gör det lättare 

för en själv men att det samtidigt är fler som tävlar om uppmärksamhet. Så antalet 

konkurrerande leverantörer är många. I den mån blir artister alltmer beroende av 

majorbolagen. Durmér pratar om fördelen att ligga med på topplistor, vilket domineras av 

majorbolagen. Men om utvecklingen ter sig som den i USA så har Youtube lyssningar börjat 

ta sig in på topplistorna. Det innebär fortfarande att man måste få upp antalet lyssningar, men 

som Durmér pratar om så finns det Youtube kanaler som fungerar som tv-kanaler där man 

hittar nytt material. Om fler användare vänder sig till dessa kanaler istället för majorbolagens 

kanaler kan denna position komma att förändras. Därmed kan beroendet av majorbolagen för 

att få en konkurrensfördel gentemot andra artister att hamna i händerna på andra aktörer. 

 

Enligt Durmér kan digitaliseringen vara en fördel för nischade artister som tillhör subkulturer, 

som kan jämföras med grad av differentiering. Durmér nämner att dessa har en fördel som 

tillhör subkulturer då de vet vilka kanaler som är viktiga att satsa på. Det är även ofta dessa 

som inte söker en bred kommersiell framgång. Det är även som Durmér nämner antalet 

strömmar som räknas. Tillhör man då en subkultur vars publik lyssnar mycket blir man allt 

mindre beroende av ett majorbolag. 

 

5.2.3 Maktbalansen mellan majorbolag och artister 

Ser man till Mattsson modell av olika styrkeförhållanden har dessa kommit att förändras i 

samband med digitaliseringen och avtalet. Både artister, Durmér och forskaren Johansson har 

påpekat hur digitaliseringen har förändrat möjligheterna till att själva spela in sin musik och 

ge ut den. Något som musikbolagen hade en all större makt i förut. Innan detta skedde kan 

man säga att majorbolagen dominerade artisterna som var tvungen att acceptera villkoren den 

gavs för att ens ha en chans att spela in och ge ut musiken. Men dessa hinder har brutits upp i 

samband med digitaliseringen som gör att man kan spela in musiken själv och tack vare 

plattformar som Youtube som gör att man göra musiken tillgänglig.  

 

Som tidigare nämnt tar majorbolagen ofta upp artister som redan är etablerade och därmed har 

färdiga låtar som är någorlunda kända. Men för vissa artister kan det innebära att de kan göra 

bättre produktioner av kommande album och att man tar steget till en högre nivå. Men alltför 

orimliga villkor kan göra skivkontraktet mindre attraktivt då det ändå går att göra det själv. 

Flera har påpekat att det spelar roll hur avtalet ser ut, att det ska vara en bra deal ifall de ska 
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acceptera. Så utifrån denna aspekt har inte majorbolagen samma dominans i relationen och 

den borde istället kännetecknas av ett samarbete, där båda tjänar på villkoren. 

 

Majorbolagen domininerar fortfarande vad det gäller finansiering och promotion. Det är 

framförallt detta som gör att artister accepterar majorbolagens dominans i relationen. Flera har 

påpekat hur hård konkurrensen kan bli på Youtube i och med avtalet och forskaren Johansson 

påpekar att många artister förmodligen vill ha någon annan som gör insäljningarbetet, att det 

inte tillhör bilden av artistskapet.  Samtidigt har avtalet inneburit att nya aktörer som United 

Screens uppstår som bara fokuserar på marknadsföring och som ger bättre villkor, någonting 

som Olsson definitivt tyckt var intressant. Även Youtube själva har flera gratisfunktioner för 

att lyfta fram artisterna. Då artister måste ha reklam på sina Youtube-videos för att kunna få 

ersättning har det påpekats att konsumenter kan störas av all reklam och sluta använda sig av 

Youtube, vilket skulle göra avtalet och dess möjligheter meningslöst. Samtidigt säger 

Andreasson att konsumenterna kommer lindrigt undan jämfört med tv-reklam och menar att 

Youtube kommer bli ännu större i Sverige än det är idag.  

