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Sammanfattning

Titel: Skivbolagsbranschen och Internet – en jämförelse mellan major- och indiebolag

Författare: Johan Sundblom, Mathias Lindqvist

Handledare: Lars Vigerland

Institution: Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 poäng

Syfte: Att analysera och klargöra skillnader mellan major- och indiebolags användning av, och 

attityder gentemot, Internet och internetbaserade tekniker som marknadsförings- och 

distributionskanal.

Metod: Vi använder oss av en till största delen kvalitativ metod, dock med vissa kvantitativa 

inslag. Intervjuer har genomförts med fyra skivbolag, två indiebolag och två majorbolag. Även 

observationer av skivbolagens verksamhet på Internet har utförts.

Slutsatser: Ett antal skillnader har kunnat utläsas efter utförd studie. Indiebolagen står i högre 

grad än majorbolagen för utveckling och innovation i branschen. Marknadsföringsmässigt så 

använder sig indiebolagen i större utsträckning än majorbolagen av nätverkstjänster som 

Myspace och Facebook. Dock står branschen inför ett paradigmskifte där ingen riktigt vet hur 

man ska marknadsföra sig på bästa sätt i framtiden.
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Abstract

Title: The Music Industry and the Internet –A Comparison between Major and Indie Labels

Authors: Johan Sundblom & Mathias Lindqvist

Tutor: Lars Vigerland

Institution: The Institution of Economics and Finance

Purpose: To analyze and clarify differences between indie and major labels in the use of and 

attitude towards the Internet as a marketing and distribution channel.

Method: In this study, we use mostly qualitative but also quantitative methods. Representatives 

from four record labels, two indie and two major labels have been interviewed, and we have 

also examined the companies’ activities on the Internet.

Conclusions: This study points to a number of differences between indie and major labels. Indie 

labels are generally more open to business development and innovation. As for marketing, indie 

labels make use of web services such as Myspace and Facebook to a greater extent than major 

labels. However, the whole industry is heading towards a future where no company really 

knows how to best market its products.
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1 Introduktion

1.1 Inledning
Skivbolagsbranschen är en intresant bransch att undersöka. Det är en bransch som är mitt inne i 

ett teknikskifte som kan ändra förutsättningarna rejält. De dominerande aktörernas oligopol kan 

exempelvis vara hotat. Just detta fenomen, en traditionell oligopolmarknad i vilken 

förutsättningarna drastiskt förändras, kommer denna uppsats att fokusera på.

I uppsatsen kommer ett antal ord och begrepp, som för den oinsatte kan vara svåra att förstå, 

att återkomma relativt ofta. För att underlätta inleder vi därför uppsatsen med en lista på 

definitioner.

1.1.1 Definitioner

1.1.1.1 Majorbolag

Majorbolag är benämningen på de fyra dominerande skivbolagen. Genom historien har det varit 

olika bolag som dominerat skivbolagsbranschen, men idag är det Universal Music, Sony BMG 

Music Entertainment, EMI Group och Warner Music Group som utgör majorbolagen.

1.1.1.2 Indiebolag

Uttrycket indiebolag kommer från engelskans independent, och är benämningen på de mindre 

skivbolagen. Samtliga skivbolag förutom majorbolagen benäms indiebolag. Burning Heart 

Records och Labrador är två exempel på framgångsrika svenska indiebolag.

1.1.1.3 IFPI

IFPI står för “International Federation of the Phonographic Industry”, och är en 

branschorganisation som representerar skivbolagens intressen. Organisationen har idag ungefär 

1400 skivbolag som medlemmar.1

                                                          
1 http://www.ifpi.org/content/section_about/index.html
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1.1.1.4 Internetbaserade tekniker

I denna uppsats så syftar vi med begreppet ”internetrelaterade tekniker” främst på de fyra 

tekniker som tas upp i bakgrunden, nämligen Myspace, iTunes, Spotify och YouTube.

1.2 Bakgrund

1.2.1 Skivbolagsbranschen

Musikindustrin tog fart ordentligt under 1900-talet, då fonografen och vinylskivan utvecklades. 

Detta banade väg för skivbolagen som blev musikindustrins dominerande aktörer. 1980 hade 

sex stora aktörer utkristalliserats; EMI, Sony, BMG, Polygram, WEA och MCA. 1998 slog sig 

Polygram och MCA ihop och bildade Universal Music Group, och 2005 gick Sony ihop med BMG 

och bildade Sony BMG.

Dessa kvarvarande fyra aktörer (Universal Music, Sony BMG Music Entertainment, EMI Group 

och Warner Music Group) har idag ungefär 70 % av världsmarknaden. 2 Resterande 30 % av 

marknaden delas av indiebolagen. Marknadsandelarna illustreras i figur 1 nedan.

Figur 1; Marknadsandelar i skivbolagsbranschen

1.2.2 Major- vs. indiebolag

Vissa skillnader finns mellan major- och indiebolag. Majorbolagen har mer pengar och därmed 

en större makt än indiebolagen. De har också ett större nätverk, vilket innebär en större 

möjlighet att marknadsföra musiken via olika medium.

                                                          
2 http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html
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Indiebolagen erbjuder oftast sina artister högre ersättning per såld skiva, men kan ha svårt med 

marknadsföring (exempelvis att få radio- och tv-framträdanden). Indiebolagen anses också vara 

mer innovativa, samt driva musikutvecklingen framåt, då de är mer benägna att ta risker än 

majorbolagen.

En annan intressant skillnad är att indiebolagen, jämfört med majorbolagen, oftast styrs av 

personer som i högre grad är musikkunniga och musikintresserade, och som därför ofta har en 

större inblick i branschen.3

1.2.3 Minskad skivförsäljning

Skivindustrin är idag en världsomspännande industri som 2004 omsatte 38 miljarder dollar. 

Försäljningen av fysiska skivor har dalat de senaste åren, vilket såklart har påverkat skivbolagen 

negativt. Nedan ses en sammanställning av försäljningen av fysiska skivor under 2000-talet. 

Siffrorna är tagna från skivbolagens intresseorganisation IFPI:s årliga rapporter och 

representerar miljarder US dollar.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Förändring %
36.9 33.7 32.2 32.0 33.6 33.5 31.8 29.9 -19.0%

Figur 2; Förändring av skivförsäljning i världen, beräknat i miljarder dollar

Den fysiska skivförsäljningen sjönk alltså globalt med 19 % under perioden 2000 till 2007 4. 

Vad som också ska uppmärksammas är att distributionen av digital musik via Internet har växt 

enormt under de senaste åren. Enligt IFPI:s rapport från 2008 har den digitala 

musikförsäljningen globalt ökat med 24,1 % jämfört med 2007 (den fysiska skivförsäljningen 

hade under samma period minskat med 15,4 %). 

1.2.4 Majorbolagens marknadsställning

De stora aktörerna har genom åren använt sina överlägsna ekonomiska resurser till att befästa 

sin marknadsställning och försvåra för mindre aktörer att ta marknadsandelar. Majorbolagen 

                                                          
3 http://hs.riverdale.k12.or.us/~hfinnert/exhib_06/davidp/paper.html

4 http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html
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har exempelvis investerat stora summor i syfte att kontrollera distributionskanalerna, vilket 

Graham et al skriver om i sin artikel ” The transformation of the music industry supply chain, A 

major label perspective”. Ett exempel är EMI:s uppköp av musikkedjan Virgin Mediastores 5.

Det har också funnits en tendens till ”motvilja” gentemot nya tekniker bland de stora bolagen. 

Då kassetten som tillät inspelning och kopiering av skivor lanserades rasade skivbolagen och 

menade att detta skulle leda till försäljningsförluster. Detta ledde senare till en omtalad 

kassettskatt i Sverige 6. Samma fenomen påträffas också i andra branscher, exempelvis inom 

filmbranschen där det reagerades kraftigt på VHS:ens möjlighet till inspelning av filmer.

1.2.5 Indiebolagens marknadsställning

Skivbolagsbranschen har alltid dominerats av några få stora aktörer. På 50-talet lyckades dock

indiebolagen stärka sin ställning genom att vara de första som satsade på den nya genren rock’ 

n roll. Elvis Presley var exempelvis signad av indiebolaget Sun Records. Indiebolagen såg senare 

ännu en uppgång i och med punkvågens gör-det-själv-attityd under slutet av 70-talet.

Majorbolagen upptäckte ganska tidigt att indiebolagen var bättre på att starta och upptäcka 

musikaliska trender. Detta ledde till en trend som gäller än idag, där indiebolag startar en ny 

trend, hittar en ny nisch, och därefter säljer hela bolaget eller vissa artister till något 

majorbolag. 7

1.2.6 Internets påverkan på företagsklimatet

Internet som medium skiljer sig från de traditionella mediekanalerna och ses ofta som en unik 

ny lösning som kan komma att förändra allt. Stewart et Zhao konstaterar dock i en artikel att

                                                          
5 Gary Graham, Bernard Burnes, Gerard J. Lewi, Janet Langer (2004)
6 http://www.kopimi.com/copyriot/Kassettbandet.pdf

7 http://hs.riverdale.k12.or.us/~hfinnert/exhib_06/davidp/paper.html
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sett till möjlighet att sprida information är Internet inte unikt.8 Nedanstående tabell visar en 

sammanställning över de kommunikationsmöjligheter som olika medium erbjuder.

Figur 3; Kommunikationsmöjligheter

Tryckt information kan inte nå ut till en stor geografisk yta utan att rusa i kostnad, dessutom 

tillåter det inte lyssnaren att delta interaktivt, fördelen är att informatören kan få ut mycket 

information på det givna mediumet. Tv-sändningar når ut till stor geografiskt yta och kan 

leverera information med hög densitet, dessvärre finns i dagsläget inte möjlighet till 

interaktivitet. Att sprida information via telefon tillåter interaktivitet men förlorar på de två 

andra punkterna, det blir lätt dyrt och informatören får ut lite information på kort tid. Sett 

utifrån de variabler som tabellen tar upp är Internet slagkraftigt.

Internet är däremot överlägset de traditionella kanalerna sett till möjlighet att nå en stor andel 

med mycket information och samtidigt tillåta mottagaren delta interaktivt. Det är just den 

interaktiva delen av Internet som fått mycket uppmärksamhet. Kunder och konsumenter kan 

enklare söka, nå och dela med sig av information. Dock skall det kommas ihåg att när andelen 

information ökar så ökar även andelen felaktig information. 

En av nackdelarna med Internet är att kunden inte kan känna, lukta eller smaka på produkten 

den faktiskt söker information om. Detta är något som kan påverka kunden negativt och istället 

vända sig till fysiska butiker.

Internet har också kommit att förändra avståndet mellan slutkund och producent, i och med att 

Internet inte ser till geografiska avstånd på samma sätt förändras det psykiska avståndet 

                                                          
8 David W. Stewart and Qin Zhao (2000)
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emellan parterna. På så sätt kan producenterna nå den marknad och nya marknader de 

eftersträvar. Ytterligare avstånd förminskas genom att producenter inte längre är beroende av 

mellanhänder utan kan nås direkt av konsumenter. 9

1.2.7 Musiktjänster på Internet

Internet har givit uppkomst till en rad tekniker och tjänster som fokuserar på distribution och 

marknadsföring av musik. Dessa är ofta innovativa och är en stor kontrast till de gamla 

distributions- och marknadsföringskanalerna som de stora bolagen relativt lätt kunde 

kontrollera. Nedan presenteras ett urval av dessa tekniker.

1.2.7.1 Myspace

Myspace är en mötesplats på Internet som under 2006 nådde 106 miljoner registrerade 

konton.10 Här finns möjlighet att skapa bandsidor och att lägga upp sin musik, vilket har medfört 

att det har blivit populärt bland musiker. Sajten ger en möjlighet att enkelt nå ut med sin musik 

och komma i kontakt andra musiker. 

1.2.7.2 YouTube

YouTube ägs av Google, och är en mycket populär webbplats där användare kan ladda upp, titta 

på och dela med sig av videoklipp. Här finns många artister representerade, antingen med 

officiella musikvideor eller med klipp från livespelningar. 

1.2.7.3 Spotify 

Spotify är en tjänst som erbjuder et lagligt alternativ till att lyssna på strömmande musik via 

Internet. Tjänsten finns både i en gratis reklamfinansierad version, samt i en premiumversion 

där användaren betalar en summa per månad eller per dag. Spotify har knutit avtal med de fyra 

majorbolagen, samt med ett fåtal indiebolag, och kan därmed använda sig av deras musik i sin 

tjänst. 11

                                                          
9 Gary Graham, Bernard Burnes, Gerard J. Lewi, Janet Langer (2004)

10 http://www.theregister.co.uk/2006/09/08/myspace_threatens_record_labels/
11 http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=238983
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1.2.7.4 Itunes Store

ITunes Store är en försäljningstjänst från Apple som används för musikförsäljning över Internet. 

