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Inledande sammanfattning  

 

Uppsatsen kan kort sägas behandla den del av musikbranschen som innefattar oberoende 

skivbolag och minorbolag i Stockholm. 

Vi ser på de ekonomiska förutsättningarna som innefattar marknaden, bidrag och 

finansieringsformer och hur både musiker och publiken kan ses som innovatörer inom fältet. 

Fältet som vi valt att studera beskrivs som att aktörerna har det gemensamt att de alla sätter 

musiken i fokus och de kommersiella aspekterna kommer i andra hand. En annan central 

punkt är att drivkraften är att göra något som känns meningsfullt. Teorier som vi använt som 

referensram presenteras och jämförs med de intervjuer vi har genomfört. Utgångspunkten är 

pilotstudier och intervjuer med personer på skivbolag som får representera fältet genom att de 

även är musiker och producenter. Urvalet av intervjuobjekten är också gjort med hänsyn till 

att de ska presentera olika genrer inom ett fält som avgränsas utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv.  
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Abstract 

 

This paper is in short about the part of the music industry that touches some of the 

independent and minor record companies located in Stockholm. These companies, and also 

their musicians, can be seen as innovators in our field. We concentrate our work on the 

ecnomic circumstances, especially the market, subsidies and ways of financing their activities. 

What these record companies have in common are the positioning of the music in the first 

place, the financial aspects are second rate. They all share an urge for doing something that 

they see as meaningful.  

In our survey we did four interviews with four different record companies. We see these 

people as representative for the field because they are also active as producers and musicians. 
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1 Introduktion 

 

På senare tid har flera små skivbolag etablerats och funderingar över den här utvecklingen har 

väckt intresset av att studera de ekonomiska förutsättningarna inom detta fält. 

Vi vill inledningsvis beskriva varför vi intresserar oss för ämnet och lite om de delar som 

uppsatsen behandlar.  

 

1.1 Bakgrund 

 
Musik och kulturverksamheter har andra förutsättningar än företagande i övrigt, både 

marknadsmässigt och produktionsmässigt. Vi har funderat över hur dessa skillnader ser ut och 

hur man kan förbättra förutsättningarna för musikproduktion. Vilka faktorer påverkar 

musikverksamheterna?  

Vi har jobbat med musik under flera år i olika former och mött svårigheter med brister i 

ekonomiska kunskaper hos musikutövare, ett ointresse av den ekonomiska delen eller dålig 

marknadsföring med flera problem. Dock bör nämnas att även om musikbranschen har sina 

brister har detta inte hindrat oss från att fortsätta, utan istället sporrat oss att undersöka och 

försöka förstå dessa svårigheter.  

Anledningen till att musikbranschen ser ut som den gör har sin förklaring i gamla definitioner 

och mönster som grundades under den kulturkommersiella framväxten under 1920-talet. Även 

om mycket har ändrats och ser annorlunda ut idag lever gamla normer kvar.  

 
Kulturell verksamhet delas ofta i upp i finkultur och populärkultur och så även musiken.  

Västerländsk musik har delats upp i konstmusik, populärmusik och folkmusik. Definitionen 

av konstmusik är att den är noterad och populärmusik är mediaburen, det vill säga att den 

sprids via radio, tv och skivor och är avsedd för en kommersiell marknad.  

Men trots att det skett en utveckling på musikområdet, stora delar av konstmusiken är 

lättlyssnad och kan vara kommersiellt gångbar samtidigt som det finns svåråtkomlig 

populärmusik, används definitionerna ofta än idag. Förhållandet mellan konst- och 

populärmusik kan vara klara men ibland är gränsen hårfin för den som lyssnar. Eftersom vi 

inte vill begränsa oss efter musikgenrer så har vi studerat de olika musikstilarnas samverkan i 

fältet. Om vi ser utanför de största kommersiella musikverksamheterna är gränserna mellan 

genrerna ofta otydligare och därmed intressantare anser vi.  
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På 60-talet möttes den experimentella nutida konstmusiken och rockmusiken med grupper 

som exempelvis The Velvet Underground, Can och Kraftwerk som har det gemensamma i att 

minst en av medlemmarna har en bakgrund inom konstmusiken. Deras musik var uppskattad 

av få under den tid de existerade men har inspirerat desto fler efterföljare eftersom de fört in 

nya klanger till rockmusiken, men till något intresse av att producera och genom egna bolag 

ge ut sin musik fanns inte, det kom senare.      

 

Det fält vi undersöker är ett fält med mycket Do-It-Yourself (DIY) � anda.  

DIY är ett begrepp som används mycket idag i flera sammanhang, IKEA, andra bygg-själv-

affärer och egengjorda sidor på Internet så som bloggar till exempel. Under åttio- och 

nittiotalet blev begreppet stort inom musiken. Idag används begreppet ofta i samband med 

mindre musikverksamheter och musikproduktioner. Indiepopens uppsving med flera andra 

genrer som skapade sin miljö, fester, spelningar själva, så som ravescenen blev en 

DIYindustri, ett begrepp som också använts inom Riot-grrrl scenen och på senare tid i ny, ofta 

elektronisk musik. Enligt Andy Bennett � föreläsare i sociologi på University of Surrey och 

författare till flera böcker och artiklar om ungdomskultur och populärmusik (och även �Music 

Scenes � Local, Translocal, and Virtual� (2004) Vanderbilt University Press) - är DIY något 

som kommer upp i lokala musikgenrer. Under 80-talet blev det i och med den digitala 

utvecklingen lättare för band att själva producera sin musik vilket underlättade spridningen av 

musiken där anarchopunken har varit framträdande.1 Tanken att göra själv har fått stort 

genomslag i Sverige. Många mindre band har startat sina egna skivbolag och tar på så sätt 

kontrollen över sin egen musik. Även om alla inte refererar till DIY begreppet är innebörden 

en tydlig trend idag. Vi kan se samma grundtanke hos skivbolag som Labrador Records, 

Rabid Records (The Knife) och Häpna Records (Se intervjuer punkt 5.1) 

 

Under den senare delen av 80-talet satte Riot-grrrl scenen de moraliska riktlinjerna för DIY 

inom musiken. Egna fanzines, festivaler och en direkt kommunikation med fansen satte upp 

normerna för begreppets innebörd. DIY innebär förutom ett nära förhållande till att ge ut sin 

musik och själv styra över hur den släpps på marknaden också ett aktivt deltagande och 

engagemang för musiken och allt runtomkring kärnan.2 

Det har många fördelar, musikerna har själva kontroll över både ekonomin och estetiken och 

även eventuella ideella mål. Det är lätt och billigt att producera själv och en fördel att hålla 

                                                
1 Bennett, Andy (2004) sid 5 
2 Bennett, Andy (2004) sid 119 
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produktionen så enkel och nära sig själv som möjligt. Viljan och drivkraften är därmed också 

en viktig aspekt inom dessa verksamheter.  

 

Hur kulturpolitiken inverkar i mindre musikverksamheter är också intressant. Vi för en 

diskussion runt kommersiella och kulturella affärsstrategier som intervjuobjekten har olika 

förhållningssätt till.  

 

Det fält som vi har studerat faller utanför arenamusiken och majorbolag (se punkt 2 för 

beskrivning av begrepp) men bedriver ändå sin verksamhet under kommersiella former och 

förhållanden. Den definition av konst och populärmusik som används idag sätter också upp 

normer för hur stat och kommun går in med bidrag och vad som anses kunna försörja sig själv 

på en kommersiell marknad.  

Vi vill lyfta fram och belysa normer och definitioner för att undersöka vad som skulle kunna 

förändras och kanske underlätta för musikbranschens aktörer. 

Vi tror också att musiker genom ökad ekonomisk kunskap skulle få mer kontroll över den 

egna verksamheten och därmed ett större oberoende från majorbolagens verksamhet. 

 

1.2 Beskrivning av fältet  

 

Ett fält definieras av kultursociologen Pierre Bourdieu (1984, 1993) som �att människor 

samlas kring något gemensamt som de tror på och strider om�. Det som kan ses som 

gemensamt inom det fält vi vill beskriva är att de som intresserar sig för musiken sätter 

musiken först, sedan kommer den kommersiella aspekten i andra hand.   

Vi har valt att studera ett område som faller utanför de stora kommersiella verksamheterna 

men ändå bedrivs som företag, dock mindre sådana. Delarna genremässigt innehåller 

konstmusik och populärmusik. Detta för att göra en jämförelse mellan de olika genrerna inom 

fältet som definieras utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vi har studerat verksamheter som alla 

verkar som minor bolag och oberoende skivbolag.  andra verksamheter som ideella föreningar  

(se punkt 2.3 för beskrivning av begreppen.) 

 

1.3 Frågeställning 

 

Under vilka ekonomiska förutsättningar verkar de mindre musikverksamheterna?  
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1.4 Syfte  

 
Vi koncentrerar undersökningen av de ekonomiska förutsättningarna på marknaden till 

marknadsföringen, kunskapen inom fältet, bidrag och finansiering, konkurrensförhållanden 

och slutligen drivkraften och entreprenörsanda inom fältet. 

Undersökningen ska ge oss en ny kunskap om de ekonomiska villkoren för de mindre 

musikverksamheterna.  

 

1.5 Avgränsning  

 

I uppsatsen kommer vi inte att begränsa oss efter någon speciell musikstil. Men vi avgränsar 

arbetet till att se på mindre skivbolag i Stockholm som har små ekonomiska resurser att röra 

sig med, och har ambitionen att vara verksamma på heltid. Vi utgår framförallt ifrån ett 

ekonomiskt perspektiv, men till viss del även ett kultursociologiskt perspektiv. 

 

2 Uppsatsens musikbegrepp 

 

Eftersom musiken som behandlas i uppsatsen kategoriseras som konst- och populärmusik vill 

vi först beskriva hur konstmusik och populärmusik definieras för att ge läsaren ett 

sammanhang av de resonemang vi för. Vi tar också upp marknadsmässiga begrepp som major 

och minorbolag, och förklarar hur former för ekonomin i stort fungerar i musikindustrin för 

att skapa en större förståelse hos läsaren. 

 

2.1 En beskrivning av begreppen konstmusik och populärmusik 

 
Konstmusik är en musikalisk genrebeteckning. Föreställningarna om en särskild konstmusik 

växte fram under 1700-talets estetiska debatt, när musik började jämföras och värderas i 

förhållande till andra konstarter såsom måleri, dikt och arkitektur3. Med konstmusik menar 

man att musiken är komponerad av en kompositör, den är därmed noterad och att det är 

partituret som i första hand är verket. Musikerna som framför verket har därmed ingen 

koppling till stycket, utan är mer att betrakta som utförare, ett slags hantverkare. Det är alltså 

sällsynt att kompositören sitter med i orkestern och spelar musiken, det händer däremot att 

kompositören dirigerar sina verk vid konsertsituationer. Vid fonogramutgivning anges 

                                                
3 Nationalencyklopedin 11 Jan Ling (1993) sid 274   



   9   
  

kompositörens namn med störst text, sedan anges dirigent och med minst text vilken orkester 

som spelar. Konstmusiken förstärkte i och med tillkomsten av populärmusikindustrin sin 

ställning som finare än populärmusik och folkmusik men idag anses den skillnaden vara 

utjämnad. Under 1900-talet har däremot nya musikaliska strömningar haft svårt att etableras 

hos en publik, de har föredragit �de stora mästarna� från 1700- och 1800-talen4.  

 
Populärmusik är en musikalisk genrebeteckning som hänger samman med de två senaste 

århundradenas sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar. 1800-talets 

industrialisering och urbanisering skapade förutsättningar för massproduktion och 

massdistribution av musik, det etablerades nya spridningskanaler.5 Under 1800-talet var 

kaféer, restauranger och danslokaler viktigast för spridningen av musiken. Med tillkomsten av 

nya produktions- och distributionsformer, som grammofonskivor och radion expanderar 

populärmusiken till en hel musikindustri under början av 1900-talet6. Samtidigt uppstod en 

växande klyfta mellan �populära� musikformer och en konstmusik som betraktades som mer 

värdefull. Under 1900-talet har populärmusiken påverkats i stigande grad av afroamerikanska 

musikstilar som Jazz och Blues.7 Populärmusiken har under hela tiden influerats av 

konstmusikaliska klanger. Spår av det sena 1800-talets pianomusik har influerat många 

jazzpianister. 1900-talets elektronmusik och collagemusik har så småningom letat sig fram till 

dagens electronica och hip hop, två exempel av många.  

 

2.2 Major och minorbolag 

 

De aktörer som är viktiga i en skivproduktion är förutom artisten bland andra en distributör 

och en producent. De skivbolag som själva har en distributionsavdelning kallas majorbolag. 