 

Samtliga osignade band trodde fler artister skulle börja köra själva, samtidigt trodde de 

signade artisterna att det inte skulle bli någon större skillnad. Mellan majorbolagen och flera 

större artister råder det dock en konflikt. En relation i konflikt är enligt Mattson (2012) minst 

kompatibel med partnerskapsrelationer. Hans beskrivning av att de i värsta fall löses av 

skadeståndsöverenskommelser är något som redan skett i USA och någonting som är på gång 

att ske i Sverige. 
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6. Slutsats 

 

apitlet presenterar de slutsatser som utmynnar från analysen. Kapitlet besvarar 

hur avtalet påverkat majorbolagens konkurrensfördelar gentemot artisterna och 

hur detta i sin tur påverkat maktbalansen mellan de två aktörerna. 

Avslutningsvis följer implikationer som utmynnat från slutsatsen samt förslag på 

vidare forskning. 

 

 

6.1 Majorbolagens attraktivitet minskar 

Författarna har identifierat att majorbolagens attraktivitet för artisterna i samband med avtalet 

till en viss del fortfarande är stark, men att den samtidigt minskar mer och mer. Möjligheten 

att tjäna pengar på Youtube, som är en mycket populär plattform där det är gratis att 

distribuera musiken, har gjort att inträdesbarriärerna för musikindustrin blivit lägre. Det är 

lättare för nya aktörer att använda denna plattform på samma sätt som majorbolagen och det 

faktum att det är gratis gör att det blir minskat behov av investeringskapital. Att Youtube tack 

vare avtalet nu fungerar som en intäktsplattform innebär att allt fler företag ser möjligheterna i 

att verka på Youtube, som till exempel United Screens. Det innebär också att det snart kan 

finnas fler konkurrenter som kan erbjuda någorlunda likvärdiga tjänster som majorbolagen 

men med en mer fördelaktig fördelning som lockar artisterna att skriva avtal med dem. 

 

Att inträdesbarriärerna minskat har inte bara inneburit möjligheter för andra företag utan även 

för artisterna själva då avtalet nu skapat ytterligare en möjlighet för dem att tjäna pengar på 

egen hand. Detta har gjort att artisterna intagit en starkare ställning gentemot majorbolagen, 

framförallt när det kommer till osignade artister som alla tror att fler kommer välja att skapa 

en karriär på egen hand. Men samtidigt har de påtalat vissa delar, såsom marknadsföring, som 

de fortfarande vill ha hjälp med. Majorbolagen är även skickliga på att få låtar på topplistorna. 

Detta har inte förändrats, men vad som har förändrats om man ser till USA är att topplistorna 

nu tar med de populära låtarna från Youtube som genererar stor publicitet. För att lyckas få en 

låt att bli populär på Youtube måste artisten nå ut med musiken till publiken. Detta kan enligt 

forskarna vara svårt att lyckas med på egen hand då mängden musik på nätet idag är större än 

någonsin och menar att de flesta artister därför behöver uppbackning. 

K 
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Då rivaliteten mellan befintliga aktörer ökat i samband med avtalet när bland annat United 

Screens blivit mer fokuserade på musik på Youtube, har nya möjligheter för artister att skapa 

en karriär öppnats utan att behöva ge bort 90 procent av streamingintäkterna. Intresset för 

sådana företag ter sig bli stort bland de artister som inte är intresserade av ett 

majorbolagskontrakt. Även independentbolagen är attraktiva ur de flesta osignade artisternas 

ögon då dessa har en annan intäktsfördelning samt ett mer ärligt tillvägagångssätt än 

majorbolagen. Författarna har kommit fram till att artisterna också har blivit mer kräsna än 

tidigare eftersom de inte vill ta första bästa skivkontrakt utan hellre arbetar på egen hand tills 

det rätta erbjudandet dyker upp. Då majorbolagen endast erbjuder 10 procent av 

streamingintäkterna pekar detta på att artister hellre kommer att välja andra konkurrerande 

aktörer med generösare intäktsfördelning, eftersom ingen anser att fördelningen som 

majorbolagen använder idag är något som lockar.  