Den är idag den ledande musiktjänsten på Internet, och gick i år om Wal-Mart som den största 

musikåterförsäljaren i USA 12. De har avtal med samtliga majorbolag, samt med många 

indiebolag, vilket innebär att de kan erbjuda ett stort utbud av musik.

1.3 Problemdiskussion

1.3.1 Internets påverkan på musikbranschen

John B. Meisel och Timothy S. Sullivan konstaterar i artikeln “The impact of the Internet on the 

law and economics of the music industry” att; “Business as usual in the music industry is over. 

Online music is a force to be reckoned with now and increasingly in the future.” 13

Artikeln skrevs 2002, men är I högsta grad fortfarande aktuell. De stora skivbolagen gör 

förluster, och färre och färre cd-skivor säljs. 14 Graham et al håller med och konstaterar att de 

stora skivbolagen, som har dominerat skapandet, distributionen och konsumtionen av musik 

under de senaste 50 åren, verkar tappa mark som en följd av den nya tekniken.

Innebär detta att de stora skivbolagen har misslyckats med att anpassa sig till den nya tekniken? 

Meisel och Sullivan såg tecken på det. De skriver bland annat att de stora skivbolagens första 

försök till att anpassa sig till det nya klimatet inte var “särskilt uppmuntrande”. Vidare skriver de 

att bolagen” verkade sakna förståelse för den nya tekniken, och för de nya kundförväntningar 

som följer i teknikens spår”.

Med dessa åsikter i åtanke kan slutsatsen dras att uppkomsten av Internet och de tekniker som 

följt i dess spår förmodligen har varit en bidragande orsak till att skivförsäljningen har dalat de 

senaste åren. Att försäljningen av digital musik ökat stärker också den teorin.

Men vad innebär denna förändring av företagsklimatet för de mindre skivbolagen?

                                                          
12 http://www.apple.com/pr/library/2008/04/03itunes.html

13 John B. Meisel, Timothy S. Sullivan (2002) 
14 http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html
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Graham et al konstaterar att musikindustrin länge har byggt på långsiktiga linjära samarbeten 

som främjat de stora bolagens dominanta ställning. Tendensen idag är dock ett skifte till 

kortsiktiga, flexibla nätverksstrukturer där partnerbyten sker allt oftare. Detta är en följd av

Internet, som tillåter vem som helst, oavsett storlek, att sprida och utveckla sin musik utan 

behov av de stora ekonomiska krafter som de stora bolagen tidigare var ensamma om att 

erbjuda.15

Internet erbjuder alltså enligt Graham et al en större möjlighet för mindre bolag att

marknadsföra och distribuera sin musik.

1.3.2 Förändring av inträdesbarriärer

Inträdesbarriärer kan definieras som de faktorer som låter etablerade aktörer göra positiva 

ekonomiska resultat, medan de gör det olönsamt för nya aktörer att gå in på marknaden. Kort 

sagt de faktorer som försvårar ett inträde för nya aktörer.16

Skivbolagsbranschen har tidigare karaktäriserats av ett antal relativt höga inträdesbarriärer. 

Marknadsföringskostnaderna för att uppnå försäljningsframgångar var väldigt kostsamma och

för att hitta bra marknadsföringskanaler krävdes ofta väl utbyggda nätverk. Även det faktum att 

majorbolagen var starkt vertikalt integrerade, kontrollerade allt från produktion till distribution, 

bidrog till att försvåra för nya aktörer att ta sig in på marknaden.

Graham et al förutspådde 2004 en förändring i inträdesbarriärerna som en följd av Internet, 

vilket synliggörs i figur 4 och 5. Vertikal integration och skalfördelar kommer inte längre att 

innebära inträdesbarriärer då Internet möjliggör en förenklad direkt distribution och 

marknadsföring. 17

                                                          
15 Gary Graham, Bernard Burnes, Gerard J. Lewi, Janet Langer (2004)

16 David Besanko, David Dranove, Mark Shanley, Scott Schaefer (2007)
17 Gary Graham, Bernard Burnes, Gerard J. Lewi, Janet Langer (2004)
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Figur 4; Den traditionella värdekedjan

Figur 5; Den framtida värdekedjan

1.3.3 Tidigare forskning inom ämnet

Tidigare forskning inom ämnet musikindustrin och Internet fokuserar till stor del på 

piratkopieringen och dess effekter. Oftast görs ingen skillnad av effekterna på major- respektive 

indiebolag. Ett exempel på en undersökning med ovanstående infallsvinkel är Curien et als 

undersökning från 2004, ”Towards A New Business Model for the Music Industry: Accomodating 

Piracy through Ancillary Products”, där effekterna av piratkopieringen på majorbolagen 

analyseras. 18

Forskning har också inriktats på hur inträdesbarriärer (”Evaluating the impact of the internet on

barriers to entry in the music industry” 19) och leveranskedjan (”The transformation of the music 

industry supply chain, A major label perspective” 20) inom musikindustrin har förändrats som en 

följd av Internets uppkomst. Även dessa undersökningar utgår helt från majorbolagens 

perspektiv.

                                                          
18 N. Curien, G. Laffond, J. Lainé, F. Moreau (2004)

19 Gerard J. Lewis, Gary Graham, Glenn Hardaker (2005)

20 Gary Graham, Bernard Burnes, Gerard J. Lewi, Janet Langer (2004)
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Undersökningen som vi ämnar göra ska komplettera tidigare forskning främst genom att anta 

ett jämförande perspektiv. Undersökningen ska undersöka hur attityder gentemot, och 

användning av, Internet skiljer sig mellan major- och indiebolag. På så sätt hoppas vi få fram 

resultat som kan användas dels som bas till fortsatt forskning i ämnet, men även som ett 

hjälpmedel för att förstå tidigare forskning.

1.4 Problemformulering
Internet har inneburit en stor omvälvning inom skivbolagsbranschen. De stora majorbolagen gör 

dåliga resultat, och den fysiska skivförsäljningen har dalat markant, samtidigt som den digitala 

musikförsäljningen ökar. Även inträdesbarriärerna till branschen har minskat, vilket innebär 

fördelar för indiebolagen gentemot majorbolagen.

Denna uppsats ämnar undersöka hur Internet och internetrelaterade tekniker bidragit till

skillnader i förutsättningar och attityder mellan major- och indiebolag. 

1.5 Syfte
Syftet är att analysera och klargöra skillnader mellan major- och indiebolags användning av, och 

attityder gentemot, Internet och internetbaserade tekniker som marknadsförings- och 

distributionskanal.

1.6 Avgränsningar
Av resursmässiga skäl kommer två stycken majorbolags samt två stycken indiebolags attityder 

att undersökas. Vi tror oss utifrån detta kunna dra slutsatser rörande skillnader mellan de två 

grupperna. Vad gäller användningen av Internet och internetrelaterade tekniker kommer 

samma urval att användas.

Begreppet ”användning av internet och internetrelaterade tekniker” kommer i denna uppsats

att avgränsas till användningen av Myspace, iTunes, Spotify och YouTube, samt till artisternas 

officiella hemsidor.
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2 Metod

2.1 Övergripande metod
Denna uppsats består av både deduktiva och induktiva delar. Vi bygger forskningsfrågan på 

tidigare forskning, och försöker utifrån den insamlade empirin att med hjälp av etablerade 

teorier dra generella slutsatser. Denna typ av forskningsansats, där forskaren hoppar mellan 

teori och empiri, kan betecknas som iterativ. 21

Vi kommer främst att använda oss av en kvalitativ metod där vi genom intervjuer närmar oss 

svaret på forskningsproblemet. Som ett komplement till intervjuerna kommer även kvantitativa 

observationer att göras.

2.1.1 Datainsamling

Det finns två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som samlas in för 

första gången i syfte att besvara en undersöknings frågeställning. Sekundärdata är data baserat 

på tidigare insamlat material. 22

Denna uppsats består av både primär- och sekundärdata. Primärdata samlas in i form av 

kvalitativa intervjuer och kvantitativa observationer. Syftet med dessa primärdata är främst att 

besvara undersökningens frågeställning. Sekundärdata i form av tidigare forskning inom 

området, exempelvis vetenskapliga artiklar, har främst använts i syfte att komma fram till

undersökningens frågeställning.

2.1.2 Population och urval

Populationen i denna undersökning består av samtliga skivbolag i Sverige. Förutom de fyra 

majorbolagen ingår ett stort antal mindre indiebolag i populationen.

                                                          
21 Alan Bryman, Emma Bell (2003)

22 Dag Ingvar Jacobsen (2002)
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Genom ett så kallat bekvämlighetsurval har fyra skivbolag ur denna population valts att 

studeras, Warner Music Group, EMI Group, Dead Frog Records och RMI Sweden. Eftersom 

begränsade resurser är en faktor är samtliga skivbolag i urvalet lokaliserade i Stockholm. För att 

göra urvalet representativt för forskningsfrågan består urvalet av två majorbolag (Warner Music 

Group, EMI Group) och två indiebolag (Dead Frog Records, RMI Sweden).

2.2 Intervjuer
Intervjuer sker med representanter för fyra olika skivbolag. Genom att representanter från både 

major- och indiebolag har valts ut kommer båda sidors åsikter och attityder fram, vilket är 

väsentligt för uppsatsproblemet.

2.2.1 Intervjustruktur

Intervjuerna är semi-strukturerade, vilket innebär att de grundar sig på ett antal fastställda 

frågor .23 Frågor har valts dels utifrån uppsatsens teoridel, och dels utifrån det problem vi ämnar

undersöka. Frågorna är öppna och formulerade så att följdfrågor och en diskussion lätt ska 

kunna uppstå. Detta eftersom attityder och åsikter bättre fångas upp under en djupare 

diskussion. Intervjuprocessen är flexibel, och intervjupersonernas uppfattningar följs upp allt 

eftersom. Intervjumallarna finns som bilaga till uppsatsen.

2.2.2 Intervjuutförande

Vid intervjuerna har båda författarna varit närvarande, i syfte att få en större förståelse och 

möjlighet att kunna föra diskussionerna vidare. Intervjuerna med representanterna för de två 

majorbolagen, Warner Music Group och EMI Group, skedde på respektive representants 

arbetsplats. Intervjuerna med representanten för Deadfrog Records skedde i cafémiljö.

En inspelningsapparat användes vid varje intervjutillfälle, och alla intervjuer finns således 

bevarade. 

                                                          
23 Alan Bryman, Emma Bell (2003)
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Representanten från RMI Sweden fick tyvärr förhinder sent, varför intervjun med honom istället 

utfördes via E-mail. Intervjumallen skickades tillsammans med en önskan om utförliga svar.

2.3 Observationer av skivbolagens verksamhet på Internet
Som ett komplement till intervjuerna sker även observationer av Warner Music Groups, EMI 

Groups, Dead Frog Records och RMI Swedens verksamhet på Internet. Observationerna 

fokuserar på fyra stycken internetrelaterade tekniker (Myspace, iTunes, Spotify och YouTube) 

och på vilket sätt de olika skivbolagens artister finns representerade på dessa. Egna webbsidor 

för artisterna och skivbolagen tas också i beaktande.

2.3.1 Obervationsurval

Observationerna bygger på samtliga artister ur indiebolagens artistkatalog, Dead Frog Records 

har fem artister i sin katalog och RMI Sweden fyra, samt på fyra artister från vardera 

majorbolags katalog.

De fyra artisterna från respektive majorbolag har slumpats fram via ett så kallat stratifierat 

slumpmässigt urval, vilket innebär att ett sannolikhetsurval med vissa kriterier har använts. 24

Kriterierna i detta urval är dels att artisten är svensk, dels att de har släppt en ny skiva mellan 

1:a januari och 1:a maj 2009.

2.3.2 Observationsutförande

Observationen gjordes löpande under vecka 22 med hjälp av en checklista bestående av enkla 

ja- och nej-frågor. Varje artist prickades av utefter checklistan, och en summa räknades ihop för 

varje skivbolag. Kommentarer har lagts till där de ansetts nödvändiga. I analyskapitlet analyseras 

dels skivbolagens sammanlagda poäng, men också enskilda egenskaper. Checklistan som 

användes kan ses nedan i figur 6.
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 Finns artisten på MySpace?

 Är myspacebloggen uppdaterad?

Finns det möjlighet att lyssna till hela låtar på artistens 
MySpace?

 Finns artisten på Spotify?

 Har artisten en inlagd biografi på Spotify?