De skivbolag som anlitar en utomstående distributör kallas minorbolag. Detta är den 

amerikanska formen för skivindustrin som i stort ser lika ut i Sverige och Europa. 

Skillnaderna ligger i definitioner av oberoende bolag och minorbolag. Här råder delade 

meningar om hur dessa definieras. Oberoende bolag kallas ibland de bolag som inte hör till ett 

majorbolag, men i Sverige är de flesta oberoende bolagen beroende av majorbolagen i och 

med att den enda vägen till distribution är via dessa. Det går naturligtvis att distribuera själv 

som litet bolag men få väljer det alternativet då det innebär väldigt mycket jobb för liten vinst.  

                                                
4 Nationalencyklopedin 11 Jan Ling (1993) sid 274 
5 Nationalencyklopedin 15  Alf Björnberg  (1993) sid 219 
6 ibid. 
7 Nationalencyklopedin 15 Alf Björnberg (1993) sid 219 
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Donald Passman (amerikansk musikjurist som undervisat på University of Southern 

California Law School) gör en uppdelning som kan ses som en grundläggande beskrivning av 

branschen, vilken vi använder oss av för att göra en beskrivning här.   

Majorbolagen distribuerar sin musik via majordistributörer. Det finns fem stora distributörer i 

USA, vilka ägs av skivbolagen eller skivbolagens moderbolag. I Sverige finns till exempel 

Border, Silence, MNW och CDA. 

Minimajors är skivbolag som är uppbyggda på samma sätt som majorbolagen fast de saknar 

distributionen. De distribuerar vi majorbolagens distribution. Ofta är de bolagen också delvis 

ägda av det majorbolag som distribuerar. 

Oberoende/independent är skivbolag som inte är ägda av ett major eller minimajorbolag och 

de delas upp i majordistribuerade oberoende och verkligt oberoende bolag.  

De majordistribuerade oberoende bolagen distribuerar som mini-majorbolagen via 

majorbolagens distribution. De verkligt oberoende distribuerar via oberoende distribution, en 

distribution som inte samverkar eller ägs av majordistributionsbolag.8  

 

2.3 Musikindustrins former  

 

Skivindustrin är som alla branscher beroende av ekonomiska upp och nedgångar. 

Majorbolagen fungerar som andra kommersiella företag. Populärmusiken är i högre grad 

kommersiell eftersom marknaden styr vad som är populär musik. På vissa sätt formar artisten 

marknaden, men lika ofta är förhållandet det motsatta9.   

De personer/aktörer som är inblandade i ett skivbolag och ett skivkontrakt inkluderar bland 

andra skivbolag, agent, manager, producent och artister förstås.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
8 Passman, Donald (1991) sid 70 
9 Cusic Don (1996) sid 3 
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En modell för hur ett majorbolag fungerar kan se ut så här; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 1, Passman (1991) sid 73 
 

Typiskt för ett avtal mellan artist och skivbolag innebär att copyright och rätten att ge ut 

låtarna tillhör skivbolaget. Artisten får del av de pengar som skivbolaget tjänar på 

skivförsäljning, videos, eventuella nottryck med mera via royaltys, en ersättning i procent av 

skivbolagets intäkter efter att kostnaderna är täckta. Ofta betalas ett förskott ut till artisten 

vilket innebär att i vissa fall får artisten inget utbetalt i royaltys eftersom skivbolaget ska täcka 

sina utgifter först. Artisten får dessutom ersättning från Svenska tonsättares internationella 

musikbyrå (STIM.) Skivbolagens motsvarighet till STIM är International Federation of the 

Phonographic Industry (IFPI.) 

 

3 Metod 

 

Mindre musikverksamheters förutsättningar är ett relativt outforskat område inom 

företagsekonomin. Vi har därför valt en induktiv arbetsprocess där vi har utgått ifrån 

kvalitativa metoder i form av pilotstudier och intervjuer, både semistrukturerade och via mail.  

Vi förklarar och definierar begrepp som är specifika för fältet och relevanta för läsarens 

förståelse av vår undersökning. (Se punkt 2) 

         A &R 
(Artist & Repertoire)

Promotion  Försäljning 
 

Affärsverksamhet/ 
juridik Marknadsföring 

Internationell 
avdelning Artistutveckling 

Ekonomi  

Produkt 
Management 

Produktion 

�STYRELSE� 
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Vi har hämtat information från Statens kulturråd, STIM,  IFPI och Svenska oberoende 

musikproducenter (SOM.) 

  

3.1 Forskningsansats 

 

Vi har utgått ifrån de pilotstudier vi gjorde i början av uppsatsarbetet. Utifrån dessa 

reflektioner har vi valt ut de teorier som vi använder som referensram i vårt arbete. Vi valde 

också det fält som vi koncentrerar vår undersökning på utifrån dessa studier. Två av de 

intervjuer vi har genomfört är semistrukturerade och två har vi gjort via e-mail. 

Intervjuobjekten är ett strategiskt urval för att representera undersökningsfältet. 

 

3.2 Pilotstudier 

 

I undersökningen har vi gjort två studier av verksamheter i Stockholm. Vi har tittat på två 

verkande kulturföreningar som inte har någon koppling till varandra. Dels har vi studerat en 

förening i Stockholmsförorten Skarpnäck som satt upp en kabaré med texter av Hasse & 

Tage. (Se bilaga 1) 

Den andra observationen gjordes på Fylkingen, (se bilaga 2) som är en ideell förening med 

inriktning på intermediell konst. Intermediell konst innebär samverkan mellan olika 

konstformer.  

 

3.2.1 Teaterkörföreningen Näktergalningarna 
 
Den ena pilotstudien gjordes i en kör som arbetar i Skarpnäck. De satte upp en kabaré med 

sånger av Hasse och Tage. Jag (den ena författaren av uppsatsen) var delaktig i projektet som 

musiker och regiassistent. Projektet finansierades med bidrag från ABF, kommun och 

stadsdelsförvaltningen. Dessutom en del biljettintäkter som användes till att avlöna 

körledaren, orkestermedlemmar och andra som hjälpte till med ljud, ljus och scenteknik    

 

3.2.2 Fylkingen 

 

Föreningen Fylkingen startades 1933 som en kammarmusikförening, men har sedan 1950-

talet utgjort en scen för den experimentella samtida konstmusiken. Föreningen hade ingen 

egen fast scen förrän på 1970-talet. Under tiden som kammarmusikförening arrangerades 
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konserter i lilla salen på konserthuset. Sedan man flyttat till Moderna museet i slutet av 1950-

talet blev alltså föreningen experimentell. Det var Fylkingen som stod som arrangör då 

Karlheinz Stockhausen och John Cage framförde konserter i Stockholm i inledningen av 

1960-talet. Sedan 1970-talet har de en egen lokal och sedan mitten av 1980-talet har de 

lokaler i Münchenbryggeriet.  

 

Föreningen är en ideell förening som i huvudsak består av medlemmar som är aktiva 

konstnärer. Eftersom de har egna karriärer som konstnärer medför det ofta 

marknadsföringsmässiga problem då det ibland kan uppstå intressekonflikt i och med att 

medlemmarna sätter sina egna intressen före Fylkingens. Den marknadsföring som sker är i 

huvudsak public relations, man ser till att vara med i konsertkalendrar i tidningar och de delar 

ut informationsblad till studenter på musikhögskolan och konstfack. De använder sig 

dessutom av en hemsida där man lätt kan hitta säsongsprogrammet. Vid konserter kan 

besökare som vill sätta upp sig på en maillista så information skickas ut via e-mail. 

Kombinationen av knappa ekonomiska medel och att den experimentella konsten har en 

relativt liten publik, medför att organisationen inte växer något nämnvärt och kan utöka sin 

verksamhet som inte är kommersiellt gångbar. Fylkingen får kulturstöd ifrån kulturrådet, 

Stockholms län och Stockholms stad.  

 

Studien gav mig funderingar på kontakter och nätverk, det såg närmast ut som att kunskap 

handlar mycket om vilket kontaktnät man har. Många medlemmar är även medlemmar i andra 

föreningar eller har ett arbete på t ex Rikskonserter osv. Det verkar som att konkurrens inte 

existerar för Fylkingen, för man är ganska ensam om verksamhetsområdet och man är positiv 

till nya initiativ på musikområdet.  

 

3.3 Tidigare Forskning och Litteratur  

 

Det fält vi har ringat in har tidigare inte undersökts med det perspektiv vi har utgått ifrån. 

Därför finns ingen tidigare forskning som stämmer exakt in på våran undersökning. Den 

forskning som finns har antingen ett musikvetenskapligt perspektiv som en C-uppsats skriven 

på musikvetenskapliga institutionen av Peter Brantsing från 1998 om marknadsföring på ett 

litet oberoende skivbolag i Sverige. Det finns också tre c-uppsatser på Södertörns högskola 

som rör sig i musikområdet dock med ett annat fokus. Den första heter �Vi kallar oss 

underdogs� av Kristina Bengtsson och Sara Ersson och handlar om musikfestivalen 
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Popaganda. Den andra heter �Stockholms livescen� av Andreas Nordqvist och Anders 

Thorell. Den tredje behandlar immateriella tillgångar i musikverksamheter, �Hur värderas 

immateriella tillgångar i musikbolag?� av Anna-Karin Starnberg och Daniel Larsson. 

 

I övrigt har den tidigare forskningen gjorts på kulturföretagande i all dess bemärkelse och inte 

specifikt på musikområdet, som Stenström och Björkegren, eller Kulturverkstan i Väst som 

gjort en undersökning på Göteborgs kulturverksamheter. Andy Bennett har skrivit en bok om 

populärmusik och mindre musikgenrer som vi har använt oss av. (Music Scenes Local, 

Translocal and Virtual (2004) Vanderbilt University Press.) Den boken behandlar musiken i 

vårat fält men inte ur ett ekonomiskt perspektiv. Det finns ingen litteratur som beskriver 

konstmusikens ekonomiska villkor. Men om vi vidgar undersökningsområdet finns litteratur 

som gränsar till vårat fält, eller behandlar fältet med ett annat fokus, som vi har använt oss av. 

 

Den litteratur vi har använt till att få inspiration och hitta grundläggande teorier är till stor del 

grundläggande information om musikbranschen, äldre teorier och undersökningar om 

musiksociologi och artiklar som bara täcker en liten del av vårt område. Eftersom litteraturen 

inte täcker vårt behov av information och inte heller vårt krav på aktualitet så fungerar den 

som teoretisk grund och referens till våra intervjuer och efterforskningar. Eftersom det inte 

finns litteratur som exakt behandlar det fält vi har valt, utifrån vårat perspektiv har vi använt 

den på detta sätt. Det innebär inte att litteraturen inte har gett oss viktig information eller 

användbara teorier, men vi har bitvis gjort omtolkningar och jämförelser med 

musikverksamheter inom det valda fältet. 

 

3.4 Population och Urvalsgrupp    

 
Vi har bestämt populationen till personer som är verksamma i skivbolagsbranschen. Vi har 

genom ett stratifierat urval bestämt urvalsgruppen till de fyra personer som vi intervjuat. Inom 

fältet är dessa personer likaså musiker/kompositörer, konsertarrangörer och producenter vilket 

gör att vi genom att se på dessa skivbolag också får en bra överblick över hela fältet. Vi har 

intervjuat personer på fyra skivbolag. (Se bilaga 3 för intervjufrågorna.) Dessa personer är 

subjektivt utvalda, vi har valt dessa för att vi har haft en viss kontakt eller kännedom om dem 

från tidigare. Vi har även gjort pilotstudier på verksamheterna inom två olika organisationer 

som inte är skivbolag utan ideella föreningar.                                             
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Vi har hämtat information från kulturrådet, STIM, IFPI samt SOM för information om bidrag 

och de ekonomiska delarna i musikbranschen som organisationer inom fältet tar del av. 

 

3.5 Induktiv metod 
 

Vår metod är en induktiv arbetsprocess som ska ge oss en teori. Detta innebär att vi har varit 

öppna för att titta på teorier för andra vetenskapliga områden och  sökt en tolkning som passar 

vår del av musikområdet. Vi granskar den information som vi har användning av och tolkar 

sedan informationsinsamlingen till undersökningens problemområde.  

 
4 Teorisk referensram 

 

Avsaknaden av träffande undersökningar i litteraturen har delvis drivit oss att göra en 

kartläggning av fältet. Vi använder oss av flera teorier om kulturverksamheter och vill göra en 

jämförelse mellan dessa och försöka hitta kopplingar till den empiri vi har samlat ihop.  

Vi presenterar en sammanfattning av det centrala i de olika teorierna. Några kompletterar 

varandra och andra står i motsatts till varandra som vi kommer att se. 