 

Majorbolagens främsta konkurrensfördelar som har framkommit är ekonomiska resurser, 

inspelning, distribution och marknadsföring. Men digitaliseringen har gjort att artister kan 

spela in musik billigare, Youtube har gjort att de kan ladda upp musiken gratis samt med olika 

verktyg marknadsföra sig. Avtalet har lett till att artister nu når en distributionskanal som 

genererar intäkter, utan majorbolagens hjälp. Men för att kunna få betydande intäkter måste 

de nå ut till en större massa, vilket artister uttryckt att de behöver hjälp med. Det har visat sig 

att majoriteten av de osignade artisterna inte är intresserade av ett majorbolagskontrakt medan 

de signade banden är det, vilket tyder på att majorbolagens attraktivitet är svag för de mindre 

banden men stark för de större. Dock har samtliga poängterat att majorbolagens 

intäktsfördelning gällande streamingintäkter är långt ifrån rättvis. Men avtalet har lett till att 

nya aktörer börjar satsa på musikakter på Youtube vilket kan göra att de fungerar som ett 

substitut för majorbolagen till fördel att de även erbjuder generösare intäktsfördelning.   

 

6.2 Indikationer på förändrad maktposition 

Tack vare de nya alternativen till majorbolagen innebär detta att artisterna får en starkare 

position gentemot majorbolagen. Detta faktum har dock inte påverkat åsikten hos de signade 

artisterna som fortfarande är positiva till ett majorbolagskontrakt. De menar att den snåla 

intäktsfördelningen är standard för branschen och att fördelarna med ett majorbolagskontrakt 

överväger intäktsfördelningen. De som i allt högre grad insett sin maktposition är de osignade 

banden som ställer sig kritiska till ett majorbolagskontrakt och har till och med tackat nej till 
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ett erbjudande. Det är även de som är mest intresserade av att vända sig till majorbolagens 

substitut. Detta är dock en uppfattning som fanns redan innan avtalet och när respondenterna 

fick reda på vad avtalet innebar så berättade samtliga att de tror att fler artister kommer välja 

bort majorbolagen.  

 

Det har konstaterats att majorbolagen främst plockar upp redan etablerade artister men det 

innebär att artister redan har en karriär när de blir aktuella för majorbolagen vilket leder till 

dilemmat som flera tagit upp, nämligen varför de då skulle välja att ge bort 90 procent av sina 

intäkter. Vissa vill kunna fokusera helt på artistskapandet, men då finns det som nämnt 

substitut som kan sköta de andra bitarna. Dessutom påpekar flera att de behöver använda sig 

av konkurrerande aktörer för att kunna bli stora för att sedan kunna få ett kontrakt med ett 

majorbolag, men nu när konkurrensfördelarna med majorbolagen minskat blir det mindre 

aktuellt att byta till ett majorbolag om intäktsfördelningen är så mycket sämre. Att 

majorbolagen behållit sin fördelning indikerar dock på att de fortfarande är dominanta i 

relationen till artisterna.  

 

Trots avtalet ter sig majorbolagen ha kvar sin maktposition gentemot artisterna men makten 

börjar samtidigt börja avta utifrån osignade artisters perspektiv och flera har påpekat att 

artisterna kommer börja ifrågasätta vad de verkligen får för de 90 procent som de ger upp, om 

bidrag och belöning verkligen ligger i balans. 

6.3 Implikationer 

Det har visat sig att majoriteten av banden inte kände till det nya avtalet och ingen av de 

osignade banden hade ens hört talas om det, vilket tyder på att det förmodligen är många 

andra artister som inte har kunskap om avtalet. Innan författarna berättat om avtalet för de 

osignade artisterna ville de ha ett skivkontrakt, men när de fick information om dess innebörd 

trodde samtliga att fler skulle välja bort musikbolagens hjälp. I USA, där avtalet funnits sedan 

2009, har artister som Macklemore och Stirling slagit igenom med dunder och brak utan 

majorbolagens hjälp då de insett att majorbolagen är av mindre betydelse för karriären. Det 

har sagts att Youtube i Sverige inte är lika stort som i USA och att man ännu inte är insatt i 

hur ekonomin på plattformen fungerar. Samtidigt förutspås det av flera att det kommer bli lika 

stort, om inte större i Sverige till och med. Om fler svenska artister får kännedom om avtalet 

kan samma mentalitet sprida sig hos dem som hos de amerikanska artisterna. Fler kan då se 
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fördelar i att försöka skapa en karriär på egen hand eller använda sig av independentbolag 

eller mediebolag som United Screens istället för att sukta efter ett majorbolagskontrakt som 

endast ger de 10 % av intäkterna från Youtube och andra streamingtjänster. 