 Lägger artisten upp videos på YouTube, antingen via en egen 
eller via skivbolagets kanal?

 Finns artisten på iTunes?

 Har artisten en egen officiell hemsida?

 Är hemsidan väl uppdaterad? (senast en månad sedan 
senaste uppdateringen)

 Finns det media (musik, videos) på hemsidan?

Figur 6; Checklista

2.4 Validitet
Validitet är ett begrepp som innebär att undersökningsmetoden verkligen undersöker det den 

ämnar undersöka och att slutsatserna som genereras hänger ihop med undersökningen. 25

Validiteten i denna uppsats säkras genom att ett standardiserat sätt att observera de olika 

skivbolagens användning av Internet och internetbaserade tekniker används. För att 

upprätthålla en relativt hög validitet även i mätningen av attityder så har samtliga intervjuer 

utgått från samma standardiserade intervjumall.

                                                                                                                                                                                           
24 Alan Bryman, Emma Bell (2003)
25 Alan Bryman, Emma Bell (2003)
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2.5 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att de utfall som undersökningsmetoden får fram ska vara tillförlitliga.

Exempelvis ska undersökningsresultat vara liknande vid upprepade mätningar, samt oberoende 

av vem som utför mätningarna. 26

Reliabiliteten i denna uppsats stärks på ett flertal sätt. Dels genom att intervjupersonerna 

samtliga har en liknande roll i sina respektive bolag, och dels genom att samtliga intervjuer finns 

inspelade för allmänheten att ta del av.

Reliabiliteten i observationerna stärks till viss del genom det standardiserade förfarandet.

Vi har sedan tidigare kunskap i ämnet, och har i och med uppsatsförfarandet läst på ännu mer, 

vilket även det bör ge en viss grad av reliabilitet.

2.6 Metodkritik
Kritik kan riktas mot bekvämlighetsurvalet av skivbolagen, främst vad gäller generaliserbarheten

av forskningsresultatet. Det kan finnas vissa problem med att skivbolag endast i Stockholm 

representeras i urvalet, då de åsikter som dessa framför kanske inte gäller för hela 

populationen. 27 Anledningen till att ett bekvämlighetsurval gjordes var bristen på resurser. Det 

skulle helt enkelt bli för tidskrävande att sprida urvalet över landet. 

Faktumet att endast två skivbolag ur vardera gruppen (major-/indiebolag) valdes ut kan också 

sänka generaliserbarheten då det, speciellt i indiebolagens fall, finns en liten risk att dessa två 

skivbolag på vissa punkter skiljer sig från gruppen som helhet.

                                                          
26 Alan Bryman, Emma Bell (2003)
27 Alan Bryman, Emma Bell (2003)
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3 Teori

3.1 Samarbetsmodellen
Musikindustrin bygger som alla industrier på samarbeten från tillverkare till slutkonsument där 

det viktigaste informationsflödet är beställningsordrar då dessa genererar faktiska händelser. 

Traditionellt har det varit ett väldigt rakt strukturerat samarbete från ett led till ett annat men 

Graham et al. menar att detta kan komma att mjukas upp. Figuren nedan visar den traditionella 

strukturen samt en förväntad framtida struktur.28

Figur 7; Kommunikationsmodellen, Graham et al.

                                                          
28 Gary Graham, Bernard Burnes, Gerard J. Lewi, Janet Langer (2004)
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Den traditionella strukturen är alltså mer fast med en mer hierarkisk struktur och 

kommunikationen sker genom informationskanaler där man inte får mer information än man är 

berättigad till. Kommunikationsflödet går dessutom alltid bara ett steg åt gången och därför är 

en så kallad ”bullwhip-effekt”, distorsionsstörningar då andelen felinformation ökar hos varje 

aktör, att förvänta.

Den framtida strukturen är däremot mycket mer komplex med sina många fler 

informationskanaler. Kommunikationen sker genom öppna led och är tillgänglig för alla att nå 

och därför också alltid i realtid. Bullwhip-effekten minskas då det inte är samma 

informationsglapp. Dessutom blir virtuella samarbeten viktigare. 29

3.2 Eldsjälar och förändring som drivkraft
Att musikindustrin är en marknad i förändring har presenterats i bakgrunden och då råder vissa 

möjligheter och hot som aktörerna måste se till. Dessutom kommer dessa aktörer att ta på sig 

specifika roller under denna förändring. En av dessa aktörer är eldsjälen som Dahlgren och 

Szatek tar upp i sin bok marknadsförnyelse. En grundläggande förutsättning för att förändring 

skall kunna påbörjas är att någon identifierar en möjlighet, en aktör måste ha förmågan att 

upptäcka förändringen och kunna analysera vilka möjligheter som förändringen kan leda till. 

Eldsjälen måste vara beredd att ta en viss risk och ha en vilja att åstadkomma något nytt och på 

så sätt hitta nya meningar och mål. De har ofta en vision de vill förverkliga och just denna vision 

accepterar förändring, engagerar och styr förväntningar.

Eldsjäl är alltså ett nyckelbegrepp, likaså är förändring. Förändring är däremot ett ord med 

dubbel betydelse, den alerte uppfattar förändring som en möjlighet medan den passive 

uppfattar den som ett hot. Förändring kan ske inom tre områden; inom den egna 

organisationen, ändrade tekniska förutsättningar eller förändrade marknadsförutsättningar. 

                                                          
29 Gary Graham, Bernard Burnes, Gerard J. Lewi, Janet Langer (2004)
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Eftersom vi lever i en föränderlig värld är alltså dessa tre förändringar grunden för all 

affärsutveckling när de driver på och ger näring åt affärsutvecklingsprocessen. 30

3.3 Produkt/marknadsmatrisen
Dahlgren och Szatek skriver även att eftersom världen ständigt förändras så förändras också 

marknadssituationen och trots att två aktörer agerar på samma marknad kan de se till 

marknaden på olika sätt och således ha helt skilda strategier för hur de ska arbeta. Matrisen 

nedan visar fyra olika strategier beroende på hur marknadssituationen uppfattas.

Figur 8; Produkt/marknadsmatrisen

Marknadspenetration: Utveckla befintliga produkter eller tjänster på befintliga marknader, 

hanteringen lägger fokus på produktförbättring, framtagning av nya förpackningar, ny 

reklamstrategi och taktik etc. Helt enkelt affärsutvecklande åtgärder för att försvara och 

förstärka sin existerande position.

Marknadsutveckling: Med samma befintliga produkter istället försöka satsa på nya marknader 

eller målgrupper. Ett exempel kan vara ett livsmedelsföretag som tidigare fokuserat på hushåll 

nu också försöker nå grossister och restauranger genom att byta förpackningsstorlek på 

basförpackningarna.

                                                          
30 Dahlgren Göran, Szatek Aleksander (1998)
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Produktutveckling: På den befintliga eller närliggande marknaden ta fram helt nya produkter 

eller substitut till det befintliga sortimentet. Ett typiskt exempel på detta är Sony som med sina 

bärbara kasettspelare, så kallade ”walkmans”, skapade ett nytt sätt att lyssna till musik och blev 

därför ett komplement till övriga TV- och radioprodukter.

Diversifiering: Parallellt produkt- och marknadsutveckling som allmänt anses vara det svåraste 

konstycket av alla och är förknippat med stora risker. 31

3.4 Distributionsmönster 32

Som figuren nedan visar finns det ett antal distributionsmönster som producenten kan välja 

mellan. Beslutet grundar sig på vilka mellanhänder som ska användas.

Figur 9; Distributionsmönster

                                                          
31 Dahlgren Göran, Szatek Aleksander (1998)

32 Göran Albertsson, Olof Lundqvist (1997)
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Väljer man att använda sig av detaljister är en mycket viktig fråga vilka detaljister som bäst kan 

hjälpa till att marknadsföra varorna. Väljer man istället att sköta distributionen utan 

mellanhänder måste man ha en stark organisation som klarar av de påfrestningar och kostnader 

som detta kan komma att leda till. 

Några av de viktigaste faktorerna bakom valet är följande:

1 Producentens storlek 

Ju större företaget är desto större är möjligheterna att ta över mellanhändernas 

uppgifter, men detta kan samtidigt kosta mer än det smakar.

2 Varuvolymens storlek

Ju större varuvolymer, desto mer finns det att tjäna på mellanhänder, detta särskilt om 

antalet kunder är stort.

3 Målgruppens krav

Har målgruppen som krav att varan skall vara lätt att få tag på kan det vara viktigt att ha 

ett finmaskigt nät av butiker. Har målgruppen snabb och kompetent service kanske det 

är bättre att producenten själv tar hand om distributionen.

4 Varans karaktär

En standardvara som varken kräver demonstration eller service måste vara billig, därför 

talar allt för distribution via mellanhänder för att få rationell hantering, lagerhållning och 

transport. Rör det sig om en förbrukningsvara eller industrikomponenter kan kraven på 

absolut leverenspålitlighet vara så höga att producenten kanske tjänar på att själv ha 

hand om distributionen.

5 Konkurrenssituationen
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Hur hård är konkurrensen inom branschen? Vilka distributionssystem använder sig 

konkurrenterna av? Kan vi få fördelar eller nackdelar genom att undvika eller hitta nya 

distributionssystem?

I just denna uppsats fall med musik som produkt tolkar vi artisten som producent, grossisten 

som skivbolaget, detaljisten som dels butik men också som en nättjänst där konsumenten kan ta 

del av. Konsumenten är den slutliga lyssnaren.
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4 Empiri

4.1 Intervjuer

Huvuddrag ur samtliga intervjuer presenteras nedan rakt av, för att i senare kapitel analyseras.

Intervjuerna var semi-strukturerade och byggde på en intervjumall som kan hittas som bilaga till 

uppsatsen.

4.1.1 Utveckling och innovation

4.1.1.1 Warner Musik Group – Martin Norman

Martin Norman på Warner ser inte några skillnader mellan major- och indiebolag vad gäller 

utveckling och innovation. Han berättar att Warner är bra på att ”följa trenderna”, men svarar 

på en direkt fråga att de också är med och skapar trender.  Han anser inte heller att skivbolaget 

har hamnat efter utvecklingen någon gång, vilket beror just på att de är bra på att följa trender.

"Bra är väl att vi faktiskt följer trenderna tycker jag och numera har folk som är anställda och 

har koll på hur alla ser på internet […]  Att liksom följa trender är vi bra på.” 

"Det ringde nog ingen väckarklocka för sent att ’fan, det här måste vi haka på!’ men vi ser ju att 

internet går ju väldigt fort och det är nya saker varje dag som man måste vara med på. […] jag 

tror att vi följer internetanvändarnas behov."

Norman är något fåordig vad gäller Radioheads beslut att släppa In Rainbows gratis på Internet, 

men skulle i dagsläget inte kunna tänka sig att göra ett liknande koncept eftersom ”… nu finns 

det ju så pass bra andra verktyg”.

På frågan om vad som är framtidens stora trend väljer Norman att svara Spotify och liknande 

tjänster, samt juridiska faktorer.

"Vi får vänta och se vad som händer med Spotify globalt och fler sådana liknande 

streamingtjänster. Och sen ska det bli intressant att se det lagmässigt, det finns ju den legala 

biten bakom det som IPRED och sådant." 
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4.1.1.2 EMI Group – Anders Livåg

Anders Livåg på EMI anser att indiebolagen ligger i framkant vad gäller utveckling och 

innovation, medan majorbolagen med sina större resurser i efterhand kan hoppa på de trender 

de ser fungerar.

"Indiebolagen kanske jobbar lite mer i framkant tror jag, de har möjlighet att verkligen sitta och 

jobba med dem som utvecklar den allra, allra senaste tekniken."

"Men vi, på vår kant, kanske sitter ett steg bakom men vi har större muskler att använda det där 

nya sättet."

Livåg är försiktigt positiv gentemot Radioheads beslut att släppa In Rainbows gratis på Internet. 

En viss negativitet bottnar i att Radiohead valde att säga upp sitt samarbete med EMI för att

släppa albumet. Dock tycker han att testet var intressant, samt att det föll relativt väl ut, och 

EMI gör nu på ett liknande sätt med Coldplay som fortfarande är signade hos skivbolaget.

"Ja, Radiohead var ju vårt band innan den plattan så det var ju en, ja, just då tyckte man kanske 

inte att det var världens bästa aktivitet."

"Men ska man se på det utvecklingsmässigt så tycker jag det är en intressant företeelse och se 

vad det gav. Och det visade ju sig, vi pratade om det häromveckan, och det visade sig ju att 

snittet vad folk hade betalat var ungefär 50 kronor, något sådant. Och det kan man väl se som 

att det finns en lojalitet fortfarande bland fansen och den är väldigt viktig för oss…"

Livåg anser också att EMI följt med bra i utvecklingen genom tiderna.