 

4.1 Populärkulturen och oligopolmarknader 

Björkegren, Dag 

 

En innovationsprocess i ett kulturföretag kräver att allt nytt som tas fram är unikt. Därför 

menar Björkegren att det krävs estetiska överväganden såväl som ekonomiska. 

Problemet för populärkulturen är att den bedöms med finkulturella utgångspunkter. 

Björkegren presenterar exempel på bedömning av populärkultur utifrån dess egna normer. Att 

populärmusiken skulle vara en ekonomisk exploatering är en förenkling av förhållandena. 

Produkten startar utifrån musikaliska, ekonomiska och tekniska idéer som sammanflätas till 

en slutprodukt. 

 

Att veta hur populärkultur mottas av konsumenterna är osäkert att förutsäga. Så fort man har 

släppt en produkt på marknaden lever den ett eget liv på publikens villkor, det är de som 

rekommenderar varandra vad som är läsvärt, bra musik eller en bra film. 

För att tjäna pengar på konst kan man utgå från olika strategier, ett långsiktigt tänkande utgår 

från konstnärens perspektiv. Ett kortsiktigt tänkande innebär snabb investeringsåterbetalning 
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och har ett klart kommersiellt perspektiv. Det långsiktiga perspektivet kan å andra sidan 

återbetala sig i ett symboliskt kapital och kan därmed i längden bli mer lönsamma än fokus på 

marknadens villkor.  

 

Under 60- och 70- talen växte popkonsten fram genom bland andra Andy Warhol, The 

Beatles och Rolling Stones vilka accepterades som konstnärer trots att de tillhör den populära 

genren. Därmed växte också ett accepterande av konsumtionssamhället fram och konsten som 

en del av det samhället. Detta ledde i sin tur till att fler musikgenrer lades till som nya 

marknadssegment, som till exempel punken. 

 

Det kommersiella mottagandet av konsten spelar en viktig roll, kulturprodukter skapar 

potentiella meningar snarare än en produkt.10 Detta är enligt Björkegren tydligare i 

populärkulturen, finkultur är kultur på konstnärens villkor och publiken behöver bildning för 

att uppskatta konsten.  

 

Kulturorganisationer har en stor marknadsosäkerhet att förhålla sig till. Man kan inte 

förutsäga vad som kommer att sälja och hur mottagandet blir på marknaden. Det finns två 

strategier för att hantera detta, en kulturell och en kommersiell strategi. Detta utifrån 

Bourdieus (1987) forskning. Den kommersiella strategin är på marknadens villkor och då 

satsas ofta stort på marknadsföring eftersom man är inriktad på en snabb 

återinvesteringsbetalning. Den kulturella strategin är mer långsiktig och inriktad på att bygga 

upp en konstnär och ett konstnärskap. Det innebär konst på konstnärens villkor men med en 

förhoppning att några konstnärer till slut utvecklas till säljande konstnärer.  

 

�Finkulturproduktioner är något mer förutsägbara än populärkulturproduktioner då de oftast 

uppvisar så låga försäljningssiffror att de behöver subventioneras för att kunna produceras.�11 

 

Björkegren placerar bokförlag, skivbolag och filmbolag på en skala som inte är en regel men 

en indikation på hur de olika kulturformerna verkar i den ekonomiska marknaden 

 

 
 
 
                                                
10 Björkegren (1992, 1999) sid 56 
11 Björkegren (1992, 1999) sid 55 
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Bokförlag   Skivbolag   Filmbolag 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kulturell                      kommersiell 
affärsstrategi                      affärsstrategi 
 
Figur 2, Affärsstrategier i kulturproducerande organisationer 
 

Här ser vi att skivbolag verkar i ett mellanting av kommersiell och kulturell affärsstrategi.12 

 

Populärmusik har setts som alltför trivial för att förtjäna någon akademisk uppmärksamhet. 

Den tidigare synen på populärmusik som lägre stående än klassik musik så som Adornos syn 

på jazzen och den tidiga schlagermusiken har lagt grunden för detta.13 

 

Skivbolagens oligopoliska struktur grundades på 1930-talet när skivindustrin upptäckte att det 

lönade sig mer att ha en stor artist än flera mindre. Björkegren skriver att nationalekonomen 

Schumpeter under 40-talet hävdade att oligopolmarknader främjade innovation eftersom 

storföretag hade mer ekonomiska medel att lägga på forskning och utveckling. Det verkliga 

förhållandet är det motsatta. Storföretagen begränsar utvecklingen och skapar 

mainstreamprodukter, som ingen tar anstöt av. Detta leder till stora marknadssegment som 

lämnas obearbetade. Dessa segment skapar möjligheter för nya företag som är mer innovativt 

inriktade. När det nya segmentet blivit kommersiellt bärkraftigt köper oligopolföretagen upp 

de nya företagen och skapar en produkthomogenisering av detta nya segment och så vidare.14 

På detta sätt fungerar skivindustrin enligt Björkegren.  

 

Man kan se det som att det i brist på estetiska värderingar endast kvarstår att bedöma värdet i 

en konstnärlig produkt genom försäljningssiffror. En klar definition av vad som är 

populärmusik finns egentligen inte och därmed blir det mest tillförlitligt att bedöma värdet 

utifrån försäljning. För konst och folkmusik finns tydligare kriterier för vad musiken är.15 

Populärmusiken mäts utifrån kommersiella och estetiska överväganden. Finkulturen - 

konstmusiken värderas utifrån estetiska överväganden. Konsumtions- och 

produktionsprocessen är också viktig i populärmusiken. Produkten är här mer ett medel än ett 

mål. I finkulturen står själva konstverket i fokus.  

                                                
12 Björkegren (1992, 1999) sid 58 
13 Björkegren (1992, 1999) sid 29 
14 Björkegren (1992, 1999) sid 120 
15 Björkegren (1992, 1999) sid 134 
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Ett allt vanligare sätt att se på populärkultur är att se det som ett massmedium istället för 

konst, man kan därigenom fokusera på framställning och konsumtionsformer och således 

studera den på dess egna villkor istället för på finkulturens villkor och normer. Men att sätta 

upp musikaliska normer för populärmusiken är svårt. 

 

4.2 Marknadsföring av kulturella verksamheter   

Hill E, O`Sullivan T, O`Sullivan C 

 

Teorin är att marknadsföring inom konstnärliga verksamheter har fler likheter än olikheter 

med den traditionella marknadsföring som används av företag med vinstkrav. Den här teorin 

är alltså att se likheter med traditionell marknadsföring.  

 

Public relations 

Väl valda media för annonsering är bra men dyrt, traditionellt har kulturorganisationer 

föredragit public relations som ett billigare alternativ. Men det ska för den skull inte ses som 

ett sätt att göra billig reklam i media. Man ska alltså inte blanda ihop PR med reklam, vilket är 

vanligt. Det är istället en planerad och upprätthållen ansats att etablera goodwill samt en 

förståelse mellan organisationen och publiken.16 Word of mouth är en slags mellan mänsklig 

publicitet, det man eftersträvar är att nå de grupper som är opinionsbildare som i sin tur 

påverkar personer i sitt sociala nätverk att fatta ett köpbeslut och upprätta en dialog med 

dessa. Att överföra budskapet till dessa opinionsbildare medför att ett budskap kommer att 

föras vidare ut till fler personer.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Hill et al 1995 sid 206 
17 Hill et al 1995 sid 207 
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En modell som Hill presenterar som beskriver kulturmarknaden publik och dess mottaglighet 

för nya kulturyttringar ser ut så här:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3, Everett M Rogers modell (1962) Spridningsprocessen (The diffusion process) 
 

Vi tänker oss att den här modellen även är applicerbar på musikmarknaden. Både för publiken 

och den producerade musiken. 

 

Innovators � 2,5%  

Denna experimentella grupp utgörs av mindre än tre procent av en befolkning och är oftast 

yngre än genomsnittligt, har en god ekonomi, är välutbildade och med ett gott självförtroende. 

Deras ekonomiska situation medför att de har råd att vara först i kvarteret med nya produkter, 

men de är selektiva och trendkänsliga. Det är de som syns vid premiärer och vid privata 

förhandsvisningar. Det är de som exalteras av det nya och okända snarare än blir upprörda.18 

 

Early adopters � 13.5% 

Efter innovatörerna kommer de som tar till sig det nya på ett tidigt stadium, en större och 

mindre äventyrslysten grupp. Deras mottaglighet av nya idéer känns igen på att de läser 

mycket tidskrifter. De är utbildade och självsäkra. De är vanligtvis bekanta med var den nya 

innovationen utformas. Early adopters av nutida konstformer verkar komma från den redan 

                                                
18 Hill et al (1995) sid 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1             2                         3    4           5  

1. Innovators 2,5 % 
2. Early adopters 13,5 % 
3. Early majority 34 % 
4. Late majority 34 % 
5. Laggards 16 % 
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etablerade konstpubliken. Att nå dessa early adopters är viktigt, om de inte vill ta till sig och 

prova någon ny konstform finns det inte någon som helst chans att det nya sprider sig vidare 

via word of mouth, (djungeltrumman.) Den här gruppen påminner om opinion leaders.19 

 

Early and late majority � 68% 

Influerade av early adopters så kommer majoriteten av konsumenter som är villiga att ta sig 

an denna nya idé. Tillsammans utgör dessa två grupper två tredjedelar av marknaden. Av 

early majority är de flesta ur medelklassen. Den senare gruppen, late majority är äldre med 

ganska traditionella värderingar, de är relativt konservativa och motsätter sig att ta in nya 

idéer men de tar till sig det nya till slut eftersom de flesta andra har gjort det.20   

 

Laggards � 16 % 

Dessa är marknadsförare av konstens riktigt stora triumf. Det är folk som är långt ifrån 

konstvärlden men som slutligen kommer fram till att konstvärlden har något att erbjuda dem 

och de väljer att göra ett besök.  

 

De som inte anammar någon konst alls 

Det spelar ingen roll vad det rör sig om för typ av konst, dessa personer kommer en 

marknadsföring aldrig att nå. De kanske har provat på ett konstbesök och någonting har fått 

dem att inta ståndpunkten att konst inte har något att erbjuda dem. För verksamheter med 

kulturstöd är det ett dilemma eftersom dessa personer har bidragit till verksamheten via 

skattemedel21.  

 

Everett M Rogers modell visar att det är viktigt att nå �early adopters�, om de inte tar till sig 

en produkt, i vårt fall musiken från skivbolaget, kommer inte musiken att spridas vidare. 

Rogers har kommit fram till att early adopters av produkter och de opinionsbildare i det 

sociala sammanhanget är samma personer, alltså en viktig grupp att nå.     

 

 

 
 

                                                
19 Hill et al (1995) sid 41 
20 ibid  
21 Hill et al (1995) sid 42 
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4.3 Entreprenörsskap   

Stenström Emma 

 

Menar att begreppet �arts management� som i Sverige först visade sig under sent 1990-tal i 

praktiken har funnits så länge konst har funnits. 22 

För att skapa bättre förutsättningar för konsten måste man förstå att marknadsföring av 

kulturella och konstnärliga verksamheter måste skilja sig från annan marknadsföring eftersom 

konst inte är kundorienterade produkter.23 Stenström representerar synen på konst och kultur 

som unik verksamhet gentemot andra kommersiella verksamheter.  

 

Stenström gör ett antagande att om andra företagsverksamheter konsument - eller 

marknadsstyrs så är konsten produktionsstyrd. �Få konstnärer undersöker 

exempelvis i förväg hur publiken vill att konsten ska se ut. Än mindre agerar de 

utifrån dessa önskemål. Inom andra verksamheter är det inte ovanligt att man först 

tar reda på hur efterfrågan ser ut och därefter skapar produkter�24. Man 

marknadsför alltså redan en befintlig produkt.  

 

Det sker ingen egentlig estetisering av företagen utan snarare enbart en 

ekonomisering av konsten. Stenström diskuterar en språklig skillnad mellan 

konstfältet och företagsfältet, hon skriver. �Det talas till exempel ofta i 

ledarskapslitteraturen om vikten av att veta och vara tydlig med vem man är, vad 

man vill och så vidare, som om det vore något givet och otvetydigt. Bland de 

konstnärliga uttryck jag här har studerat är tonen mer öppen, sökande, svävande 

och ambivalent. Tolkningen är inte given, utan sker i mötet med andra�.25   

Konstnärer är ofta tränade i entreprenörsskap, de är bra på att generera nya idéer 

och att genomföra dem. Konsten ses som en grogrund för nyskapande och 

nytänkande.26 

Hon för en diskussion om huruvida företaget blir mer estetiserat eller om konsten 

blir ekonomiserad. Hon urskiljer två paradoxala trender. Den ena innebär en �de-

                                                
22 Stenström (2000) sid 145 
23 Stenström (2000) sid 147 
24 ibid 
25 Stenström (2000) sid 234 
26 Stenström (2000) sid 92 
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estetisering� av konsten och den andra en �estetisering av icke-konsten�. 27 

(Hämtat ur en artikel av Björn Billing �Estetiken efter Adorno�) Konsten blir 

alltså ekonomiserad och samtidigt blir företagandet estetiserat. 