 

Att flertalet osignade band inte vill ha ett majorbolagskontrakt kan bero på att de inte är 

insatta i vad det egentligen skulle innebära för dem. De kanske bara läst i media om hur 

artister klagar på deras kontrakt med majorbolagen och därför fått en negativ bild av dessa. En 

artist nämnde att det känns som att majorbolagen vill göra musiken mer kommersiell för att 

öka försäljningen, men sa samtidigt att det inte fanns något belägg för det och att det kanske 

bara var fördomar. Det kan även bero på att majorbolagen vill hitta redan etablerade artister 

och därför känner kanske osignade artister att de är ett hopplöst fall.  Att som artist då säga att 

ett majorbolagskontrakt inte är lockande kan hindra dem från att framstå som misslyckade. 

 

Det har spekulerats i att majorbolagen kommer ändra sin intäktfördelning, men det förutsätter 

att majorbolagen själva får en ökning i sina intäkter. Då konkurrensen om artisterna blivit 

hårdare i samband avtalet bör majorbolagen ändra sin fördelning för att inte förlora 

marknadsandelar. Ändrar majorbolagen sin intäktsfördelning pekar det på att de skulle bli mer 

attraktiva för fler artister. 

 

När kunskapen om avtalet inte är så bred bland artisterna förändras inte majorbolagens 

konkurrensfördelar drastiskt och maktbalansen påverkas inte heller radikalt. Men i och med 

att det kommer fler aktörer som satsar på Youtube kan dessa skapa sig ett namn samt bli mer 

attraktiva för artister och därmed bli en vanligare väg att gå. Fortsätter artisters irritation 

angående fördelningen av streamingintäkter blir det förmodligen också så. Som i USA där 

avtalet funnits en längre tid har det blivit vanligare att vända sig till specifika funktioner 

utifrån det man vill ha hjälp med, som till exempel ett managementbolag. Det krävs få som 

lyckas för att andra ska inse att det finns andra möjligheter. Om fler inser de andra 

tillvägagångssätten och ställer sig kritiska till majorbolagen blir makten större hos artisterna 

vilket kan tvinga majorbolagen att ändra sin intäktfördelning.  
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Då avtalet är relativt nytt behövs mer forskning för att öka förståelsen för hur avtalet påverkar 

den svenska musikindustrin. Vidare forskning rekommenderas därför inom följande områden:  

 

 Då det är få artister idag som känner till avtalet rekommenderar författarna att om 

några år se hur kunskapen om avtalet spridit sig och huruvida majorbolagens 

position i så fall förändrats.  

 

 Då avtalet öppnat nya möjligheter för andra konkurrerande aktörer vore det av 

intresse att undersöka hur väl dessa positionerar sig på marknaden och vilka 

effekter det kan ha för majorbolagen och dess syn på intäktsfördelning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide för artister som är signade med independentbolag 

 

Du får gärna berätta lite om ditt band om du vill, t ex. vilket skivbolag ni är signade till, hur 

länge ni funnits, vilket genre ni spelar inom osv.  

1. Varför ville ni ha skivkontrakt? 

 

2. Hur fick ni skivkontrakt? 

 

3. Tror du att ni skulle ha varit där ni är idag utan ett skivkontrakt? 

 

4. Hur marknadsförde ni er själva innan ni fick skivkontrakt? 

 

5. Vad tycker du/ni om fördelningen av intäkterna från streamingtjänster? 

 

6. Vad är din allmänna uppfattning om Youtube? 

 

7. Känner du/ni till det nya avtalet som Stim slutit med Youtube? 

Om inte så innebär avtalet att Stims medlemmar (musikskapare och deras musikförlag) får 

ersättning när deras verk visas på Youtube.  Ju fler visningar en video med tillhörande 

reklamklipp får desto större pengar till de Stimanslutna upphovsmännen och musikförlagen. 