”… jag började augusti 2000 på Virgin och då tror jag inte det fanns någon annan i Sverige som 

var anställd för att jobba med ny media. Så då var vi unika.”

4.1.1.3 Dead Frog Records – Peter Åstedt

Peter Åstedt anser att det är indiebolagen som drivit utvecklingen framåt tidigare, men tror att 

det kommer att ändras i framtiden. Han är negativ till Radioheads beslut att släppa In Rainbows 

gratis på Internet. Han tror att beslutet missgynnade bandet.
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"Har du hört talas om Radiohead de senaste månaderna, har du hört talas om Radiohead på 

radion de senaste månaderna, eller året? Jag har inte sett de på listorna över huvudtaget."

"Jag tror inte att de fick ut speciellt mycket på det. Den gratispromotion de trodde att de fick på 

det sumpade de lika mycket och albumet lever inte vidare lika långt..."

Åstedt ger intrycket av att vara en innovatör. Han berättar att Dead Frog Records var bland de 

första på Internet, redan 1995 lade de upp sin första webbsida. Åren efter det använde de sig av 

filosofin att vara med på allt på nätet. Han tar upp en rad nya tekniker, bland annat Qtrack (som 

är en Spotifyliknande tjänst) och Spot Music (som är en tjänst för att skapa och dela med sig av 

spellistor, något Åstedt tror mycket på), som kommer att bidra till utvecklingen och nya 

infallsvinklar.

"… vem kommer göra spellistor i framtiden? Det håller vi på diskuterar just nu, det är vårt 

största jobb på Deadfrog."

"Det kommer en ny tjänst, som jag kan tala om redan, som heter Spot Music som bygger på det 

här. Vi får se om de klarar sig men det är sådant här som diskuteras fram och tillbaks."

Åstedt är också negativ till att resten av musikbranschen inte verkar ha tagit till sig Internet i lika 

stor utsträckning som honom.

"Vi skickar ut digitalutskick, men vi är fortfarande tvungna att skicka ut skivor för journalister 

anser att det inte är på riktigt om vi inte skickar ut en skiva."

"Vi hade någon här om dagen, någon svensk radiostation, som frågade varför inte använder den 

här tjänsten och så skrev vi tillbaka att ’Dina polare på de andra radiostationerna accepterar 

inte det’”.

4.1.1.4 RMI Sweden – Johannes Roth

Enligt Johannes Roth på RMI Sweden försöker bolaget att ligga i framkant vad gäller utveckling 

och innovation. Han tror också att indiebolagen är mer innovativa än majorbolagen.
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"Det är alltid bättre att ligga ett steg före än efter […] indiebolagen är förmodligen bättre på att 

använda sig av nya vägar."

4.1.2 Arbetet med artister på Internet

4.1.2.1 Warner Musik Group – Martin Norman

Enligt Norman är det väldigt individuellt i fråga om hur man arbetar med artister på internet, 

men han ser gärna att artisterna själva är med och bidrar. Warner försöker tillhandahålla 

artisterna bra och enkla verktyg för att själva kunna sköta kommunikationen med sina fans.

"I vårt fall vill vi ju hjälpa artisten med hemsida och göra det så lätt för dem som möjligt […] jag 

tror själv att artisthemsidor och sådant är mer intressanta för konsumenten och fansen om man 

ser att det är artisten själv som är aktiv på sidan..."

"Om vi tänker Måns Zelmerlöv till exempel som vi gjorde ett ganska bra arbete med, där vi för 

väg, han bloggar på hemsidan, uppdaterar och för nyheter. Han själv är med och det är just det 

som är fördelen med internet att artisten kan kommunicera direkt till fans."

Norman anser att nätverk som Facebook och Myspace fungerar bäst för kommunikation, men 

Warner försöker ändå att finnas med överallt, även genom att tillhandahålla sina artister egna 

hemsidor.

"Många fans hittar ju dit själva i och med att vi oftast försöker finnas på de mest viktiga sajterna 

om vi säger så, oftast finns de både på Myspace, Facebook och en egen hemsida."

"Det är fördelen med de här sociala nätverken, spridningen blir så mycket större jämfört med om 

en artist hade haft en egen hemsida."

Enligt Norman har artisterna själva mycket att säga till om vad gäller marknadsföring och 

distribution på Internet.

"... men då försöker vi ofta rekommendera dem det bästa för artisten men det är klart möjlighet 

finns om de inte vill vara på ett visst ställe."
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4.1.2.2 EMI Group – Anders Livåg

EMI arbetar på olika sätt beroende på hur stora artisterna är. Mindre artister gör mycket av 

arbetet på egen hand, oftast via Myspace och olika bloggar. Han nämner Deportees som 

exempel.

"De har sin Myspace och de har en liten hemsida och de har en liten turnékalender och de jobbar 

på en väldigt låg nivå men de gör det på ett bra sätt."

Enligt Livåg ser EMI gärna att även större artister arbetar själva med marknadsföring på de olika 

nätverken och på egna hemsidor. Exempelvis är Salem al Fakir duktig på att använda Internet 

för att marknadsföra sig själv. Här backar även EMI upp med annonskampanjer och liknande.

"... det blir en bra blandning med det att han jobbar på sin kant och håller sin trovärdighet mot 

fans och vi har vårt ganska gråa, köper banners och annonser och gör samarbeten med 

Aftonbladet och så"

Med väldigt stora artister blir marknadsföringsarbetet på Internet enligt Livåg mer opersonligt.

"Det blir inte så personligt utan det handlar mer om att sälja och förmedla varumärket."

Livåg säger också att artisterna har väldigt mycket att säga till om själva vad gäller 

marknadsföring och distribution på Internet.

”Vi kommer aldrig köra över någon artist utan det är alltid en dialog som man har..."

4.1.2.3 Dead Frog Records – Peter Åstedt

Enligt Åstedt var det för ett tag sedan väldigt viktigt med en egen hemsida för artisterna, men 

numera anser han att en egen hemsida är överflödigt. På Dead Frog Records sker istället större 

delen av marknadsföringen via nätverk som Myspace. Nuförtiden måste man enligt Åstedt hitta 

till publiken, istället för att försöka locka dem till sig.

"För ett tag sen vid 2004-2005 var det jätteviktigt att ha en flashig hemsida. Nu när vi lanserar 

Neo Cartoon Lover, han har en Myspace, det är han som har 4 miljoner lyssningar, men han har 

ingen hemsida, hans hemsida är så jävla ful så vi slutar länka in den över huvudtaget […] Och 
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samtidigt så är det ju så att folk lyssnar på Myspace eller Spotify, vad ska de in på hans hemsida 

att göra?”

"Alltså vi listar oss var publiken är, förr så skulle ju vi locka till oss publiken till vår hemsida. Så är 

det inte längre, publiken är ju inte intresserad av att gå in där för så mycket händer det ju inte 

på hemsidan. Utan vi måste hitta ett socialt nätverk eller någonstans där publiken är, vi måste 

ta oss till publiken och sen lägga ut våra grejer där."

Åstedt är relativt hård vad gäller marknadsföring och distribution på Internet. Artisterna kan 

inte komma med för stora krav.

"Vi säger bara, nej, skitsamma, vi har ju skrivit in i avtalet att vi lägger ut det hur vi vill. […] 

Samtidigt har det ju hänt sådana saker, men i de casena har det bandet inte något förtroende 

för oss och i slutändan kommer de ändå att lämna oss. Då är det ett ganska dåligt samarbete"

4.1.2.4 RMI Sweden – Johannes Roth

Enligt Roth ser större delen av RMI:s marknadsföring ut på sedvanligt sätt, men han berättar 

också att de försöker sticka ut via bland annat Facebook och bloggar. Han anser inte att det 

lönar sig med en egen hemsida till bandet, utan inriktar större delen av marknadsföringen på 

olika nätverk.

"Henrik Björkman & Paj Malaj som nyligen har släppt sitt debutalbum, har i princip bara 

marknadsfört sig genom sidor som Myspace, Facebook, Last FM och så vidare. De hade tidigare 

en egen hemsida, men statistiken visade förmodligen att det gav mer att marknadsföra via 

större nätverk."

Artisterna har en viss, begränsad möjlighet att påverka hur marknadsföring och distribution ska 

ske på Internet.

"All marknadsföring och så vidare sker i samråd med artisten. Sen finns det ju tyvärr 

begränsningar."
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4.1.3 Distribution

4.1.3.1 Warner Musik Group – Martin Norman

Norman upplever det generella musikintresset större i och med internet, och detta är en 

produkt av att musik har blivit så mycket mer lättillgängligt. De nya teknikerna underlättar både 

för konsument och producent. ”Det generella musikintresset har väl ökat i och med att det finns 

mycket mer lättare att tillgå musik och tillgången till den är betydligt enklare nu än innan 

internet. Då var det mycket svårare, nu är det bara att söka på en artist och sen genast gå in och 

lyssna.” Dessutom är det vanligare att från skivbolagen arbeta rakare mot konsumenten. ”Vi 

försöker sätta upp artister så de kan sälja musik och kommunicera direkt från sin hemsida.”

Även om fysisk skivförsäljning fortfarande är den största intäktskällan är Norman säker på att 

framtidens musikkonsumtion kommer att ske på Internet och då via tjänster där man streamar 

musiken; ”det börjar ploppa upp fler sådana där du prenumererar eller abonnerar på musik och 

de tjänsterna är vi nöjda med. Det finns en god utveckling på det sättet.” Dessutom tror han att 

mobiltelefonen kommer att få en större roll i musikkonsumtionen i framtiden och då genom 

tjänster där man betalar en fast summa ”per månad och så har man fri tillgång till musik både 

på dator och mobil”.

I frågan om hur de distribuerar sig på internet menar Norman att ”att det är väldigt få aktörer 

som är unika” eftersom att ”i och med att när något kommer upp på nätet är det väldigt lätt att 

adapta det”. Warner själva försöker använda sig av de tekniker som finns tillgängliga vilket gjort 

att de är ”duktiga på att följa trender [...] men vi ser ju att internet går ju väldigt fort och det är 

nya saker varje dag som man måste vara med på.”

Norman menar att majorbolagen i sin marknadsställning har en fördel gentemot de mindre 

aktörerna även när det kommer till nya distributionskällor eftersom ”när det gäller att få de 

stora, tunga aktörerna så har majorbolagen mer att säga till om. Och de har ju mer att säga till 

om i utvecklingen av deras produkter [...] det säger väl sig självt [...] att om det är ett litet bolag 

som ska kontakta till exempel Myspace så har de mindre att säga till om.” Däremot tror han att 

internet skapat ett rättvisare klimat och att indiebolagen har lättare att behålla sina artister idag 

då det ”är lättare för artisten idag att välja hur den vill göra och hur den vill distribuera sin 
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musik”. Detta ser han dock inte som ett aktivt hot, utan ”mer bara en fördel att fler kan vara

med och spela” då ”folk lyssnar på musik mer än någonsin nu”.

Något som kan försvåra digital distribution menar Norman är ” kontrakt och avtal” men detta är 

inte ett framtida problem då ”inga nya artister eller band [...] håller så hårt på sitt digitala 

content” som till exempel Beatles eller AC/DC.

4.1.3.2 EMI Group – Anders Livåg

Anders Livåg upplever att musikkonsumtionen ”ökar [...] för varje år och det är en stor del 

internet så klart”. Detta är för att ”tillgängligheten är en helt annan än den var innan när man 

hade en tv-kanal som sände musik en gång i veckan”. Den största förändringen är att

”skivbolagen traditionellt [...] sålt plastbitar och där var ju glansdagarna någon gång i mitten på 

90-talet” medan det idag handlar om att ”ta tillvara på rättigheter och förvalta rättigheter åt 

andra upphovsmän”.

Livåg har dessutom sett en förändring sedan internet kommit. ”Nu konsumerar man musik på 

olika sätt, man köper en nedladdning, man lyssnar på radio, man ser på en musikvideo och man 

streamar musik via Spotify eller via en artisthemsida. Det finns så många olika sätt att ta till sig 

musiken.” Detta har lett till att ”om det var 10 artister tidigare är det 100 idag och det är svårt 

att nå igenom allting med sådan kraft man kunde göra förut och man måste ändra sitt sätt att 

göra affärer på”, detta har dock inte bara fördelar utan ”nackdelen är ju också att det finns 

väldigt många därute så det är svårt att göra sig hörd genom bruset”.