 

4.4 Habitusteorin 

Bourdieu Pierre 

 

Habitusteorin bygger på samband mellan det man är och de beslut man kommer att fatta 

utifrån personens kulturella och sociala arv och tillhörighet. Det är direkt förknippat med ett 

kapital som kan beskrivas som ett värde. Detta värde höjs genom tillhörigheten i det fält man 

söker sig till. Kapitalet, fältet och habitus bekräftar och förstärker varandra genom en form av 

växelverkan.   

 

Habitus  

Människors och gruppers habitus, definierade som system av dispositioner, är enligt 

Bourdieus teori den förmedling som gör att bestämda positioner i det sociala rummet är 

knutna till bestämda smaker.28. En livsstil är inte begriplig om den betraktas isolerad, utan får 

mening tack vare att den förhåller sig till och skiljer sig från andra positioner eller andra 

livsstilar; den smak som utmärker en viss grupp är alltid också avsmak för andras smak.29  

 

Fält  

Fält definieras av �att människor samlas kring något gemensamt som de tror på och strider 

om�30. Varje fält har sin egen särskilda logik och kan/---/därmed göra sina egna former för 

realisering gällande31. Inom modeskaparnas fält är det den goda klädsmaken som står på spel, 

inom litteraturen är det vad som är god litteratur. Härom strider man och meningarna kan vara 

delade, men något som inte kan ifrågasättas inom fältet är tron på att det man strider om är 

värdefullt, det vill säga att striden är värd besväret. Fältet hålls samman av denna croyance 

(tro), som förenar alla de stridande, de (oftast unga) nya pretendenterna lika väl som dem som 

redan intagit maktpositioner inom fältet och strävar efter att bevara status quo.32 

 

                                                
27 Stenström (2000) sid 70 
28 Bourdieu (1993) sid 19 
29 Bourdieu (1993) sid 20 
30 Bourdieu (1993) sid 16 
31 Bourdieu (1993) sid 251 
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Kapital 

Det sociala rummet och livsstilarnas rum framträder som strukturer, som system av relationer 

och skillnader. En social position, eller en livsstil, är inte heller begriplig om den betraktas 

isolerad. Dessa strukturer har ingen egen självständig existens. Enligt Bourdieu finns de där 

för att människor som fått sin habitus formad under bestämda sociala betingelser genom sina 

praktiker ständigt återskapar strukturerna. Därför kan Bourdieu när han vill konstruera det 

sociala rummet inte nöja sig med att sortera upp individerna på olika klasser eller 

socialgrupper, utan måste ständigt återföra analysen till skillnader mellan människor av kött 

och blod. Han finner att klass med mest inflytande är uppdelad på två stora fraktioner: den ena 

( den �dominerande�) bygger sin ställning på närhet till den ekonomiska maktens fält, den 

andra ( den �dominerade�) bygger sin ställning främst på tillgång till kulturellt kapital 

(utbildningsnivå är den viktigaste indikatorn på innehav av kulturellt kapital).33 Vi får tänka 

oss det ekonomiska kapitalets pol längst upp till höger ( där storföretagare placerats) och det 

kulturella kapitalets pol längst upp till vänster ( universitetsprofessorernas position). Om vi 

tänker oss ett schema med en horisontell axel som anger fördelningen av kulturellt och 

ekonomiskt kapital och en vertikal axel som anger summan av kulturellt och ekonomiskt 

kapital så förstår vi Bourdieus beskrivning av det kulturella fältet.     

 

4.5 Nobrow 

Seabrook John 

 

Den tidigare kulturhierarkin ( av Seabrook kallad för town-house)  

Highbrow 

Middlebrow 

Masskultur/Lowbrow   

 

Nobrow ordningen34 

Identitet  

Subkultur 

Mainstream kultur 

 

                                                                                                                                                   
32 Bourdieu (1993) sid 17 
33 Bourdieu (1993) sid 20 
34 Seabrook (2001) sid 66 
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Den gamla vedertagna ordningen enligt Seabrook 

Highbrow35 är ett amerikanskt begrepp som används för att beskriva människor som  

intelligensaristokrater men även i en nedsättande mening som intelligenssnobbar, 

kultursnobbar. Det betyder att en person är intellektuell av sig och föredrar det som vi ofta 

kallar för finkultur. Lowbrow36 är motsatsen,  de är de som inte är intellektuella, ofta kan en 

Lowbrow ha nedsättande betydelse för personer som man anser vara obildade, enkla och 

ytliga. Mellanläget kallas för Middlebrow37, och står för de människor som har en 

konventionell smak. �The words highbrow and lowbrow are American inventions, devised for 

a specially Amercan purpose: to render culture into class.�38 Man kunde inte erkänna 

närvaron av klassamhället i ett �fritt land� som USA.  

 

Tes om kommersiell kultur 

Nobrow innebär inte att kulturen är hierarkilös, kommersiell kultur kan vara en möjlig källa 

till att uppnå status medan elitkulturen vänder sig emot det kommersiella39. Eftersom det är 

mycket som konkurrerar om uppmärksamheten idag så gäller det att ta sig en plats i bruset, 

det gäller att på något vis �sticka ut� och märkas.40   

Men där den gamla hierarkin var vertikal existerar nobrowteorin i fler dimensioner. Subkultur 

har ersatt den funktion som finkulturen haft som trendsättare av kulturen i stort. Nobrow är 

alltså den nya högkulturen, och finkulturen har samtidigt utvecklats till en subkultur bland 

andra. Identitet är högst placerat, högre än både subkultur och mainstreamkultur41. Under 

andra halvan av 1900-talet kollapsade townhouse, med popkonstens och Andy Warhols 

genombrott under 1960-talet, kritiker försökte att hålla isär högkulturen från pop-kulturen, det 

handgjorda från det fabriksgjorda, det unika från det reproducerade.  

 

 
 
 
 

 

                                                
35 Norstedts engelska lexicon (1997) sid 395 
36 Norstedts engelska lexicon (1997) sid 498  
37 Norstedts engelska lexicon (1997) sid 525 
38 Seabrook (2001) sid 26 
39 Seabrook (2001) sid 28 
40 ibid 
41 Seabrook (2001) sid 66 



   25   
  

4.6 Scener som fält  

Bennett Andy 

 

Den här teorigrunden för populärkultur känns relevant och Bennett behandlar också moderna 

yttringar inom musiken. Dessutom inom ramen för vårat fält med flera beskrivningar av 

scener och DIY. 

 

Bennett introducerar begreppet scener (�scenes�) som ersättare av begreppet �subkulturer� 

och scenerna kan jämföras med Bourdieus �fält� eller Howard Beckers �konstvärldar�. 

Scener i den här meningen kan ses som informella samlingar av människor. Men genom att 

undvika begreppet subkulturer kommer man ifrån antagandet att ett samhälle har en 

gemensam kultur och struktur som subkulturen skulle vara avvikande från. I användningen av 

begreppet subkulturer görs också antagandet att det finns subkulturella normer vilket 

begreppet scener inte förutsätter.42 

Majorbolagen drivs som stora företag och musiken produceras, distribueras och marknadsförs 

som en produkt. En annorlunda musikindustri växer fram där scenen är kärnan i 

verksamheten. Den här verksamheten drivs av små kollektiv, fans som blir entreprenörer eller 

frivilligt arbete. Den här Do-It-Yourself industrin är utmärkande för fältet och en viktig del 

för undersökningar inom området43. Den teknologiska utvecklingen var avgörande för den 

snabba framväxten av DIY musikindustrin som startade under 80-talet då den digitala 

revolutionen satte igång och påverkade hela musikbranschen.44 Detta ledde också enligt 

Bennett till en demokratisering av inspelningsprocessen. Eftersom artister kunde spela in sin 

musik utan att vara beroende av ett skivbolag finansiella stöd.45  

 

4.7 Musikpolitiken och ekonomin 

 

Kulturrådet delar ut bidrag till fria musikgrupper, arrangerande musikföreningar, produktion 

och utgivning av fonogram (fonogramstöd) och musikinstitutioner samt regional 

musikverksamhet.  

Vid fördelningen av fonogramstöd bedöms framför allt gruppernas konstnärliga kvalitet. 

Musik i alla genrer kan få stöd. 

                                                
42 Bennett (2004) sid 3 
43 Bennett (2004) sid 5 
44 ibid 
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Statens stöd syftar främst till att möjliggöra en mångsidig verksamhet av hög kvalitet. 

För att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram kan 

statsbidrag ges till fonogramproducenter som är verksamma i Sverige. 

 

Från och med den 1 januari 2005 finns tre stödformer för fonogramutgivning: 

� Produktionsstöd, dvs. stöd till produktion, distribution och marknadsföring av ett 

ännu inte utgivet enskilt fonogram. 

� Marknadsstöd, dvs. stöd till distribution och marknadsföring av ett redan utgivet 

fonogram. 

� Utvecklingsstöd, dvs. stöd i form av en fast summa under en begränsad period som 

ska ge förutsättningar för sökanden att utveckla verksamheten på längre sikt. 

 

Vid fördelning av bidrag ska Kulturrådet: 

� ta hänsyn till såväl fonogrammets konstnärliga kvalitet som producentens behov av 

bidrag, 

� sträva efter att stödja mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän, och 

� särskilt beakta behovet av fonogram av god kvalitet för barn och ungdom. 

 

För närvarande ligger stödnivån som betalas ut till produktionsstöd på 50% av produktionens 

totala kostnad. Ansökan sker två gånger om året, den 1 mars och 15 september. För att 

beviljas bidrag krävs att distribution är etablerad och ett kontrakt mellan skivbolag och artist. 

Dessutom krävs en produktionsplan som baseras på mellan 500 och 2000 exemplar av skivan. 

 

�Slutredovisning sker på särskild blankett. För produktionsstöd ska bidragsmottagaren på 

egen bekostnad förse Statens Ljud & Bildarkiv med ett pliktexemplar, Sveriges 

Radios Förvaltnings AB/Grammofonarkivet med två friexemplar, STIM med ett friexemplar 

och Kulturrådet med 20 friexemplar av fonogrammet. I samband med slutredovisningen 

ska bidragsmottagaren intyga att villkoren för beslutet uppfyllts. Efter Kulturrådets kontroll 

av slutredovisningen sker utbetalning av resterande del av beviljat bidrag och ärendet 

avslutas.�46 

 

                                                                                                                                                   
45 Bennett (2004) sid 6 
46 www.kulturradet.se  05-05-22 
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Det finns flera organisationer som verkar för att underlätta för branschens aktörer. Dessa 

organisationer bevakar de ekonomiska ersättningarna och upphovsrättsligt skydd för 

skivbolag, producenter, kompositörer och musiker. 

Den svenska avdelningen av IFPI företräder skivbolagen i Sverige. Alla majorbolag i Sverige 

är anslutna medlemmar i IFPI. Majorbolagen står för 95 % av skivförsäljningen i Sverige.  

IFPI verkar för ett bättre rättsligt skydd för skivbolagen och ser till att upphovsrättslagen följs, 

samt kasserar in ersättningar till skivbolagen när fonogram spelas i media.47 

 

STIM är ett internationellt nätverk som bevakar rättigheterna för kompositörer och artister 

och ser till att ersättning blir utbetald när verken framförs. Alla kompositörer och musiker kan 

ansluta sig till STIM och det är avgiftsfritt.48 

 

Svenska oberoende musik producenter (SOM) är en ideell organisation som verkar speciellt 

för de oberoende bolagen. De samarbetar med Svenska IFPI för att tillvarata de oberoende 

bolagens intressen och se till att ersättningar blir utbetalda till producenter av fonogram.49 

 

5 Empiri 

 

De empiriska undersökningarna består av fyra intervjuer. Tre personer som driver egna 

oberoende skivbolag och en producent på skivbolaget Caprice. 

 

5.1 Intervjuer  

 

Två av intervjuerna är semistrukturerade, med Kjell Söderqvist på Caprice Records och Johan 

Angergård på Labrador Records. Två intervjuer har vi gjort via e-mail, med Karin Dreijer på 

Rabid Records och Klas Augustsson på Häpna Records. Vi presenterar dom här i 

sammandrag. De intervjufrågor vi har utgått ifrån finns i bilagorna. 