Intäkterna från reklamen på Youtube utgår för både musikvideor, promotionsvideor, 

konsertvideor, tv-klipp med musik, direktsändningar samt klipp som laddats upp av 

användarna. Avtalet omfattar dessutom alla visningar inom hela Europa. 

 

8. Nu när det avtalet är spikat, skulle ni fortfarande velat ha ett skivkontrakt om ni var 

osignade? 

 

9. Tror du att det är enklare nu, med det nya Youtube-avtalet, att lyckas på egen hand? 

 

10. Vet du hur fördelningen av intäkter från Youtube kommer ske? I så fall, är du nöjd 

med denna? 
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11. Har ni en egen Youtube kanal? Om ja, hade ni många visningar innan ni fick 

skivkontrakt? Interagerar ni mycket med era fans på er kanal? 

 

12. Anser ni att ert skivbolag satsat på Youtube? Har ni fått ett uppsving på er 

Youtubekanal efter skivkontraktet? 

 

13. Anser ni att ett skivkontrakt med ett majorbolag känns lockande? 
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Bilaga 2. Intervjuguide för artister som är signade till majorbolag 

Du får gärna berätta lite om ditt band om du vill, t ex. vilket skivbolag ni är signade till, hur 

länge ni funnits, vilket genre ni spelar inom osv.  

1. Varför ville ni ha kontrakt med ett majorbolag? 

 

2. Hur fick ni skivkontrakt med ett majorbolag? 

 

3. Hur marknadsförde ni er själva innan ni fick skivkontrakt? 

 

4. Vad är fördelarna med att vara signad till ett majorbolag? 

 

5. Vad tycker ni om fördelningen av intäkterna från streamingtjänster? 

 

6. Använder ni er av Youtube? 

 

7. Känner ni till det nya avtalet mellan Youtube och Stim? 

Om inte så innebär det nya avtalet att Stims medlemmar (musikskapare och deras 

musikförlag) får ersättning när deras verk på Youtube visas.  Ju fler visningar en video med 

tillhörande reklamklipp får desto större pengar till de Stimanslutna upphovsmännen och 

musikförlagen. Intäkterna från reklamen på Youtube utgår för både musikvideor, 

promotionsvideor, konsertvideor, tv-klipp med musik, direktsändningar samt klipp som 

laddats upp av användarna. Avtalet omfattar dessutom alla visningar inom hela Europa. 

Avtalet blev klart 18 oktober i år. 

8. Tror ni att det är lättare att lyckas på egen hand nu när avtalet är klart? 

 

9. Vet du hur fördelningen av intäkter från Youtube kommer ske? I så fall, är du nöjd 

med denna?  

 

10. Har ni en youtube kanal? Om ja, interagerar du/ni mycket med era fans på er kanal? 

 

11. Anser ni att ert skivbolag satsat mer på Youtube nu när avtalet är klart? 
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Bilaga 3. Intervjuguide för osignade artister 

 

Du får gärna berätta lite om ditt band om du vill, t ex. vilket skivbolag ni är signade till, hur 

länge ni funnits, vilket genre ni spelar inom osv.  

 

1. Varför har ni inget skivkontrakt?  

 

2. Vill ni ha ett skivkontrakt? Varför/varför inte 

 

3. Om du fick välja, skulle du helst vilja ha ett skivkontrakt med ett majorbolag eller 

independentbolag? Motivera. 

 

4. Anser du att internet/digitaliseringen öppnat upp nya möjligheter för artister att klara 

sig på egen hand? Om ja, på vilket sätt? 

 

5. Hur marknadsför ni er musik idag? 

 

6. Om Youtube används. Interagerar ni mycket med era fans på er youtubekanal? 

 

7. Vad tycker du/ni om Youtube? Vilka är för- och nackdelarna? 

 

8. Känner ni till det nya Youtube-avtalet som Stim slutit med Youtube? 

Om inte så innebär det nya avtalet att Stims medlemmar (musikskapare och deras 

musikförlag) får ersättning när deras verk på Youtube visas.  Ju fler visningar en video med 

tillhörande reklamklipp får desto större pengar till de Stimanslutna upphovsmännen och 

musikförlagen. Intäkterna från reklamen på Youtube utgår för både musikvideor, 

promotionsvideor, konsertvideor, tv-klipp med musik, direktsändningar samt klipp som 

laddats upp av användarna. Avtalet omfattar dessutom alla visningar inom hela Europa. 