Just Spotify och den tekniken att streama musik ser Livåg som ”en milstolpe i den digitala 

musikkonsumtionen” och menar att det är ”en tjänst som alla kan vara nöjda med”. Och just i 

liknande tjänster ligger framtiden, men även då i mobiltelefonen då den ”börjar bli allt viktigare 

och gränsen mellan mobil och Internet suddas ut allt mer och mer”.

EMI och Livåg ser även gratistjänsterna Youtube och Myspace som distributionskanaler som han 

”likställer dem med Itunes, Spotify och Nokia Music Store”. Just videosajten Youtube blir en ny 

fråga eftersom ”en musikvideo var ju tidigare bara ett marknadsföringsredskap vilket har gjort 

att det är lite knöligt när vi ska gå tillbaka till artisterna och videoproducenterna att vi ska tjäna 
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pengar på det här nu”. De håller på jobbar fram avtal men ”rättigheterna inte är helt glasklara”

och ”då krävs det ju avtal med dem att de backar upp en sådan sak”.

4.1.3.3 Dead Frog Records – Peter Åstedt

Peter Åstedt ”tror personligen inte” att det generella musikintresset är större idag, däremot tror 

han ”tillgängligheten är mycket lättare” då kunden kan ”köpa hur obskyra skivor som helst 

antingen på Ebay eller på olika sajter världen över”. Detta har inte bara positiva aspekter då 

”det är så tillgängligt, blir folk [...] uttröttade”. Dessutom har du ”förlorat hela den här 

sommarhitsgrejen eller att alla lyssnar på samma band [...] för folk lyssnar inte på samma sätt”. 

Det som däremot är positivt är spridningen, att en mindre artist har ”samma chans som 

Madonna, Madonna ligger på Spotify men hon har ingen större framhävande chans som det 

okända bandet från Åmål har”.

En viktig del är att Internet är öppet ”för alla och det som har hänt är att det har kommit bolag 

som samlar in underbolag” så kallade ”uppsamlingsbolag” som t.ex. Musichelp som 

”representerar över 100 labelar”. Dessa uppsamlingsbolag har en viktig roll när nya musiksajter 

startas då musiksajten kan gå direkt till ”Musichelp och säga vi vill ha de här artisterna och visst 

har ni, 10 000 låtar, hundra artister” utan att måsta kontakta alla skivboag. Dessutom menar 

Åstedt att musikbranchen förändrats från förut då ”10 % av artisterna stod för 100 % av 

inkomsterna” medan det idag bara handlar om ” the long tail”, alltså massa, eftersom bolagen 

idag inte vet ”vad det är som säljer”. I framtiden kommer skivbolagen att ”snarare vara 

rättighetsinnehavare” och ”företag embracar, alltså [...] tar hand om artisterna”.

Försäljningen av musik på Internet är något som Åstedt säger ”har stagnerat” då ”det har legat 

på 4 % i fem år”. Det som däremot kommer att ta över är Spotify och liknande tjänster då dessa 

erbjuder all ”musik som finns [...] näst intill och det som inte är där finns inte”. Alltså ligger 

förlusten i att inte medverka på liknande sajter hos artisten i fråga eftersom kunden då ”lyssnar 

på en cover och då tjänar ju något annat band på det i alla fall i slutändagen”.

Den stora skillnaden mellan indie- och majorbolagen och nya tekniker säger Åstedt är att 

indiebolagen ”aldrig får betalt och majorbolagen får alltid betalt” då tjänsterna ”behöver kända 

namn och kan gå till majorbolagen”. Men detta ”håller på förändras för [...] det är många som 
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utnyttjat det här [...] utan våra goda miner och nu får de ju stryk [...] för alla indiebolag har gått 

ihop till Merlin som är det största bolaget som bara kan köra över allihopa.”

4.1.3.4 RMI Sweden – Johannes Roth

”Det råder ingen tvekan om att Internet kommer vara den stora kanalen för spridning av musik i 

framtiden på grund av sin enkelhet” menar Johannes Roth men ”branschen i fråga har släpat 

efter något och inte hängt med den snabbt utvecklande tekniken”. Däremot är vi inte alls klara 

med utvecklingen då Internet är ”i ett tidigt stadium och allt tar sin tid”.

Det generella musikintresset har inte ökat men ”möjligheten att upptäcka ny musik blivit 

mycket enklare och större” och även hjälper ”framförallt [...] mindre artister som vill få ut sin 

musik till en större publik på ett smidigt och näst intill kostnadsfritt sätt”.

RMI använder Internet som distribution ”så mycket som möjligt” men ”tyvärr kan man inte 

finnas i varje hörn av internet” vilket får ses som en nackdel. Effekterna av att ” anpassa sig efter 

den nya tekniken, istället för att gå emot den” kan leda till ”bra PR och mycket publicitet, samt 

ökad lojalitet till/hos fansen”.

4.1.4 Samarbete och kommunikation

4.1.4.1 Warner Musik Group – Martin Norman

Norman berättar att Warner aktivt arbetar med att få till en direkt kommunikation från artisten 

till kunden eftersom det idag är ”lättare på något sätt för konsumenten att komma närmare 

artisten. [...] Det är något vi strävar efter ganska mycket och man ser att det finns en potential i 

det i fans och sånt. Gärna besökare direkt till artistens hemsida eller Myspace eller liknande.”

Att information i och med bloggtrenden snabbt kan läcka på Internet är inte något som Norman 

ser som något negativt, tvärtom, ”det blir mer buzz om saker och om något sprids via 

bloggvärlden är det mer positivt”. Mycket av internetmarknadsföring handlar om att ” skapa 

buzz” och Norman tror “kanske att indiebolag jobbar närmare mot blogger” men poängterar 

samtidigt att det ”i grund och botten är [...] samma tänk när det gäller internet.”
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En viktig del med marknadsföring på Internet är att utnyttja de sociala nätverken som finns då 

”spridningen blir så mycket större jämfört med om en artist hade haft en egen hemsida” och 

”spridningen på Myspace och Facebook [...] organiskt”. Detta är något Warner överlåter åt 

artisten ”men det beror ju på vad det är för artist, är det en äldre artist som inte har så bra koll 

då är det ju vi eller kanske något management som sköter sidan” men samtidigt är Norman 

övertygad om att hemsidor är ”mer intressanta för konsumenten och fansen om man ser att det 

är artisten själv som är aktiv på sidan”

På Myspace finns även en möjlighet att ”pusha” klipp på ”de olika redaktionella avdelningar i 

olika länder” genom olika kampanjer i stil som kan vara ”här har ni en ny video som ni får ha 

unikt i några dar och så lyfter de upp den”. 

4.1.4.2 EMI Group – Anders Livåg

Anders Livåg började redan 2000 som New Media Manager och menar att det idag inte är ” så 

mycket ny media” utan ”nu är det mer vem som gör de fiffigaste grejerna med hjälp av de här 

kanalerna”. Idag finns det dessutom ”rent marknadsföringsmässigt att vi kan gå ut med artister 

på ett helt annat sätt”.

Mycket av kommunikationen med de nya teknikerna på Internet handlar om att skapa ”avtal 

som reglerar hur de får använda vår musik och hur ersättningen till oss ska fungera”, detta har 

tidigare varit lite av ett problem för EMI då de tidigare var inne i ”en fas när det handlade 

mycket om att skriva avtal och vara hårda och förhandla hårt, det var förhandlingar [...] så det 

blev väldigt fyrkantigt tänk då, och det hände inte så mycket då utan det var mycket 

förhandlingar bara”. Det menar Livåg att de kommit förbi och idag försöker vara mer ”aktiva på 

nätet och utforska igen [...] så jag tycker att vi lär oss hela tiden nya saker och vi lyssnar på 

sådana som kan vara duktiga”. Livåg beskriver också att EMI idag ”försöker ha en mer 

pragmatisk inställning istället att vi kör det här och så löser vi det efteråt”

Ett problem med kommunikationen är att EMI ”fortfarande är en väldigt stor organisation och 

allting kanske inte alltid går på en kappvändning utan det kräver att man går tillbaka till artisters 

management, man behöver ett ok från ett huvudkontor och sådant där”. Detta är något som 

Livåg tror kan gynna mindre aktörer då de kan agera snabbare.
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En fördel de har gentomt indiebolag säger Livåg är att indiebolagen inte har ”samma 

ekonomiska förutsättningar att jobba med kampanjer som vi har. Vi kan till exempel köpa en tv-

kampanj som de aldrig kommer ha råd med.”

EMI försöker också aktivt skapa ett nära samarbete mellan fans och artisten, ett exempel är 

Coldplay som släppte en singel gratis för nedladdning via deras hemsida där ”man var [...] 

tvungen att signa upp sig” vilket ger ”bandet ett sätt att kommunicera direkt med fansen på ett 

ärligt och schysst sätt”.

4.1.4.3 Dead Frog Records – Peter Åstedt

En positiv aspekt Internet bidragit med enligt Peter Åstedt är att de som indiebolag ”har samma 

chans att dra igång ett band från Åmål som det stora skivbolaget har att pynta in pengar och 

lägga ut på marknadsföring”. Ekonomiska styrkor är inte heller allt då han tidigare ”hade ett 

saying ungefär runt 2000: ’ge mig en miljon och jag kan faktiskt göra en stjärna av vad som 

helst!’ för man kunde bara köpa tv-reklam. Idag så säger jag ’ge mig en miljon och jag inte säker 

på att jag kommer kunna göra någonting med det’, jag kan köpa hur mycket tv-reklam som helst 

och det händer ingenting och idag så händer det by chance.” Detta är dock inte bara positivt för 

det ”finns [...] inga säkra kort längre. Du kan köpa jättemycket promotion det händer ingenting, 

du köper ingen promotion och det kan hända världens grej.”

Att använda Youtube som en ren marknadsföringskälla utan att få betalt ser Åstedt inte som 

något problem då de inte ”fick [...] betalt från MTV på många många år” och att Warner dragit 

tillbaka alla sina videos från Youtube kallar han ”bara korkat av dem [...] i marknadssynpunkt, 

folk kommer fortfarande att titta på videona och komma ihåg dem och de kommer att påminna 

om artisten”

Ett problem i att tekniken rusat framåt är att ”media inte har anammat tekniken” och att det 

inte finns nån konsekvens i hur material ska skickas och behandlas ”en tycker det är jättebra att 

ladda ner, en annan vill ha en skiva och en tredje vill inte ha något av dem”.

Det Åstedt upplever positivt med Internet är att möjligheten till uppföljning; ”förr kunde de 

säkert spela en låt i Grekland 100 000 gånger utan att vi hade någon som helst aning om det, vi 
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satt hemma och var jätteglada att vi släppt en skiva men vi visste inte om det här, men nu 

kanske vi kan få upp på någon grekisk sida att den har spelat på grekisk radio och gå till någon 

grekiskt motsvarighet till STIM och fråga ’har ni pengar till oss?’ och så får vi ut dem”. En annan 

positiv aspekt är att ”interaktiviteten går snabbare, förr var jag tvungen att skicka skivorna till 

reklamsnubbarna USA, idag kan jag skicka en zipfil ”här har du 50 mp3or, gör vad du vill”.

Däremot menar Åstedt att man måste släppa lite kontroll; ”jag pratade med ett skivbolag 

häromdagen och han skulle ha kontroll på allt. Varenda sajt som skulle ha den, och hur länge 

och shit. Jag bara; du kan aldrig ha kontroll, ska du vara kontrollfreak, sluta vara artist, du 

kommer aldrig ha kontroll. De här låtarna stoppas in lite här och där, ibland får vi betalt, ibland 

får vi inte betalt”.

4.1.4.4 RMI Sweden – Johannes Roth

RMI är också av åsikten att den egna artisthemsidan inte är det viktiga då ”statistiken visade 

förmodligen att det gav mer att marknadsföra via större nätverk”. Det viktiga är istället att 

befinna sig på sociala nätverk som ”Myspace, Facebook, Last FM, och så vidare”.

Johannes Roth berättar att Myspace är något är något de ”har använt länge” då ”fördelen är att 

det är ett gigantiskt närverk som de flesta känner till”. Dessutom försöker de hitta ”lite 

utstickande sätt som exempelvis Facebook, bloggar och så vidare”.

4.2 Observationer

Resultatet av samtliga observationer presenteras nedan, kategoriserade utefter skivbolag. 

Resultaten presenteras här objektivt, för att i senare kapitel analyseras. Checklistan med vilkens 

hjälp observationerna utfördes kan hittas under metodkapitlet. För varje artist presenteras 

checklistans resultat först, varefter övriga kommentarer om observationen av artisten följer.