 

                                                
47 www.ifpi.se 05-06-02 
48 www.stim.se 05-06-02 
49 www.som.se 05-06-02 
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5.1.1 Johan Angergård, Labrador Records  

  

Labrador Records är ett oberoende bolag som ägdes av Bengt Rahm när Johan Angergård och 

Karolina Komstedt gav ut sitt andra album där med sitt band Club 8. Johan Angergård tog 

över den befintliga verksamheten år 2000 vilket gjorde att en del kontakter redan var knutna 

till skivbolaget. Distributörer i Spanien, Japan och USA gjorde att verksamheten kom igång. 

2001 gjordes en sammanslagning med skivbolaget Summer Sounds. 

Utvecklingen har gått mot mer internationellt satsande och större satsning i tid och pengar på 

promotion vilket Johan menar var deras svagaste punkt i början. Nu är de tre personer som 

driver skivbolaget som är ett aktiebolag. 

Det som är mål och drivkraft är att ge ut musik som är bra. �Att tvinga på andra min 

musiksmak� säger Johan själv. Sambandet mellan kultur och ekonomi fungerar bra även om 

skivbolaget inte drar in så mycket att de kan ta ut lön varje månad så anser Johan inte att det 

går dåligt för bolaget utan det beror på att återinvesterar för mycket. Istället för att ta ut 

pengar satsar de på att bygga upp och bygga ut verksamheten. Den musik som ges ut på 

Labrador är förhållandevis smal popmusik men det är inte heller något ekonomiskt hinder 

enligt Johan, lösningen för Labrador är att tänka internationellt.  

Johan Angergård är ekonom i grunden men kunskapen om skivbolagsbranschen är 

egeninhämtad. Kontakter är dock väsentligt för den kunskapen. 

 

Publiken är alla som är musikintresserade, det finns bara musikintresserade och icke 

musikintresserade. 

Någon marknadsplan har de inte på Labrador men en enskild plan för varje band finns och 

följs upp. Planen är alltså mer baserad på de enskilda banden. Men det är svårt att förutse 

nästa steg eftersom resultatet av varje skiva visar sig först efter ett tag. Allting tar lång tid i 

skivbranschen och det är svårt att förutsäga hur lång tid, det beror på att det är så många 

inblandade i varje skivproduktion. 

Johan säger också att han tjänar mer pengar som musiker med de band han är med i, �Club 8� 

och �Acid House Kings�, än som skivbolagsinnehavare. �Det är lönsammare att vara musiker 

än att driva ett skivbolag.� I en intervju i DN säger Johan att Acid House Kings musik från 

början var twee eller mespop. �Men nu spelar vi bara vanlig populärmusik, fast vi är ju inte så 

populära, så vi spelar bara� musik�50. 

                                                
50 Arvidsson Henrik (2005) Så snällt att det gör ont, Dagens Nyheter 12/5-05, kultur sid 8-9 
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Synen på konkurrens är oproblematisk. Det finns inget hot från andra skivbolag eller band.  

Johan menar att fler i samma bransch bara ökar intresse och möjligheter för alla på 

marknaden.  

 

Labrador finansierar verksamheten enbart genom skivförsäljning och upphovsrättsliga 

ersättningar för fonogram. De har inte sökt fonogramstöd eller andra bidrag. Johan Angergård 

anser att det är onödigt att finansiera fonogramutgivningar med bidrag om det ändå inte är 

någon som köper skivorna.  

 

5.1.2 Kjell Söderqvist, Caprice Records, Rikskonserter 

 

Intervju med Kjell Söderqvist på Caprice Records som är Rikskonserters skivbolag. Caprice 

Records ger ut ett trettiotal CD-skivor varje år med konstmusik, jazz, svensk och utländsk 

folkmusik, �ny� musik och historiska antologier. Caprice samarbetar med Sveriges Radio/P2, 

Länsmusiken, Kungliga Operan, Svensk Musik, Musikaliska akademien, Folkoperan, 

Vadstenaakademien.  

 

Skivmärket Caprice Records lanserades 1971. Med 1974 års kulturpolitik fick Caprice sin roll 

som rikskonserters skivbolag. De ger ut skivor som annars inte skulle finnas om enbart 

kommersiella krafter fick råda. Incitamentet var att ta tillvara västerländsk konstmusik, 

folkmusik och jazz. Under 70-talet arbetade dom med referensgrupper som beslutade vilken 

musik som skulle ges ut. Under den här perioden gav de ut �spräckliga� skivor � skivor med 

flera artister på. Dessa produktionerr var det mycket svårt att hitta en marknad för. 

Referensgrupperna hade stor makt för att de redan innan Caprice startade sin verksamhet var 

etablerade i kulturlivet. 1988 omorganiserades bolaget och referensgrupperna löstes upp. 

Därmed anpassades Caprice mer till den övriga musikmarknaden. En ny riktlinje blev att inte 

producera en skiva som man inte trodde skulle sälja minst 1000 exemplar. 

  

Idag jobbar 4 personer på Caprice. Under 90-talet när skivbranschen var på uppgång var de 8 

anställda. Kjell ser Caprice som ett minorbolag, men ett stort sådant. Det innebär också att en 

del av drivkraften är att ge ut musik som personligen ligger en varmt om hjärtat och känslan 

av att göra någonting bra. En skiva har sålt 19 exemplar, säger Kjell och skrattar. Men de som 
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köpte skivan kanske var dubbelt så glada över att köpa just den skivan säger vi, och så är det 

menar Kjell och tillägger att det är mycket viktigt att sådan musik också finns tillgänglig.  

 

Sitt jobb som producent på Caprice beskriver Kjell som att hela tiden ha fingrarna i 

syltburken. Han har tidigare även varit general manager på Caprice och dessutom jobbat på 

kulturrådet och varit musikpedagog och är också utbildad musikvetare. Efter att ha arbetat 

flera år i branschen ansåg han att det var nödvändigt att lära sig ekonomi också, så han 

kompletterade sin utbildning med företagsekonomi. 

 

Målet och drivkraften är framförallt de kulturpolitiska direktiven och att vara försiktig med de 

skattemedel som läggs in i verksamheten. 1995 hade Caprice som bäst intäkter som täckte  

70 % av omkostnaderna och 30 % var skattemedel, men idag är förhållandet omvänt.  

Att kulturklimatet har ändrats syns i musikbranschen till exempel på att det är svårare att få 

fonogramsstöd med högre krav på de sökande. För att få fonomgramstöd idag krävs bland 

annat att du har ett avtal med en distributör vilket tidigare inte var ett krav. Eftersom Kjell har 

jobbat i flera år på kulturrådet och på rikskonserter är kontaktnätet stort och dessutom brett. 

Kontakter på kulturrådet och samarbeten med internationella organisatörer av musikfestivaler 

underlättar arbetet och utvecklingen av verksamheten. 

 

Målgruppen är inte tydlig, det är heller inte något som de lägger tid på att undersöka. Men att 

unga idag är mer gränsöverskridande är något som Kjell kan se, men som Caprice kanske inte 

tagit tillvara på. Marknadsföring är det som kommer i sista hand eftersom budgeten ofta är 

snål. Vid vissa produktioner med större artister kan en marknadsföring läggas in på just den 

produktionen. Däremot finns planer på att satsa på marknadsföring för Caprice som skivbolag 

och märke, att stå för kvalitet och bra utbud. 

 

�Det här är en ganska snäll bransch� svarar Kjell när vi frågar om Caprice ser sig ha någon 

konkurrens eller konkurrenter. Andra bolag som Amigo kan naturligtvis ta artister från 

Caprice, men det är inte heller något stort problem eftersom Caprice inte ger ut mer än tre 

skivor med samma artist. Tanken är att hjälpa fram små okända artister inom folk, jazz och 

konstmusik. Även Internet ses av de flesta majorbolag som ett hot, men den uppfattningen har 

inte Caprice. Mer som en möjlighet då de jobbar med att utveckla ett nerladdningssystem med 

microsoft och helst genom egen hemsida också, för ett mindre bolag ökar det möjligheterna 

att synas och fungerar som marknadsföring. 
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I samband med Stockholm New music Festival släppte Caprice en skiva med artister som 

medverkade under festivalen. Liveuppträdanden ger alltid mer uppmärksamhet åt en skiva 

och fungerar också som marknadsföring.  

 

5.1.3 Klas Augustsson, Häpna Records 

 
Häpna är ett litet skivbolag som startades 1999 av Klas Augustsson och Johan Berthling och 

det är de två som driver bolaget än idag. Båda har hel- eller deltidsysselsättning så Häpna 

drivs vid sidan om på ledig tid.  De ger ut musik som kan definieras som ny experimentell 

musik. Så här svarade Klas Augustsson: 

�Hej Moa och Tommy, jag vet inte om Johan redan svarat, men jag gör det i alla fall. Är det 

en emailintervju? Jag ska försöka svara så gott jag kan. Maila deadline om ni har någon.�  

 

Tack för visat intresse! Hälsn. Klas / Häpna 

 

�Vi började lugnt med en skiva första året, sedan två skivor per år de två följande åren. Sedan 

har det växt � det senaste halvåret har vi gett ut fem skivor. Rent inställningsmässigt har vi 

inte förändrats, men allt har blivit större, både krav och möjligheter�.51 

Den  musik de ger ut är den som känner stor entusiasm för, några av de skivor som de givit ut 

har sålt i mindre än 50 exemplar i Sverige, de har gett ut en skiva med en japan som spelat in 

olika typer av vardagsljud. �Det är viktigt för oss att inte kompromissa, att inte titta på 

marknaden.� 

 

 �Vi försöker inte få en hit, utan vill ge ut musik som vi själva gillar�52. Därför har det varit 

viktigt för Häpna med en internationell spridning av musiken man ger ut. Tack vare bandet 

Sagor &  Swing går verksamheten runt, denna grupps två CD som sålt vardera �i  svindlande 

1500 exemplar vardera� berättar Klas Augustsson i en intervju från 200353.  

Häpna har ett större nätverk utomlands än i Sverige, det har de haft ända från början. Vi insåg 

direkt att Sverige är litet när det gäller denna typ av musik, och att det inte finns någon 

anledning att begränsa sig.  

 

                                                
51 Intervju Klas Augustsson 2005-05-19 
52 www.metica.se  2005-05-21 
53 ibid.  
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Intresset från utlandet gör att de skulle kunna arbeta med Häpna på heltid och ha någon 

anställd men det finns inte ekonomi för det. En kombination av vad de vill kunna göra, vad vi 

vill och inte kompromissa på något sätt märks även på skivomslagen. Skivomslagen gör 

skivbolaget själva, de viker ihop kartongerna och lägger i mjuka plastfickor, de traditionella 

hårdplastomslagen används inte54.  

 

Syn på kunskap beskriver Häpna som något som växer fram.  �Genom att göra det själv och 

vilja lära mig nya saker. Jag har ingen utbildning att tala om i vare sig musik, grafisk design, 

ekonomi eller något annat som involverar Häpna.� 

 

Sambandet kultur och ekonomi? 

�Ja, det är också en fråga som skulle kräva lite mer utrymme/tid och preciseringar. Det man 

får kämpa med i vårt fall är väl det uppenbara, att mycket bra kultur/musik tyvärr alltför sällan 

ger det ekonomiska inflöde den förtjänar. Grammofonstöd anser man på Häpna att de är bra 

om det sköts kompetent. Man önskar att kulturklimatet i samhället var bättre � inte minst när 

det gäller musik, som ju ofta slaskas ihop med nöje.  

  

Marknadsföringsaspekter 

Vilka som köper skivorna är blandat,  �men jag tror att våra kunder har ett seriöst, äventyrligt 

musikintresse.� De arbetar inte heller efter en utstakad affärsstrategi, närmast improviserar 

under resans gång. Häpna anser inte att de har konkurrenter, dom gör det dom gör och ser det 

som en liten värld och man försöker samarbeta. De känner inte någon konkurrens från något 

annat håll.   

 

5.1.4 Karin Dreijer, Rabid Records 

 

Vi fick göra en intervju via mail med syskonen Olof och Karin Dreijer i gruppen The Knife 

som också driver sitt eget skivbolag Rabid Records där de ger ut endast sin egen musik men 

som ett undantag också har gett ut Jenny Wilson. (Jenny Wilson är också medlem i �First 

Floor Power�.) De hade inte tid att träffas för en intervju för att de var mitt uppe i arbetet med 

att göra klart en ny skiva, men Karin Dreijer svarade på våra frågor med den här hälsningen;   

                                                
54 www.metica.se  2005-05-21 
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�Hej!  

Nu har jag svarat så gott jag kan på frågorna. En del var så svåra då jag aldrig tänker i 

företagsekonomiska banor, för musiken kommer först, sen blir det ett företag att sälja den.�  
 

Hoppas det duger, mvh Karin Dreijer 

 

Rabid Records startade 1998 som en ekonomisk förening av medlemmarna i Honey is Cool. 