Avtalet blev klart 18 oktober i år. 

 

9. Anser du att avtalet förändrar/ökar möjligheter att lyckas på egen hand?  
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10. Vad tror du att avtalet kommer ha för betydelse för osignade artister att vilja ha 

skivkontrakt? 

 

11. Vet ni hur ersättningen från Youtube ser ut? 

 

12. Hur tycker ni den bör se ut? Från Youtube eller till exempel Spotify? 

 

13. Känner du till att det finns diverse gratis hjälpmedel för att få en framgångsrik karriär 

på Youtube?  

 

14. Om ja, har du utnyttjat dessa på något sätt? 

 

15. Om inte, skulle du ta hjälp av detta? 
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Bilaga 4. Intervjuguide för majorbolag 

 

1. Vad tycker du om det nya Youtube-avtalet? 

 

2. Vilka möjligheter ser du för er i och med avtalet? 

 

3. Ser du några eventuella nackdelar med avtalet? 

 

4. Hur arbetade ni med Youtube innan avtalet? 

 

5. Kommer ni satsa mer på marknadsföring på Youtube nu? Om ja, hur? 

 

6. Hur kommer fördelningen av Youtube-intäkterna att ske mellan er och artisterna? 

 

7. Varför anser du att artister ska signa med ett majorbolag? 

 

8. Tror du att fler artister kommer välja att köra utan skivbolag nu när avtalet är 

förankrat? 
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Bilaga 5. Intervjuguide för konkurrerande aktörer 

 

1. Skulle du kunna berätta lite mer om United Screens? 

 

2. Vad tycker du om det nya Youtube-avtalet? 

 

3. Vilka möjligheter och fördelar ser du för er i och med avtalet? 

 

4. Ser du några eventuella nackdelar med avtalet? 

 

5. Hur kan ni hjälpa osignade artister? Jobbar ni idag med några osignade artister? 

 

6. Nu när det Youtube avtalet är förankrat, tror ni osignade artister kommer vända sig till 

er istället för skivbolag? Om ja, varför?  

 

7. Vad har ni att erbjuda som skivbolagen inte har?  

 

8. Hur fungerar United screens, tar ni en viss procent eller betalar man en 

engångssumma?  

 

9. Hur tror ni att konkurrensen inom musikindustrin kommer att bli på Youtube i och 

med avtalet?  

 

10. Tror ni att majorbolagens position kommer att förändras? Varför/varför inte? 

 

11. Vilken betydelse har Youtube för musiksverige? 

 

12. Hur tror du att detta kommer utvecklas? 

 

13. Om fler börjar lyssna på Youtube, tror du att fler artister kommer välja att köra utan 

skivbolag? Independentbolag större kraft? 
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Bilaga 6. Intervjuguide för forskare 

 

1. Hur har digitaliseringen av musik påverkat möjligheten att lyckas som osignad artist? 

Tror du att det är lättare att lyckas utan skivkontrakt idag jämfört med förr? 

 

2. Vilka tror du har gynnats mest av digitaliseringen, independentbolag, majorbolag eller 

osignade artister? 

 

3. Vad tror du det svåraste är för en musiker med att nå ut med musiken? 

 

4. Vad tror du det viktigaste ett majorbolag bidrar med till en artist? 

 

5. Vilken betydelse har Youtube för musiksverige jämfört med andra länder? 

 

6. Under vilka förutsättningar skulle Youtube kunna bli större i Sverige?  

 

7. Vad vet du om det nya avtalet mellan Youtube och Stim? 

 

8. Vilka möjligheter anser du att avtalet för med sin för den svenska musikindustrin, dvs. 

majorbolag, independentbolag, signade samt osignade artister? 

 

9. Ser du några eventuella nackdelar med avtalet? 

 

 

 