4.2.1 Warner Musik Group

Från Warner Music Group slumpades artisterna Laleh, Måns Zelmerlöv, Olle Ljungström och 

Union Square ut. Observationsresultaten från varje artist presenteras nedan.
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4.2.1.1 Laleh

 Finns på MySpace

o Ingen myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns på Spotify

o Biografi är upplagd på Spotify

 Finns på Youtube

 Finns på Itunes

 Har en officiell hemsida

o Hemsidan ej uppdaterad

o Det finns media på hemsidan

Förutom fem låtar på Myspace finns två videos tillgängliga. Sju videos finns tillgängliga på den 
officiella hemsidan, dock finns inga låtar på hemsidan utan besökarna hänvisas istället till
artistens Myspacesida. Hemsidan uppdateras kontinuerligt något mer sällan än en gång per 
månad, varför det inte nådda upp till checklistans krav på en uppdaterad hemsida.

4.2.1.2 Måns Zelmerlöv

 Finns inte på MySpace.

 Finns på Spotify

o Ingen biografi upplagd på Spotify

 Finns på YouTube

 Finns på iTunes

 Har en officiell hemsida

o Hemsidan är uppdaterad

o Det finns media på hemsidan

På den officiella hemsidan finns en frekvent uppdaterad blogg, samt ett arkiv med 15 låtar. 
Besökaren kan dock endast lyssna på halva låten.
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4.2.1.3 Olle Ljungström

 Finns på MySpace

o Ingen myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns på Spotify

o Ingen biografi upplagd på Spotify

 Finns på YouTube

 Finns på iTunes

 Har en officiell hemsida

o Hemsidan ej uppdaterad

o Det finns media på hemsidan

Den officiella hemsidans media består av 14 smakprov på låtar.

4.2.1.4 Union Square

 Finns på MySpace

o Har en myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns på Spotify.

o Ingen biografi upplagd på Spotify

 Finns på YouTube

 Finns på iTunes

 Ingen officiell hemsida

4.2.2 EMI Group

Från EMI Group slumpades artisterna Deportees, Melody Club, Swingfly och Rikard Wolf ut. 

Observationsresultaten från varje artist presenteras nedan.
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4.2.2.1 Deportees

 Finns på MySpace

o Har en myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns på Spotify

o Ingen biografi upplagd på Spotify

 Finns på YouTube

 Finns på iTunes

 Har en officiell hemsida

o Hemsidan är uppdaterad

o Det finns media på hemsidan

Fem låtar finns tillgängliga på Myspace, samt en eventkalender. Hemsidans media består av fem 
videos. På hemsidan finns också en frekvent uppdaterad blogg.

4.2.2.2 Melody Club

 Finns på MySpace

o Har en myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns på Spotify

o Biografi är upplagd på Spotify

 Finns på YouTube

 Finns på iTunes

 Har en officiell hemsida

o Hemsidan är uppdaterad

o Det finns media på hemsidan
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Åtta låtar finns tillgängliga på Myspace, samt en eventkalender. På Itunes finns det också några 
bonuslåtar. Hemsidans media består av en video. På hemsidan finns även en frekvent 
uppdaterad blogg.

4.2.2.3 Swingfly

 Finns på MySpace

o Har en myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns på Spotify

o Ingen biografi upplagd på Spotify

 Finns på YouTube

 Finns på iTunes

 Ingen officiell hemsida

Sju låtar finns tillgängliga på Myscpace, samt en eventkalender. 

4.2.2.4 Rikard Wolff

 Finns inte på MySpace

 Finns på Spotify

o Ingen biografi upplagd på Spotify

 Finns inte på YouTube

 Finns på iTunes

 Har en officiell hemsida

o Hemsidan är ej uppdaterad

o Finns inte media på hemsidan

4.2.3 Dead Frog Records

Dead Frog Records har fem artister i sin katalog; Jeremiha, Neo Cartoon Lover, Nom de Guerre, 

Paste och Sara Rumar. Observationsresultaten för varje artist presenteras nedan.
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4.2.3.1 Jeremiha

 Finns på Myspace

o Har en myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns på Spotify

o Ingen biografi upplagd på Spotify

 Finns på Youtube

 Finns på iTunes

 Ingen officiell hemsida.

Fem låtar och två videos finns tillgängliga på Myspace, samt en eventkaldender.

4.2.3.2 Neo Cartoon Lover

 Finns på Myspace

o Har ingen myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns på Spotify

o Ingen biografi upplagd på Spotify

 Finns på Youtube

 Finns på iTunes

 Ingen officiell hemsida

Sju låtar finns tillgängliga på Myspace.

4.2.3.3 Nom de Guerre

 Finns på Myspace

o Har en myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace
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 Finns på Spotify

o Ingen biografi upplagd på Spotify

 Finns på Youtube

 Finns på iTunes

 Har en officiell hemsida

o Hemsidan är uppdaterad

o Det finns media på hemsidan

Sju låtar och två videos finns tillgängliga på Myspace. Hemsidans media består av femton låtar 
och två videos.

4.2.3.4 Paste

 Finns på Myspace

o Har en myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns inte på Spotify

 Finns på Youtube

 Finns på iTunes

 Har en officiell hemsida

o Hemsidan är ej uppdaterad

o Det finns media på hemsidan

Sex låtar finns tillgängliga på Myspace. Hemsidans media består av två låtar och två videos
Senaste uppdateringen på hemsidan skedde tidigt 2007. 

4.2.3.5 Sara Rumar

 Finns på Myspace

o Har en myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace
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 Finns på Spotify

o Ingen biografi upplagd på Spotify

 Finns på Youtube

 Finns på iTunes

 Har en officiell hemsida

o Hemsidan är uppdaterad

o Det finns media på hemsidan

Sex låtar och två videos finns tillgängliga på Myspace. Hemsidans media består av två låtar.

4.2.4 RMI Sweden

RMI Sweden har fyra artister i sin katalog; Henrik Björkman och Paj Malaj, Emil & the 

Warmlanders, Kidbrother och St. Saddam. Observationsresultaten för varje artist presenteras 

nedan.

4.2.4.1 Henrik Björkman och Paj Malaj

 Finns på Myspace

o Har en myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns inte på Spotify

 Finns på Youtube

 Finns på iTunes

 Ingen officiell hemsida

Tre låtar och en video finns tillgängliga på Myspace, samt en eventkalender.

4.2.4.2 Emil & The Warmlanders

 Finns på Myspace

o Har ingen myspaceblogg
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o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns inte på Spotify

 Finns inte på Youtube

 Finns inte på iTunes

 Har en officiell hemsida

o Hemsidan ej uppdaterad

o Det finns media på hemsidan

Fyra låtar finns tillgängliga på Myspace. Hemsidans media består av en video.

4.2.4.3 Kidbrother

 Finns på Myspace

o Har en myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns inte på Spotify

 Finns på Youtube

 Finns på iTunes

 Har en officiell hemsida

o Hemsidan är uppdaterad

o Det finns media på hemsidan

Tre låtar och tre videos finns tillgängliga på Myspace. Hemsidans media består av en video.

4.2.4.4 St. Saddam

 Finns på Myspace

o Har en myspaceblogg

o Hela låtar finns tillgängliga på Myspace

 Finns inte på Spotify
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 Finns inte på Youtube

 Finns inte på iTunes

 Ingen officiell hemsida

Tre låtar finns tillgängliga på Myspace.

4.2.5 Jämförande sammanfattning av observationerna

Nedan följer en tabell där major- och indiebolagen har jämförts utefter empirin från checklistan. 

Noteras ska att majorbolagen hade åtta artister med i undersökningen medan indiebolagen 

hade nio. I tabellen framgår det möjliga antalet artister i varje kategori. De artister som inte har

någon Myspace räknas alltså inte med i efterföljande frågor som rör Myspace. 

Frågor från checklistan Antal artister

Majorbolag Indiebolag

Finns artisten på MySpace? 6 av 8 9 av 9

Är myspacebloggen uppdaterad? 4 av 6 7 av 9

Finns det möjlighet att lyssna till hela låtar på 
artistens MySpace?

6 av 6 9 av 9

Finns artisten på Spotify? 8 av 8 4 av 9

Har artisten en inlagd biografi på Spotify? 2 av 8 0 av 4

Lägger artisten upp videos på YouTube, antingen 
via en egen eller via skivbolagets kanal?

7 av 8 7 av 9

Finns artisten på iTunes? 8 av 8 7 av 9

Har artisten en egen officiell hemsida? 6 av 8 5 av 9

Är hemsidan väl uppdaterad? (senast en månad 
sedan senaste uppdateringen)

3 av 6 3 av 5

Finns det media (musik, videos) på hemsidan? 5 av 6 5 av 5

Figur 10; Jämförande sammanfattning
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5 Analys

5.1 Utveckling och innovation

Samtliga intervjuade, förutom Martin Norman på Warner Music Sweden, verkar vara överens 

om att det är indiebolagen som står för den större delen av utveckling och innovation inom 

branschen. Norman anser istället att utveckling och innovation fördelar sig jämnt mellan major-

och indiebolagen. Dock fokuserar Norman främst på Warners förmåga att följa trender i 

intervjun, och tar endast upp deras förmåga att skapa trender efter en direkt fråga. Övriga 

respondenter beskriver en situation där indiebolagen hakar på nya trender först, och där 

majorbolagen avvaktar hur trenden utvecklar sig. Visar det sig fungera bra för indiebolagen så 

hakar majorbolagen på, och med sina ekonomiska muskler kan de se till att dominera området 

på kort tid.

5.1.1 Produkt/marknadsmatrisen 

Dahlgren och Szateks modell, som är beskriven i teoriavsnittet, visar att olika aktörer kan se en 

marknad på olika sätt, och därför bearbeta marknaden på olika sätt. I vårt fall kan man anta att 

indiebolagens inställning till marknaden är att produkterna/tjänsterna som de tillhandahåller är 

relativt nya och i framför allt i förändring. I det fallet är enligt Dahlgren och Szatek en tänkbar 

strategi produktutveckling, vilket närmast kan beskrivas som den strategi som indiebolagen 

använder sig av. Majorbolagen däremot ser både produkten/tjänsten och marknaden som 

gammal, varför de istället sysslar med marknadspenetration som innebär att de snarare 

försöker förbättra de befintliga produkterna och kanalerna än att hitta nya.

5.1.2 Eldsjälar och förändring som drivkraft

Dahlgren och Szatek beskriver också vad de kallar ”eldsjälen”. Eldsjälen ska ha förmågan att 

upptäcka förändringar och möjligheter, och därefter vara benägen att ta en viss risk för att 

uppnå sina mål. Eldsjälen har oftast en klar vision.

Bland de intervjuade respondenterna kan en uppenbar eldsjäl identifieras i Dead Frog Records 

Peter Åstedt. Förutom att det vid intervjutillfället blir uppenbart att han besitter ett genuint 
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intresse för branschen så visar han upp en stor entreprenörsanda. Han har varit med och tagit 

fram de två bolag han nu verkar i (Dead Frog Records och Musichelp.se), och han beskriver ett 

antal nystartade företag och teknologier som kan komma att förändra branschen. Han har även 

klara åsikter och visioner om hur branschen kommer att utvecklas i framtiden. Även om han 

knappast får rätt i allt det han säger så är det lätt att hitta de visioner som kännetecknar 

Dahlgren och Szateks eldsjäl. Medan Norman på Warner Music Group talar om Spotify och 

juridiska aspekter som framtidens nyheter, och Anders Livåg på EMI anser bolaget syssla mer 

med att följa trender än att skapa dem, så talar Åstedt istället om helt nya tekniker för att sända 

radio (Spot Music) och konkurrenter till Spotify för att sända strömmad musik (Qtrack).

Majorbolagens representanter visar helt enkelt upp ett mer återhållsamt och inlärt intryck. 

Då den andra representanten för indiebolagen, Johannes Roth, endast intervjuades via mail var 

det svårt att fånga dylika attityder hos honom. Dock konstaterar han att RMI försöker ligga i

framkant, och att det alltid är bättre att ligga ett steg före än efter.

5.2 Arbetet med artister på Internet

Vad gäller marknadsföringen på Internet så är samtliga respondenter eniga om att de mest 

givande kanalerna är nätverk, som Myspace och Facebook, dock kan man märka att 

indiebolagsrepresentanterna trycker mer på denna typ av kanal än representanterna från 

majorbolagen. Åstedt från Dead Frog Records konstaterar att folk lyssnar på musik på Myspace 

eller Spotify, och undrar vilken nytta en hemsida ska fylla. Roth på RMI berättar att de har lagt 

ner en hemsida då de ansåg nätverken ge större utdelning.

Norman på Warner anser även han att nätverken är en bättre kanal för marknadsföring, men 

Warner tillhandahåller fortfarande hemsidor till sina artister. Livåg på EMI beskriver mindre 

band som använder främst nätverk för att marknadsföra sig, och att de lite större artisterna får 

tillgång till egna hemsidor där de kan samla sina kanaler på ett ställe.