Honey is Cool är Karin Dreijers tidigare band. Efter ett tag tog syskonen Karin och Olof 

Dreijer över, gjorde om det till ett handelsbolag och sedan 2003 är Rabid ett aktiebolag som 

drivs och ägs av Olof och Karin.  

De arbetar i något slags projektform. De gör först ett album, och arbetar sedan med att sälja 

det. Albummakandet kan ta 1-2 år, sen 1-2 års arbete efter det, med videomakande, promotion 

och annat. De har en studio och en kontorplats. De jobbar nästan heltid med bandet och 

skivbolaget. 35 h per vecka lägger de ner på The Knife och Rabid Records.  

 

Målet och drivkraften är framförallt att göra bra musik. Eftersom de nu lägger ner all sin 

arbetsföra tid på det så måste det gå att försörja sig på arbetet också. Att det känns 

meningsfullt och roligt är samtidigt det som gör att de satsar på detta.  

 

På frågan hur de ser på sambandet mellan kultur och ekonomi svarar Karin Dreijer att det är 

en väldigt svår fråga. Ekonomin lärde de sig mycket, mycket sent. �Fast vi kan den 

fortfarande inte�, lägger hon till. De får hjälp med redovisning mm. �Men det är intressant att 

göra en budget och sen se vart pengarna tog vägen.�  

�Vi tänker bara på ekonomin när pengarna börjar ta slut, då blir vi lite nervösa och tänker att 

vi måste skaffa oss ett jobb.�  

 

Kulturpolitiken har de mött genom att de har varit i kontakt med statens kulturråd. Det känns 

byråkratiskt och mycket snårigt att söka bidrag därifrån. Men de tycker att det är bra att det 

finns fonogramstöd i alla fall, även om det är alldeles för lite pengar för att göra skivor för. De 

har sökt och fått fonogramstöd för Jenny Wilson, men eftersom man inte får fonogramstöd 

som band om man driver sitt eget skivbolag får inte The Knife fonogramstöd.  
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De tycker också att kulturklimatet har förändrats på så sätt att det har blivit hårdare och mer 

kommersiellt. Sveriges Radio spelar bara mainstream, förutom i enstaka specialprogram. 

Dags- och kvällstidningar är mycket dåliga på intressant musikrapportering. För att inte tala 

om SVT som enligt Karin är en katastrof. Tracks är enda programmet som visar musikvideos 

och då är det enbart mainstream. ZTV verkar vara bäst för tillfället i Sverige att visa indie-

videos.  

 

På frågan om var kunskapen kommer ifrån svarar hon så här; �Vi har lärt oss efter hand, 

genom att göra allt själva. Sen har vi frågat om råd från andra små skivbolag.�  

Deras publik och målgrupp har de ingen aning om hur de ser ut eller vilka dom är. De träffar 

dom aldrig. Men de antar att det är folk under 50. En del gamla synthare, en del moderna kids 

tror de.  

Någon marknadsplan eller marknadsföringsplan har de heller inte, svaret på den frågan blir 

kort och gott: �Nej det har vi ej.�  

Synen på konkurrens verkar inte heller vara något som de funderat över eller ser som något 

problem; �Vi ser inte andra indies som konkurrenter, och majors håller på med 

produktförsäljning, inte musik. Men det är kul när man ser indies som får ta stor plats i media 

och majors får stryka på foten trots stylade artister och fetstora budgetar.� 

De tänker inte på mycket på konkurrensen. De har hittills känt att de har fått plats. �Men visst 

håller man koll på ens medspelare, vilka andra släpp det är samtidigt som ett eget släpp, vem 

som får bäst press och vilka som säljer ut sig. Kan vara en intressant jämförelse, just hur man 

gör promo, vad man väljer att göra eller inte.� skriver de.  

 

Vi frågar var de placerar sin musik? Som konst eller populärmusik? �Pop! I Sverige iallafall. 

Utomlands är pop typ Britney Spears, och det vi håller på med alternative electronic eller nåt 

liknande.�  

Skillnaden på populärmusik och konstmusik är enligt Karin att; �Pop har låtar, det finns ramar 

för form och arr. Konstmusik kan vara vad som helst, surr och ljud till exempel.� 

Vi skickade en fråga om hur de finansierar sin verksamhet, svaret blev i sin helhet: 

 

 



   35   
  

Hej,  

 

Eftersom vi säljer skivor, skriver musik och dj:ar så finansierar vi verksamheten genom 

skivförsäljning, upphovsrättsliga intäkter och dj-gage. Vi har ingen budget utan gör av med 

pengarna alltefter de kommer in. 

 

Mvh Karin Dreijer 

 

6 Analys och resultat 

 

Av intervjuerna har vi fått mycket bra tankar och idéer och ser också samband mellan olika 

aktörer inom det valda fältet. Vi ser att mycket kan kopplas ihop med de teorier vi presenterat 

i uppsatsen. Vi sammanställer här det väsentliga från teorin och empirin för att leda fram till 

slutsatserna av våra undersökningar. 

 

6.1 Sammanställning av teori och empiri 

 

Stenström menar att konsten i motsats till vanligt företagande är produktionsstyrd. Detta står i 

motsats till Hill et al som anser att kulturen kan marknadsföras med mer traditionella metoder. 

Björkegren menar att kulturproducerande organisationer har en betydande 

marknadsosäkerhet. En produktion lever sitt eget liv när den släpps på en marknad, det är 

publiken som avgör vad som är bra och rekommenderar varandra.  

Så kan vi se att de som vi har intervjuat också agerar genom att inte ta någon hänsyn till den 

aktuella marknaden och försöka anpassa sig till den. På Caprice kan vi se ett tydligt exempel 

på en blandning av kulturell och kommersiell strategi, de har anpassat sig något till 

marknaden genom att sätta som mål att varje produktion ska sälja minst 1000 exemplar. 

 

Hill et al presenterar E.M Rogers spridningsmodell (1932) där de som då är viktiga att nå först 

är de så kallade �early adopters�. Hill et al menar också att man i princip att man i förväg kan 

göra marknadsundersökningar och ta reda på vad publiken vill ha medan Björkegren menar 

att det aldrig går att förutsäga hur en kulturproduktion tas emot på marknaden. Två strategier 

för att förhålla sig till detta är en kulturell och en kommersiell affärsstrategi. Detta utifrån 

Bourdieus resonemang om dominerande (ekonomisk kapital) och dominerade (kulturellt 

kapital) i kulturfältet. 
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Marknaden för konstmusiken är enligt Björkgren något mer förutsägbar än populärmusiken 

eftersom den ofta har så låga försäljningssiffror så att den behöver subventioneras.�55 Så ser 

det också ut på de skivbolagen vi har studerat. Caprice som ger ut konst- och folkmusik 

finansieras idag med hela 70% statliga bidrag medan Rabid Records och Labrador Records, 

som definierar sin musik som populärmusik,  satsar på en kommersiell strategi och förlitar sig 

till marknaden för att finansiera verksamheten. Det upplevs som byråkratiskt och krångligt att 

söka fonogramstöd från kulturrådet enligt Karin Dreijer, Rabid Records. Man får dessutom 

inte söka bidrag om man själv är musiker på en produktion som man ger ut på eget bolag. På 

Labrador har de inte sökt bidrag utan menar att musiken kan finansieras på marknadens 

villkor. 

 

Enligt Seabrooks nobrowteori har konstmusiken som finkultur utvecklats till en subkultur 

bland andra och subkulturer har också ersatt den funktion som finkulturen tidigare haft som 

trendsättare. Andy Bennett vill inte använda begreppet subkulturer för han anser att det är 

missvisande inom musikområdet. Han introducerar istället begreppet scener som bättre 

beskriver dom informella grupperingarna i olika musikfält. I Bennetts bok tas DIY upp som 

något centralt för många av dessa scener. Det är jämförbart med Stenströms tankar om att 

konstnärer är bra på entreprenörskap, att kläcka nya idéer och att genomföra dem. 

Kulturrådets mål och syfte med fonogramstöd är också att främja ett mångsidigt utbud av 

konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Det finns också flera organisationer som 

verkar för att underlätta för branschens aktörer. Genom att samverka finns det ett väl utbyggt 

närverk som bevakar ersättningar och upphovsrätt för producenter, kompositörer, musiker och 

skivbolag. 

 

Genom intervjuerna kan vi också se att alla inom vårat fält menar att kunskapen kommer 

genom att göra, att man lär sig själv men också genom kontakter och att man gärna hjälper 

varandra. Häpna och Rabid säger att de inte har någon utbildning eller hade någon tidigare 

kunskap utan har lärt sig efter hand. Johan Angergård på Labrador är i grunden ekonom men 

hade ingen kunskap om skivbolag innan han tog över Labrador. Kjell Söderqvist på Caprice 

hade från början inte heller någon ekonomutbildning men kompletterade med det då han 

ansåg att det behövdes. Tidigare har hans kunskap också varit egeninhämtad och kommit 

genom att göra.  

                                                
55 Björkegren 1992 sid 55 
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En annan gemensam nämnare är att satsning på marknadsföring kommer långt ner på 

prioriteringslistan. Labrador har på senare tid gjort mer satsningar på promotion av skivorna 

som ges ut. Caprice har genom att alltid satsa på kvalitet fått ett inarbetat namn och gott rykte 

vilket de också har planer på att utveckla. Detta beror delvis på att de aldrig har haft något 

krav på snabb återinvesteringsbetalning i och med att de finansieras till större del med 

skattemedel. Rabid Records har genom The Knife fått enorm uppmärksamhet i media och har 

därmed inte haft något stort behov av att satsa på promotion, de har dessutom medvetet valt 

att inte göra liveframträdanden. Häpna har en tanke om hur de når sin publik med satsningar 

utomlands som är väsentligt då marknaden i Sverige är för liten. Så arbetar också Labrador 

Records. Den här synen på marknadsföringen kopplar vi till teorin om public relations 

eftersom aktörerna bygger sin verksamhet på och utifrån det kontaktnät man skapar. 

 

Björkegren placerar skivindustrin i en position mellan en kommersiell och kulturell 

affärsstrategi. Att konstnärer ofta är goda entreprenörer har också till följd att de arbetar fram 

nya marknader som när de blivit kommersiellt gångbara köps upp av större bolag. Det är den 

här typen av oligopolmarknader som är tydligt i skivindustrin enligt Björkegren. Den här 

teorin kan vi se i praktiken på Caprice, där Kjell Söderqvist säger att de har flera band och 

artister som flyttar till större bolag efter ett par produktioner, men det är en del av marknadens 

spelregler och ses inte som något hot mot den egna verksamheten. Alla de som vi har 

intervjuat menar att konkurrensen är relativt oproblematisk. Man ser snarare fler aktörer på 

samma marknad som en möjlighet för att marknaden därmed vidgas. På Häpna säger de att de 

inte ser någon konkurrens utan tvärtom ett samarbete. Flera av aktörerna inom vårat fält 

påpekar dock att deras verksamhet skiljer sig från majorbolagens verksamhet. 

 

Viljan och glädjen i att ge ut musik som man själv tycker är så bra att man vill att andra också 

ska kunna ta del av den, det engagemanget och drivkraften är central hos alla de vi har 

intervjuat. Caprice har de kulturpolitiska målen att ta hänsyn till, men det är ändå tydligt att 

arbetet känns meningsfullt. 

 

 

7 Diskussion 

 

Kulturrådets syfte med fonogramstöd är att främja ny musik med ett konstnärligt eller 

kulturellt värde. Vi kan se att det har en viss nytta med bidrag inom vårat fält. En del av den 
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musik som ingår i fältet hade aldrig nått en marknad utan bidrag. Att det finns så många och 

väl etablerade organisationer som tillvaratar branschens intressen underlättar också 

skivbolagens verksamhet.  

 

Inom fältet ses inte musiken som en produkt, det estetiska övervägandet måste komma före 

det ekonomiska. Detta gäller för såväl konstmusiken som populärmusiken. Vi anser detta vara 

centralt och en gemensam nämnare för fältet. Den tidigare synen på populärmusik och 

konstmusik som motsatser och populärkulturen som underordnad finkulturen är delvis 

upplöst. Numera kan vi se ett större gränsöverskridande. De som är intresserade av finkultur 

kan också konsumera populärkultur och själva framställandet av konsten kan också inbegripa 

båda riktningarna, även konstnärerna själva rör sig ofta i gränslandet mellan konst och 

populärmusik. Eller blandar olika genrer, som populärmusikframträdande med 

konstutställningar, videokonst med klassisk musik eller liknande evenemang.  