I observationerna som har gjorts med hjälp av checklistan framkommer också att artisterna från 

indiebolagen i högre grad än artisterna från majorbolagen återfinns på Myspace, medan 

majorbolagens artister i högre grad än indiebolagens har egna hemsidor.
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Detta kan tolkas bero på olika tillgång till resurser. Indiebolagen har färre resurser, vilket 

innebär att de är tvungna att använda sina få resurser på bästa sätt. Majorbolagen däremot har 

råd att finnas på samtliga kanaler, varför de tillhandahåller sina artister egna hemsidor trots att 

nätverksmarknadsföring ger bättre utdelning.

Majorbolagens artister verkar dock ha mer att säga till om när det kommer till marknadsföring 

och distribution på Internet än indiebolagens artister. Åstedt och Roth håller en relativt hård 

linje om man jämför med Norman och Livåg. 

5.2.1 Samarbetsmodellen

Graham et al har tagit fram en samarbetsmodell (beskrivs närmare i teoriavsnittet) där 

informationsflödet illustreras i en traditionell modell och en framtida modell. I den traditionella 

modellen kan det vara svårt att få fram information från artisten till sina konsumenter, och vice 

versa, medan det i den framtida modellen är betydligt enklare.

Både indiebolagen och majorbolagen går mot den framtida modellen, men det verkar gå något 

snabbare för indiebolagen. Hos majorbolagen har bolagen fortfarande en relativt stor påverkan 

på artisten och på hur denne kommunicerar med sina fans. Indiebolagens artister kan däremot 

via sina egna sidor på de olika nätverken på egen hand sköta kommunikationen med fansen. 

Detta leder troligtvis till att indiebolagens artister får det lättare att utveckla goda relationer 

med fans, skivbolag och distributörer. En följd är också att fansen blir lojalare, vilket de 

intervjuade representanterna har tagit upp som en viktig faktor i kommunikationen.  

5.3 Distribution

Gemensamt för alla fyra respondenter är att de upplever musiken tillgängligare idag än tidigare, 

det som dock skiljer majorbolagen från indiebolagen är att majorbolagen anser att det generella 

musikintresset är större. Möjligheterna att som konsument ta till sig musik, antingen via 

gratistjänster eller betaltjänster är många och samtliga respondenter upplever de senaste årens 

tekniska framsteg som milstolpar.
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Både Livåg på EMI och Åstedt på Deadfrog säger att den fysiska skivförsäljningen fortfarande är 

den ohotat största försäljningskanalen däremot är samtliga överens om att framtiden ligger i 

Internet och alla är positiva till den nya tekniken. En anledning till detta kan ligga i att 

skivbolagen genom de lagliga alternativ som erbjuds konsumenten bekämpar piratkopieringen 

som fortfarande är ett stort problem.

Sett till distributionsmönster beskrivna i teoriavsnittet liknar skivbranschen en kombination av 

mönstret där samtliga kanaler används i kombination med rakt från artist till distributör samt 

mönstret där distributionen går direkt från artist till konsument. Skivbolagen avtalar till sig 

distributionsrätten och sköter således en del av den samtidigt som många artister själva lägger 

upp sin musik på distributionssajter som Myspace. Dessutom uppmuntrar samtliga skivbolag till 

en direktkommunikation och därför finns en kanal direkt från artisten till konsumenten. Det ska 

dock kommas ihåg att det är skivbolagen som ofta sitter på sista ordet när det kommer till att 

distribuera musiken då de avtalat till sig den som Åstedt säger: ”vi har ju skrivit in i avtalet att vi 

lägger ut det hur vi vill”.

Sett till de fem viktigaste faktorerna modellen distributionsmönster tar upp kan kommenteras 

att producentens storlek i fallet med musik inte spelar någon roll, det råder en stor skillnad i 

storlek mellan major- och minorbolag men ingen ensam valt att ta över distributionen. 

Samtidigt bör påpekas att samtliga respondenter är nöjda med de olika kanalerna som finns så 

ingen anledning att ta över den själv finns egentligen. Målgruppens krav är inte heller det någon 

stor anledning att se över distributionen i den situation som råder, konsumenten vill ha musiken 

smidigt och samtliga respondenter finns representerade på samtliga kanaler. Däremot vädrar 

Åstedt en intressant åsikt i att den musik som ”inte är där finns inte”om musik på Spotify, 

konsekvensen av att släppa en distributionskanal kan alltså vara förödande menar han. Detta 

beskriver även konkurrenssituationen, ett bolag har inte råd att lämna en kanal, då samtliga 

menar att det är viktigt att finnas där kunderna finns. Norman nämner delar även den 

uppfattningen då ”väldigt få aktörer som är unika” eftersom att ”i och med att när något 

kommer upp på nätet är det väldigt lätt att adapta det”.
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Åstedt säger även att det i framtiden kommer bli vanligare med så kallade uppsamlingsbolag 

som samlar underbolag och fungerar som en musik-grossist. Detta eftersom i framtiden, menar 

han, är det massa som är avgörande, alltså varuvolymen, och då kan man nå ett större antal 

kunder. Modellen beskriver detta precist, ju större varuvolym desto mer finns att vinna på fler 

mellanhänder.

En stor skillnad Åstedt tar upp är att indiebolag inte alltid fått betalt direkt trots att 

majorbolagen fått det. Detta kan tyda på de tidigare skalfördelarna majorbolagen hade finns 

kvar i viss utsträckning. Detta menar Åstedt att kommer försvinna då indiebolagen gått samman 

i Merlin och nu är det största skivbolaget och kan ”köra över allt”.

När det gäller framtidens distribution är samtliga bolag överens, det kommer att röra sig om 

liknande streamingtjänster som finns tillgängliga till en dator idag men till mobiltelefoner där 

man enligt Norman betalar en fast summa ”per månad och så har man fri tillgång till musik 

både på dator och mobil”.

Ytterligare en framtidsuppfattning som förekommer är den Livåg och Åstedt tar upp är att 

skivbolagen i framtiden kommer att fokusera mer på att ”ta tillvara på rättigheter och förvalta 

rättigheter åt andra upphovsmän”. Åstedt tar det ytterligare ett steg när han nämner att 

externa företag tar hand om artisterna istället och skivbolagets roll är att vara 

rättighetsinnehavare.

5.4 Kommunikation

Samtliga skivbolag försöker föra en direktkommunikation mellan artist och fans vilket både 

observationen och intervjuerna visar. De försöker även i god utsträckning tillhandahålla 

artisterna med den tekniken de behöver för att nå ut till fansen. En skillnad mellan major- och 

indiebolagen är att indiebolagen knappt lägger någon insats på artistens egna hemsidor utan 

detta är helt upp till artisten själv. Detta för att de upplever att det viktiga är att synas på de 

sociala nätverken eller som Roth på RMI beskrev: det ger ”mer att marknadsföra via större 

nätverk”.
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Ett steg i att förstärka direktkommunikationen är att skapa ett bra förhållande och Livåg

exemplifierar med Coldplay som släppte en singel gratis för nerladdning. Roth delar 

uppfattningen att detta är något som kan få ett större mervärde då det kan leda till ”bra PR och 

mycket publicitet, samt ökad lojalitet till/hos fansen”. Livåg nämner också att hans första 

reaktion inte var helt positiv då en gratis release ”just då tyckte man kanske inte att det var 

världens bästa aktivitet” men i efterhand har han sett de positiva aspekterna. Åstedt nämner 

just detta med kontroll och att man måste vara beredd på att släppa den ibland, ”ska du vara 

kontrollfreak, sluta vara artist”. Livåg berättar vidare att EMI förstått detta och jobbar nu mer 

med en ”pragmatisk inställning istället att vi kör det här och så löser vi det efteråt”.

Liknande som med distributionen är det ingen aktör som är ensam om någon 

kommunikationskanal utan det handlar mer om att utnyttja de möjligheter som finns bäst. Livåg 

berättar att ”nu är det mer vem som gör de fiffigaste grejerna med hjälp av de här kanalerna”. 

En skillnad är dock att Livåg säger att majorbolagen har en styrka då indiebolagen inte har 

samma ”ekonomiska förutsättningar” och exemplifierar detta med att majorbolagen ”kan till 

exempel köpa en tv-kampanj som” indiebolagen inte skulle ha råd med. Åstedt motsätter detta 

då han menar att tiderna förändrats; ”jag hade ett saying ungefär runt 2000: ’ge mig en miljon 

och jag kan faktiskt göra en stjärna av vad som helst!’ för man kunde bara köpa tv-reklam. Idag 

så säger jag ’ge mig en miljon och jag inte säker på att jag kommer kunna göra någonting med 

det’, jag kan köpa hur mycket tv-reklam som helst och det händer ingenting och idag så händer 

det by chance.”

Klart är att kommunikationen inte löper genom den klassiska hierarkiska struktur som 

samarbetsmodellens traditionella del i teoriavsnittet tar upp. Dels finns en 

direktkommunikation mellan artist och konsument vilket direkt förkastar modellen, dessutom 

går kommunikation inte bara ett steg åt gången då spridningen är så pass stor idag. Istället är 

det komplexa samarbeten med en virtual coordinator med en central roll. Åstedt beskriver just 

denna roll då han talar om de allt viktigare ”uppsamlingsbolagen” får den centrala rollen då nya 

tjänster och sidor istället för att kontakta artisten och skivbolagen istället kan kontakta

uppsamlingsbolaget.
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Istället för att hålla informationen hemlig som den traditionella modellen gjorde försöker man 

nu lyfta fram den och ”skapa buzz” som Norman säger. Dessutom utnyttjar de att de sociala 

medierna sköter ”spridningen på Myspace och Facebook [...] organiskt”, en nyhet behöver inte 

längre pushas fram utan med rätt forum så växer den själv.

Dessutom nämner Åstedt att interaktiviteten blivit snabbare och att avstånd kortats av, han kan 

idag skicka låtar elektroniskt till USA. Däremot är det en nackdel att det inte vuxit fram någon 

konsekvent hantering av detta: ”en tycker det är jättebra att ladda ner, en annan vill ha en skiva 

och en tredje vill inte ha något av dem”.
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6 Slutdiskussion
I detta kapitel kommer vi att återkoppla analysen till inledningskapitlet för att svara på 

problemställningen och klargöra slutsatser.

6.1 Slutsatser

Undersökningens problematisering rörde skillnaderna mellan major- och indiebolagen i 

attityder gentemot och användning av Internet. Vi kan genast konstatera att det finns skillnader, 

men att de inte är lika uppenbara som gemene musikintresserad tror.

Indiebolagen står i högre grad än majorbolagen för innovationer och utveckling i branschen. 

Detta kan vi konstatera beror dels på att indiebolagen är mer benägna att ta risker, bland annat 

eftersom de har mer att vinna på riskerna. Dels beror det på att personerna som står bakom 

indiebolagen ofta har en öppnare syn på branschen och på de möjligheter som uppstår. 

Indiebolagen använder sig till en större utsträckning än majorbolagen av färdiga nätverk för att 

marknadsföra sig. Detta är en följd av att indiebolagen har mindre resurser, och det får som 

följd att artister till indiebolag utvecklar en bättre relation främst till sina fans än vad artister till 

majorbolag gör.

Beträffande distribution kan inga större skillnader utläsas. Då tekniken finns tillgänglig och 

beprövad är samtliga aktörer, både indie- och majorbolag, snabba med att anamma den. 

Majorbolagen har tidigare haft en fördel då de kunnat få betalt av aktörer direkt vid uppstart i 

och med deras ställning men med de samarbetsorganisationer indiebolagen startat så börjar 

även detta brytas ner.

Marknadsföringsmässigt står branschen i ett paradigmskifte där majorbolagens tidigare starka 

90-talsmarknadsföring inte längre ger samma resultat och ingen vet riktigt vad morgondagens 

medicin är. Peter Åstedt sammanfattar det på ett bra sätt med orden ”ge mig en miljon och jag 

inte säker på att jag kommer kunna göra någonting med det”,
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6.2 Förslag till vidare forskning

En intressant slutsats av denna uppsats är att indiebolagens artister antagligen har mer lojala 

fans än artister på majorbolag. En undersökning som tog fasta på det, och undersöker till vilken 

grad lojaliteten är större för artister från indiebolag, samt vilka egentliga effekter detta har på 

artisterna vore mycket intressant. 
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8 Bilagor

8.1 Intervjumall

1 Tror ni det generella musikintresset ökat i och med Internets uppkomst? 

2 Är ni nöjda med hur utvecklingen kring musik och Internet fortlöpt? Vad är bra, vad är 

dåligt? Vad kunde gjorts bättre, vad har gjorts bra etc.? 