Om vi använder oss av Rogers spridningsmodell kan vi bestämma aktörerna i fältet till 

innovators och early adopters. Såväl publiken som musiker och skivbolagsinnehavare. Vi 

anser att samverkan inom fältet är mer blandat mellan olika roller. 

 

Björkegren hävdar att populärmusiken bedöms och verkar utifrån finkulturella normer men 

skivindustrin är verkande i ett motsatt förhållande anser vi, skivindustrin bygger på 

marknaden som definierar vad som är populärmusik. Marknaden för konstmusiken är så liten 

att det därmed blir mindre viktigt att ta hänsyn till den eftersom de på grund av detta blir 

bidragsberättigade.  

Vi ser tydliga likheter i hur konstmusiken och populärmusiken verkar inom fältet, och de 

förhållanden som de har att förhålla sig till. Också i utövandet, produktionen och 

framställning av produktionerna. Häpna och Labrador har till exempel ett liknande 

förhållande till marknaden då de båda koncentrerar sig på att distribuera musiken 

internationellt. På Caprice finns någon medvetenhet om att den yngre publiken är mer 

gränsöverskridande. De som arbetar med Häpna ser vi som unga banbrytare som rör sig i 

gränslandet mellan populär- och konstmusik.  

Häpna, Labrador och Rabid har ett liknande sätt att producera, att göra mycket själv på ett sätt 

som kan liknas med DIY industrin. Det som vi tycker är märkligt är att det genremässigt ändå 

finns en tydlig gräns hos utövarna själva för vad som är populärmusik och konstmusik. Trots 

att vi ser att de verkar i samma fält och på liknande villkor är det ändå en skillnad på grund av 

att det fortfarande finns en genremässig uppdelning.  
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Björkegrens diskussion om populärmusikens förhållande till konstmusiken menar vi inte 

håller då han rör sig i ett annat fält, där definitionerna av begreppen bygger på att finkulturen 

setts som högre stående än populärkulturen. Genom Seabrook får vi däremot en uppdatering 

av de verkliga förhållandena genom den nya ordningen som han kallar nobrow. Att 

konstmusik och populärmusik inte behöver stå i konflikt gentemot varandra eftersom den 

gamla finkulturen nu är en subkultur bland andra. I och med detta verkar numera 

populärmusik och konstmusik bredvid varandra som vi inom vårat fält. Detta borde också 

underlätta för enskilda aktörer att röra sig emellan de olika genrerna i fältet.  

 

Vi tror att utövarna inom fältet genom att satsa på det som man är mest intresserad av 

samtidigt blir mest kunnig inom området i och med att man plöjer upp nya fåror eller nya 

marknader. Att det genremässigt finns skillnader är inget konkurrensproblem utan alla bidrar 

till att vidga fältet genom att satsa på sin egen grej. Detta är till nytta för alla inom fältet. 

 

Kontaktnät är viktigt i allt företagande, men kanske mer väsentligt i musikbranschen än någon 

annanstans. Har du ett stort kontaktnät är musikbranschen en öppen bransch. Kunskapen i 

musikverksamheterna ligger till stor del i kontaktnätet och samarbeten med andra aktörer på 

området. Det verkar också vara lätt att dela med sig av sina kunskaper/kontakter inom det 

musikfält vi har studerat.  

Alla som vi intervjuat har en tydlig bild av vilken musikgenre de verkar i. Det är ingen som 

har tyckt eller ansett att gränsen är otydlig eller suddas ut mellan pop- och konstmusik 

förutom Kjell Söderqvist på Caprice som ser att den yngre publiken överlag verkar vara mer 

gränsöverskridande i musiken. 

 

Det fält vi har studerat har vi själva definierat med hjälp av olika teorier och egna pilotstudier. 

Begrepp som vi har använt oss av är Bourdieus fält och Bennetts scener. Dessa kan liknas 

med begreppet subkulturer vilket Seabrook använder sig av. Subkulturer antyder att det finns 

kulturella normer som avgränsar fältet. Vi föredrar att använda oss av fält eller scener 

eftersom det ger plats för olika genrer och gränsöverskridande mellan dessa.  
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8 Slutsatser  

 

Bidrag och finansieringsformer 
 

Tre av de skivbolag som vi har intervjuat och placerat i fältet har tagit del av bidrag i form av 

fonogramstöd från statens kulturråd. Caprice är dessutom en del av statens egna 

musikverksamhet genom Rikskonserter. Häpna, Rabid och Caprice anser att det är positivt att 

man går in med stöd där marknaden är för liten. Konst- och folkmusik får i större utsträckning 

kulturstöd än populärmusiken. Vi kan också dra slutsatsen att de verksamheter som tillhör 

populärmusikgenren i högre grad än konstmusiken verkar på marknadens villkor. Labrador 

Records har inte sökt fonogramstöd eller finansierat verksamheten med hjälp av andra bidrag 

för att man inte har sett något behov av detta. 

 

De organisationer som verkar för att bevaka rättigheter och ersättningar är viktiga för en 

fungerande bransch och underlättar för de små bolagen eftersom de inte skulle ha möjlighet 

att bevaka dessa själva. 

 

Marknaden och marknadsföringsstrategier 
 

Inom scenerna / fälten kommer marknadsföring längst ner i stegen vilket vi har frågat oss vad 

det beror på. Det vi har sett är att det kan bero på små budgetar, lite tid, få medarbetare, dåliga 

kunskaper, ointresse eller att man har dålig kännedom om publiken.  

Alternativa strategier är att kommunicera med intresserade inom samma område. Vi har 

upplevt detta själva i uppsatsarbetet genom ett stort intresse och vilja att ta sig tid och dela 

med sig av kunskaper till oss. Genom att kontakta folk har vi i praktiken sett hur 

kommunikationen inom fältet fungerar med en generös och öppen attityd. Det kan ses som 

marknadsföring i sig att vara aktiv inom fältet, att man genom den inställningen faktiskt får 

uppmärksamhet. Det är ett billigare form av Public Relations.  

Internationellt satsande kan också vara en strategi för de mindre bolagen som finner 

marknaden i det glest befolkade Sverige som allt för liten. 

 

Konkurrens 
 

Någon konkurrensinställning mellan de olika genrerna kan vi inte se i våran undersökning, det 

hotet utövarna själva ser inom fältet är framförallt majorbolagen som vi alltså ställer utanför 
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det fält vi har studerat. Mycket av de ideologiska tankarna bakom verksamheterna är också 

gemensamma för de olika genrerna. Man ser fler aktörer som en öppning för en större 

marknad. 

 

Kunskap 
 

Mycket av kunskapen inom fältet är egeninhämtad eller inhämtad från andra som även de är 

självlärda. Så vi kan se att många i branschen inte har ekonomisk utbildning eller någon 

annan utbildning för att jobba inom området. De utbildningar som finns har kommit dom 

senaste åren. Kontakter och drivkraft verkar vara mer väsentligt än kunskap som man läst sig 

till. Genom att göra det själv lär man sig bäst hur det fungerar. Det finns goda kunskaper inom 

fältet även om de kanske inte alltid är ekonomiska kunskaper. Däremot är kunskapen stor på 

det kulturella och sociala planet. Dock har vi sett ett intresse av att lära sig den ekonomiska 

delen på Caprice och på Labrador där båda intervjuobjekten har ekonomutbildningar.  

Organisationernas roll, IFPI, STIM och SOM är också viktiga ur den aspekten för de mindre 

bolagen.  

 

Innovatörer och drivkraft 

 

Aktörerna inom fältet är innovatörerna i musikbranschen vilket är jämförbart med Forskning 

och utveckling (FoU). De stora bolagen har inte förmågan eller intresse av att satsa på 

nyskapande enligt dom teorier vi presenterat och de intervjuer vi har genomfört. De Artist & 

Repertoir (A&R) avdelningar som majorbolagen har satsar på att köpa upp redan 

kommersiellt gångbara artister eller bolag. Skivbolaget Virgin köptes upp av majorbolaget 

EMI, och i Sverige har MNW som startade som ett oberoende bolag på 70-talet, för några år 

sedan också köpts av upp av ett majorbolag. Många band eller artister ger ut två eller tre 

skivor på bolag i den storleken som de vi har haft kontakt med. Om de når en viss framgång 

flyttar de vidare till ett större bolag. Många lämnar Caprice och går till Amigo, men det är inte 

något som uppfattas som något negativt, då Caprice ser det som sin uppgift att lyfta fram nya 

oetablerade musiker. Björkegren talar om detta fenomen som en oligopolmarknad som 

begränsar innovation. Det beror ju också på att om marknaden blir större än skivbolagets 

kapacitet är det naturligtvis nödvändigt att anpassa sig genom att gå till ett större bolag. 
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Karin Dreijer på Rabid Records säger att musiken kommer först, före företaget att sälja den. 

Bennett�s  teori om hur scenerna fungerar innebär att kärnan i verksamheten är musiken. Att 

se musiken som en produkt gör man på majorbolagen. 

 

8.1 Avrundning 
 

På konstmusikområdet finns det ingen litteratur eller tidigare undersökningar som berör 

ekonomiska villkor eller kopplingar med populärmusiken. Vi avrundar därför här med en 

uppmaning till andra att ta vid den akademiska undersökningen av detta fält. Behövs det en 

uppdatering av begrepp och förhållanden inom fältet? Hur förhåller sig populärmusiken och 

konstmusiken till varandra inom fältet?  

 

Vi ser att en upplösning av de gamla definitionerna inte behöver innebära ett lägre estetiskt 

värde. Tvärtom anser vi att dessa nya förhållanden är en möjlig väg till högre estetiska värden. 

Vi ser positivt på den ännu ganska försiktiga antydan till genreöverskridande, 

gränsöverskridande och upplösningar av de gamla definitionerna. Vi vill gärna uppmuntra 

ännu starkare och modigare krafter att fortsätta den här utvecklingen. Vi efterlyser nya 

definitioner av begreppen konst- och populärmusik eftersom den nya musikens aktörer har 

mer gemensamt med varandra än deras respektive inaktuella  definitioner. 
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Bilaga 1 
Körteaterföreningen Näktergalningarna 

 
Den ena fallstudien var ett projekt som kören Näktergalningarna har jobbat med. Detta 

innebar att sätta upp en kabaré i Skarpnäcks kulturhus. Projektet har de deltagande arbetat 

med på sin fritid och utan vinstsyfte. De ekonomiska förutsättningarna har varit att finansiera 

projektet med bidrag från ABF, kommun och stadsdelsförvaltningen. Tillsammans med 

biljettintäkter har detta avlönat musiker- fyra stycken och körledaren. De övriga har arbetat 

ideellt. Jag (den ena författaren av uppsatsen) har deltagit som regiassistent och dels som 

orkestermedlem (pianist.) 

Förutom de 28 körmedlemmarna har jag jobbat med körledaren Dagny Wennberg, regissören 

Kent Ekberg som annars jobbar på teatern Södra Fot (Södra Folkliga Teatern,) och de övriga 

orkestermedlemmarna. 

Kören Näktergalningarna är en teaterkörförening som funnits i 20 år och startade som en gren 

av dåvarande teatern Jordcirkus där bland andra Marika Lagerkrants medverkade. Det är bara 

4 av medlemmarna som har varit med under hela den tiden, men de flesta har någon 

anknytning till de tidigare teaterprojekten. De flesta medlemmarna har varit med länge i kören 

och några få har varit med ett par år. Kören har tidigare satt upp föreställningar, bland annat 

Volund, ett specialskrivet verk som ursprungligen sattes upp av en kör på Gotland. De har 

gjort ett Bellmanspel och satt upp Carmina Burana med flera uppsättningar.  

Nu skulle de sätta upp en Kabaré med musik av Hasse och Tage. En idé som kommit upp med 

tanke på att kören i år firar 20års jubileum. De hade en del sånger klara som de tidigare 

sjungit men de flesta krävdes mycket övning för att få ihop.  

 

Jag har framförallt varit pianist i projektet, men förutom mitt uppdrag som musiker har jag 

haft vissa administrativa uppgifter, jag har varit regiassistent vilket har inneburit att anteckna 

det som görs under repetitionerna, att renskriva detta och ha den totala översikten på vad som 

händer och diskuteras och beslutas under repetitionerna. Detta har inneburit att också 

förmedla vad som fungerar mellan körens teaterarrangemang och de musikaliska insatser vi 

gör i orkestern. Hur vi kommunicerar och så vidare. Jag har också skrivit ut sångtexter till 

regissören och sett till att löner blivit utbetalda. 

 

Problem i projektet har till exempel varit lokaler, som delas med annan brokig 

fritidsverksamhet.  Finansieringen har gått ihop med hjälp av bidrag men det var osäkert om 
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det skulle gå runt innan vi efter sista föreställningen såg att biljettintäkterna täckte 

kostnaderna för lönerna. 

Ett väldigt slitet piano gav stora skälvan när det dagen innan premiären fortfarande inte var 

stämt. Att arbeta i projektform innebär en brokig sammansättning av väldigt olika människor. 

Fördelarna har varit att samarbetet ändå flutit bra. Projektet har fått uppmärksamhet i media 

och därmed dragit mycket publik och den fantastiska eldsjälskänslan och kreativiteten. 

 

Fokus har under projektet glidit från 20årsjubileum ut till ingenstans till min egen och flera av 

körmedlemmarnas förskräckelse. Många gånger har jag undrat hur och var det kommer att 

sluta. 

Det slutade i ett genrep som blev en repetition precis som alla andra där det ändrades och 

diskuterades, så premiärkvällen blev premiär och genrep i ett! Skrämmande men fascinerande 

hur saker kan gå bra fast de egentligen inte har förutsättningarna för det. Eller är det just det 

som gör att det går? 
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Bilaga 2 
Fylkingen en kort presentation 

 
Fylkingen har två verksamheter, en intern verksamhet som en ideell förening där konstnärer 

inom experimentell musik, dans, video och film kan vara medlem. Fylkingen är även en lokal 

som ligger vid Münchenbryggeriet i Stockholm som ibland kan hyras ut till andra arrangörer, 

som exempelvis klubben The Nursery. 

 

Den interna verksamheten har som mål att främja medlemmarnas sociala och ekonomiska 

intressen. Som ideell förening har de årsmöten och då väljs ordförande, styrelse och samt en 

produktionsgrupp som sköter de administrerande och producerande funktionerna under 

ledning av en anställd producent. Styrelsen ansvarar huvudsakligen för den interna 

verksamheten och delar upp sig i ansvarsområden. Däribland ekonomi, administration och PR 

verksamhet.  

 

Den externa verksamheten ansvarar produktionsgruppen för, föreningen har som mål att 

främja det radikala och experimentella konstnärliga och medlemmarnas konstnärliga 

intressen. Föreningen kallar sitt område för ny musik och intermediakonst, med det menas att 

integrera olika konstformer till ett enhetligt verk och inte som med multimedia som är ett 

parallellt samverkande menar dom.  

 

Den externa verksamheten, den som sker för en publik i lokalen Fylkingen behöver med andra 

ord inte alltid vara arrangerad av föreningen Fylkingen. Det är bara ca en fjärdedel av all 

verksamhet i lokalen som de arrangerar under ett år, resten är så kallade medlemsinitiativ. Det 

är inte heller enbart musik som arrangeras i lokalen, men musik som arrangerats i lokalen 

under inledningen av 2005, GUSH, Living Electronics, The Dead Texan, Kaffe Matthews, 

Midaircondo. De har ofta en- eller tvådagarsfestivaler som Häpnafestivalen och Pixelvärk 

samt även varit delararrangör till den årliga Stockholm New Music festivalen. En festival för 

nutida konstmusik som hålls sista veckan i februari.  

 

Fylkingen har två  personer anställda som inte är medlemmar, det är en producent och en 

administratör. Båda har halvtidstjänst och är verksamma inom andra konstområden resterande 

tid. Som organisation är Fylkingen en icke-hierarkisk förening och tiden för hur länge 
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medlemmar kan sitta i styrelse eller produktionsgrupp är begränsad, man vill inte att 

organisationen ska stagnera.  

 

Lokalen som ligger i Münchenbryggeriet på södermalm rymmer ett litet kontor, en liten bar i 

entrén och en scen. Eftersom arrangemangen är inom många olika konstformer så medför det 

ett ständigt ommöblerande i lokalen, t ex en dansmatta för dansarna som rullas av och på. 

Föreningen äger även en flygel som flyttas runt i lokalen beroende på om den ska användas 

eller inte, alternativt kommer att stå i vägen. På Fylkingen sköts även sådant arbete av 

medlemmarna själva, det finns ingen backstage-personal vilket är verkligheten för 

konstnärliga avantgardeverksamheter.    

 

Fylkingen 

 
Jag studerade Fylkingen under en fem veckor lång period och då jag var assisterande 

producent, den första dagen jag kom dit var producenten inte där när jag kom och jag blev 

insläppt av medlemmarna som tillfälligt var där och just var på väg att gå därifrån. Jag 

startade min studie av Fylkingen med att sitta ensam i närmare en timme och vänta på 

producenten. När hon kom planerade vi för vad jag skulle göra den första veckan. Då 

bestämde vi att jag skulle vara assisterande producent för den dansproduktion som var på 

programmet den veckan. Från och med den andra veckan var jag involverad med Stockholm 

New Music, som är en årlig musikfestival i Stockholm för nutida konstmusik. I klartext 

innebar det att den första veckan var en hektisk vecka med mycket intryck. Den femte och 

sista veckan var också en vecka med mycket att göra under pågående musikfestival. Tiden 

däremellan var avsevärt lugnare då arrangemangen mellan dansföreställningen och 

musikfestivalen var medlemsinitiativ.  

 

Dansföreställningen spelades tre gånger. Mitt jobb var att se till att det fanns volontärer som 

kunde/ville jobba med att stå i entrén och ta inträde, stå i garderoben och i baren, volontärerna 

är alltså medlemmar. Det jag först trodde var att det skulle vara svårt att hitta några som ville 

ställa upp och arbeta men det visade sig att det inte var på det viset, jag fick min lista fylld 

ganska så snabbt. En av de tre föreställningarna fungerade jag som producent, mer exakt var 

jag publikvärd och skötte in- och utsläpp av publiken och var kassaansvarig. Det förvånade 

mig att jag som kom utifrån och inte hade någon personlig kontakt med någon på Fylkingen 

kunde vara ansvarig för kassan och fungera som publikvärd och sköta in- och utsläpp efter 
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fyra dagar. Annat jag sysslade med den första veckan var att ordna med belysningen i 

strålkastarna i foajén.  

 

För att marknadsföra föreställningen var jag ute på stan och delade ut så kallade Flyers som 

de små reklamblad man brukar lägga på kaféer, vid entréer på andra ställen och skivaffärer 

och så vidare. Det jag följde var en väl snitslad bana, jag följde i det närmaste en upptrampad 

stig från Konstfack i sydväst till Stockholms Universitet i nordost och passerade på vägen alla 

kaféer, barer, institutioner med en konstnärspublik eller andra kulturradikaler.   

 

Tiden däremellan var det inte så mycket verksamhet som arrangerades av Fylkingen, då satt 

jag och arbetade med de artistkontrakt för artisterna som skulle uppträda på Stockholm New 

Music, jag sammanställde helt enkelt vad som de behövde på scen och förde samman vad som 

sagts. De hade fått olika information från olika medarrangörer av festivalen som de varit i 

kontakt med. Mitt arbete var även att sammanställa tekniska riders, kontrakt för teknisk 

utrustning som arrangör tillhandahåller med, och sedan ordna fram den utrustningen så att den 

skulle finnas på Fylkingen senare under festivalen.  

Jag behövde ofta hjälp med att kontakta olika personer som kan tänkas ha just den typen av 

önskad utrustning, som producent på ett sådant litet ställe som Fylkingen är det bra att veta 

vilken medlem som har just den typen av mixerbord osv.  Så det började gå upp för mig hur 

väsentlig den personliga kontakten och att känna rätt personer inom branschen är. Det är en 

kunskap som man inte kan lära sig genom kurslitteratur eller att läsa om i rutinpärmar eller 

liknande.  

 

Under tiden på Fylkingen träffade jag många av föreningens medlemmar, jag lade märke till 

att det är fråga om verksamhet med knappa medel, men även för personer verksamma inom 

fältet. Fylkingens Producent som har en halvtidstjänst och i övrigt är frilansande 

kulturproducent kan ha perioder då hon har A-kassaersättning, det är ju bra att det finns ansåg 

hon.  Jag  frågade även en kompositör om han kunde leva på sin musik och han ansåg att det 

kunde han på sätt och vis eftersom han hade A-kassaersättning. Med det menade han att han 

inte arbetade på posten eller något annat extraarbete och det var ju bra.  Att det är en icke-

hierarkisk organisation märks på så vis att en av medlemmarna som är performancekonstnär 

är både vaktmästare och kamrer i föreningen, alltså sköter ekonomisk  bokföring och städar i 

verkstan samt att en annan medlem som var koreograf jobbade som städerska och ingen visste 
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när hon skulle komma och städa. Det fanns en viss charmig oordning som i och för sig inte 

alltid var så charmig.    

 

Som en icke-hierarkisk organisationsform medför det att de medlemmar som engagerar sig i 

föreningen även kommer att få ett inflytande i föreningen. Av den anledningen händer det att 

en del medlemmar som inte är så aktiva anser att den icke-hierarkiska organisationsstrukturen 

bli åsidosatt och för fram kritik mot detta, sa producenten med en suck. Men det kan också 

vara det raka motsatta för det händer att medlemmar som inte engagerar sig i verksamheten 

och arbetar för föreningen har klagomål på att det som man anser behöver åtgärdas inte blir 

det eftersom det inte finns någon i styrelsen som anser att det föreslagna är viktigt. Ett 

exempel är föreningens flygel som förfallit så pass att den riskerade att passera stadiet av 

renoveringsobjekt och bli skrot. Det har att göra med att de som ansett en renovering av den 

borde prioriteras inte heller engagerat sig i föreningen, man har inte gått på möten, man har 

inte deltagit i styrelsearbete med mera. 

 

Flygeln 

 
Fylkningen startade 1933 av musiker inom Stockholms konsertförening som en 

intresseförening för kammarmusik, som på den tiden förde en tynande tillvaro. Men det som 

kännetecknat föreningen genom alla år är den i stadgarna införda synen på icke-stagnation. 

Som tidigare nämnts är medlemmarna aktiva i föreningens styrelse under högst ett par år, 

detta för att föreningen inte ska stagnera i sin konstnärliga utveckling och man får på så vis in 

nya vitala idéer. Men den här organisationsformen har sin baksida. Det här är historien om en 

Steinwayflygel som förfallit till i det närmaste obrukbar. 

 

Under min tid på Fylkingen uppstod en intensiv debatt som engagerade medlemmarna.  

Hur man skulle lösa problemet med föreningens flygel som alltså förfallit till 

renoveringsobjekt. Den diskussionen har blossat upp mellan varven under tjugo års tid 

berättade en medlem. För att  beskriva läget med flygeln så är det så att den inte går att spela 

på utan bara att använda som ett preparerat piano med muttrar och snoddar mellan klubba och 

strängarna. Pedalerna hålls på plats med inklämda stämjärn för annars lossnar dom. Jag blir så 

jävla trött! sa en av medlemmarna, som sedan engagerade sig i att en renovering kom till 

stånd. 
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En nackdel med en icke-hierarkisk organisation med en stor genomströmning av medlemmar 

innebär lätt att det som behöver åtgärdas inte blir gjort, stor risk att man bedömer en 

renovering som inte akut och projektet skjuts på framtiden tills det en dag blir ett svindyrt 

renoveringsobjekt och något som i det närmaste är genant för föreningen att det skett, eller 

snarare inte skett. Det är ett faktum att de som haft synpunkter på att flygeln behöver 

renoveras inte har suttit i styrelsen beror på den ickestagnationsidé föreningen har, att 

föreningen ska röra sig framåt och vara en konstens spjutspetts in i framtiden. Det medför att 

det var länge sen föreningen valde in musiker som använder en flygel som ny medlem, det är 

vanligast med elektronisk musik i föreningen. En annan orsak är att medlemmarna är 

konstnärer och har karriärer, det är ju inte bara på Fylkingen man är verksam, är man en 

etablerad musiker kan det vara svårt att ta på sig ansvaret att se till att en flygel renoveras.  

 

Men efter tjugo års diskussioner så tog man tag i saken och beslutade sig för att renovera 

flygeln under den tid jag var där, det är inte helt omöjligt att min närvaro påverkade dom att ta 

det beslutet.   
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Bilaga 3 

Intervjufrågor  
 
De intervjufrågor vi har utgått ifrån i våra semistrukturerade och mail-intervjuer ser ut så här;  

• Hur startade verksamheten? 

• Hur har den utvecklats? 

• Beskriv sammanfattad hur du jobbar? 

• För vilka mål jobbar du? 

• Vad är drivkraften? 

• Hur ser du på sambandet kultur och ekonomi? 

• Hur är ditt förhållande/syn på kulturpolitiken? 

• Kan du se några förändringar i kulturklimatet? 

• Var kommer din kunskap ifrån? 

• Vilka är er publik? 

• Har du/ni en marknadsplan � hur ser den ut? 

• Har ni några konkurrenter? 

• Hur ser du på konkurrens inom ditt område? 
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