3 Är RMI unika på något sätt i hur ni marknadsför era artister via Internet?

4 Nämn bra respektive dåliga sidor med Myspace, Spotify och YouTube! 

5 Hur fungerar dialogen mellan er och Myspace, Spotify och Youtube? 

6 Har internet gjort musikmarknaden mer demokratiskt sett till etableringshinder etc (är 

det lättare för indiebolag att hävda sig i och med Internets framkomst)?

7 Radiohead släppte 2007 albumet In Rainbows gratis på Internet där nerladdare själva 

kunde välja hur mycket och om de ville betala. Varför tror ni de gjorde det och vad är 

effekterna av detta? 

8 Vad gör RMI bra respektive dåligt med Internets hjälp? 

9 Exemplifiera en artist på ert bolag och beskriv hur deras hemsidearbete och arbete 

överlag ser ut på Internet! 

10 Letar ni efter nya talanger på Internet? 

11 Hur ser ni på bootlegs?

12 AC/DC och Beatles är två giganter som vägrar släppa sin musik digitalt, vad tror ni det 

beror på? 

13 Hur mycket har artisten att säga till om (vad gäller hur deras musik ska distribueras, 

marknadsföras och finnas tillgänglig)? 
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14 Hur mycket arbetar ni med utveckling och innovation, och hur viktigt är det? 

15 Vilka upplever ni står för marknadsutvecklingen, indie- eller majorbolagen?

16 Räcker det med bra musik för att lyckas?

8.2 Intervjuer

8.2.1 Intervju Warner Music Sweden

Har det skett några skillnader när du säger att det går direkt från skivbolag till konkurrent? 

Har det blivit rakare led?

Nå, skillnader sådär. Det är väl, vad ska man säga? Skillnader från? 

Från pre-internet.

Så länge har ju inte jag jobbat då, men jag antar att det skett. Det är lättare på något sätt för 

konsumenten att komma närmare artisten. Om man tänker så. Men just, om du tänker, jag kan 

liksom inte svara på vad som hände pre-internet och revolutionen när jag bara jobbat med det 

ett år.

Men jobbar skivbolagen mer direkt mot kunder?

Ja, det gör vi! Vi försöker sätta upp artister så de kan sälja musik och kommunicera direkt från 

sin hemsida. Det är något vi strävar efter ganska mycket och man ser att det finns en potential i 

det i fans och sådant. Gärna besökare direkt till artistens hemsida eller Myspace eller liknande.

Hur tror du det generella musikintresset påverkats i och med internet?

Det har blivit större, helt klart. Det generella musikintresset har väl ökat i och med att det finns 

mycket mer lättare att tillgå musik och tillgången till den är betydligt enklare nu än innan 

internet. Då var det mycket svårare, nu är det bara att söka på en artist och sen genast gå in och 

lyssna. Även på de mindre artisterna.

Är ni nöjda med utvecklingen?
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Jadå, det är vi! Nu i alla fall! Det är ett enklare verktyg att kommunicera till konsumenter också 

samtidigt som det fortfarande är ett väldigt brett verktyg. Men nu så tycker man att det finns så 

mycket bra lösningar där ute som tidigare kanske inte var de mest ultimata men nu börjar det 

ploppa upp till exempel fler och fler prenumerationstjänster istället för att köpa musiken á la 

carte. I och med att du kan gå in på Spotify som är en typ av prenumerationstjänst samtidigt 

som Telia Music Player är en där man betalar 99 kr per månad och så har man fri tillgång till 

musik både på dator och mobil. Likadant med Nokia Comes with Music och vad är det mer, det 

börjar ploppa upp fler sådana där du prenumererar eller abonnerar på musik och de tjänsterna 

är vi nöjda med. Det finns en god utveckling på det sättet.

Om vi bortser från det uppenbara med piratverksamheten, finns det något som är dåligt med 

internet?

Ja, självklart finns det massa dåligt med internet.

Men om man tänker från ert perspektiv som stort skivbolag?

Det dåliga är givetvis piratbiten, det är rätt svårt att undgå att det skulle gynna. Men däremot 

finns det allt möjligt dåligt runtomkring som, vad ska man säga, spam och den biten. Men inte 

numera, senaste året känns det som vi haft en positiv trend i och med just alla 

prenumerationstjänsterna. Jag tror folk numera är mer öppensinnade för att betala en fast 

summa, antingen per månad eller år, för att då få tillgång till ett helt bibliotek liksom.

Hur ser du på till exempel nyhetsspridningen går väl mycket snabbare nu va? Om något är 

hemligt måste det väl va svårt..?

Ja, det är ju något som är svårare för alla i och med hela bloggtrenden är det rätt så mycket 

snabbare.

Hur har det påverkat era samarbeten i och med att information kan läcka så lätt?

Jag tycker inte det har påverkat så mycket, visst om det är något som är jättehemligt kanske 

man måste vara extra försiktig med det. Men, det är ju liksom när det kommer till de stora 

medierna som det läcker rejält men det kan samtidigt hända via bloggarna också, men jag tycker 
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inte det har påverkat sådär extremt vad det lilla jag sett i och med att jag bara jobbat här ett år. 

Såklart att saker och ting sprids i och med internet men jag vet inte om det påverkat på ett 

negativt sätt. Snarare på ett positivt sätt!

Det blir mer ”buzz”?

Det blir mer buzz om saker och om något sprids via bloggvärlden är det mer positivt, då man 

bubblar med någon video eller att någon artist ska komma till Sverige på besök. Som t.ex. i 

Green Day-fallet.

Det lyckades ju smita?

Det började bubbla kring ett nytt album i bloggvärlden och att de skulle komma hit.

Warners arbete med internet, är ni unika på något sätt i hur ni skiljer er från konkurrenterna? 

Och kanske indiebolagen specifikt?

Hur menar du då?

Finns det något sätt ni arbetar på som ni är ensamma om?

Alla använder väl lite olika typ av verktyg och så för att nå ut till sina fans men jag vet inte om vi 

är unika på något sätt i och med att när något kommer upp på nätet är det väldigt lätt att 

adapta det. Saker sprids väldigt snabbt på internet och jag tror att det är väldigt få aktörer som 

är unika. Man använder kanske olika typer av verktyg på olika typer av sätt men jag tror att det 

är svårt att generellt sett ha ensamrätt på en viss typ av tjänst.

Finns det någon kanal ni föredrar eller någon ni inte alls vill använda?

Nej, vi försöker väl på lite olika sätt. Delvis då sälja låtar via distributörer eller direkt från 

artistens hemsida direkt till konsumenten eller då via olika streamingtjänster som exempelvis 

Spotify. Jag vet inte om det gav svar på frågan.

Vi tänkte kanske mer majorbolag och indiebolag, hur tror du där att det skulle skilja sig i hur 

man använder sig av internet? Det kan vara svårt att svara på?
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Jag vet inte rent generellt men kanske att indiebolag jobbar närmare mot bloggar och försöker 

skapa buzz medans, egentligen, i grund och botten tror jag det är samma tänk när det gäller 

internet.

Har ni mer att säga till om som till exempel om Myspace startar en ny tjänst som ni är 

missnöjda med?

Ja då har vi en del att säga till om, jag tror att det som till exempel Myspace Music är på gång att 

lansera, de har lanserat det i USA, att man kan köpa musik via Myspace sida. De försöker bli en 

större aktör än de är med bara ett community. Och där har vi, där förs det dagliga kontakter 

med Myspace USA och Warner USA så där tror jag helt klart att när det gäller att få de stora, 

tunga aktörerna så har majorbolagen mer att säga till om. Och de har ju mer att säga till om i 

utvecklingen av deras produkter, delvis ge tips om och hjälpa till om hur de ska bli en bra 

musikaktör. Så det säger väl sig självt att om indiebolagen, att om det är ett litet bolag som ska 

kontakta till exempel Myspace så har de mindre att säga till om.

Vi har nämnt nu Spotify, Myspace och Youtube. Hur ser du på de tjänsterna?

Det är fantastiska verktyg. Nu tror jag att, det har vi sett med att det är en trend, att Spotify ökar 

både i Sverige och Europa och nästa steg är väl att ge sig till USA. Jag tror det är ett nytt sätt som 

folk faktiskt trivs med att konsumera musik på nätet, de här streamingtjänsterna. Jag tror folk 

numera kommer bli ledsna på att, jag tror det är ett mer trivsamt sätt att streama musiken än 

att äga den själv då den tar upp plats på hårddisken.

Men ser du Spotify mer som en distributionskanal än som en marknadsföringskanal?

Som en distributionskanal, vi får ju pengar därifrån så att!

Är det per spelad låt?

Ja, skivbolagen får per spelad låt och en del av premiumanvändarna som laddar ner så det är 

som andra distributionskanaler och vi har ju gått med och fört diskussioner med Spotify i flera 

år.
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Hur fungerar den dialogen mellan er?

Hur menar du då? Alltså vi distribuerar musik till Spotify som vilken distributör som helst.

Så det börjar med att de kontaktar er och säger ”vi har ett nytt verktyg, vill ni vara med?”?

Precis, så var det väl från första början, nu kan jag inte svara på exakt hur det gick till, det var 

min chef som var med och förde de diskussionerna. Men vi är nöjda med det än så länge men vi 

får se hur det blir om ett år eller två, det vet man inte. Hur det ser ut kontra fysisk 

skivförsäljning som faktiskt är en av de största, eller det är den största, intäktsbiten för oss. Så 

får man se sen hur det kommer påverka, det är för tidigt stadium nu, hur det påverkat den 

fysiska skivförsäljningen och annan försäljning men än så länge är det väldigt positivt.

Negativa sidor med Spotify, Myspace och Youtube då? Om du skulle ranka dem, vilken är bäst 

tycker du?

Spotify, för att Myspace är ännu inget vi tjänar pengar på, det är mer en kommunikationskanal. 

Spotify är mer som en distributör.

Men kan du se Myspace och Youtube som marknadsföringskanaler?

Jaja! Absolut! Så är det verkligen! Och det är det vi ser dem framför allt som idag!

För på Youtube, Warner tog ju bort alla videos från Youtube för att de inte fick betalt för det.

Precis, precis! Det är en grej som skett i USA. Jag vet att de andra tre bolagen gjort det med, jag 

vet inte om de fått några pengar för streamade klipp där. Det kan jag inte svara på, det har jag 

ingen aning om. Men det är ju bra kommunikationsmässigt framför allt! Myspace och Youtube 

är ju jättebra på det sättet. Man ser ju själv vilken enorm effekt de har haft på nätet båda två. 

Jag menar hos alla internetanvändare. Det har ju påverkat hela 2000-talet och är några av de 

största internetaktörerna.

Återigen dialogen, har ni någon dialog med Youtube till exempel?

Jadå, det har vi! I alla fall globalt sett!
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Kan ni pusha ett klipp om ni har en ny video med till exempel Green Day som vi nämnt?

Nej, inte nu, där i alla fall! Men på Myspace kan vi göra det. Då har de olika redaktionella 

avdelningar i olika länder och har man bra innehåll så försöker man ju som med andra typer av 

medier att lyfta upp och det tror jag indiebolagen också gör. Liksom ”här har ni en ny video som 

ni får ha unikt i några dar och så lyfter de upp den!” För de har ju mer redaktionella avdelningar 

där de faktiskt skriver lite nyheter och tävlingar och sånt lokalt i de olika länderna.

Myspace Sverige är väl ganska nytt ändå?

Ja precis, det är väl bara två år men där hittar man ju på mer aktiviteter tillsammans med dem, 

att man kanske kör en tävling där.

Då kommer vi in på skillnader, är internet mer demokratiskt, om man ser som 

distributionskanal om man ser till indie eller hela marknaden. Har indiebolagen fått det 

lättare nu?

Ja det tror jag, absolut!

Vi har som exempel Oasis 1994 som köptes upp av Sony, hela bolaget Creation köptes upp, 

och Arctic Monkeys som kanske är lite liknande idag som har behållits av sitt skivbolag. De 

klarar av att distribuera själva.

Men det tror jag också! Det är klart att det är det!

Tror du indiebolagen har lättare att behålla sina artister idag?

Ja, det tror jag! Det tror jag nog att de har den möjligheten i och med internet. Det är lättare för 

artisten idag att välja hur den vill göra och hur den vill distribuera sin musik.

Ser ni det som ett aktivt hot mot er ställning?

Nej, det gör vi inte. Mer som en fördel, folk lyssnar på musik mer än någonsin nu så det är det 

absolut inte. Det är nog mer bara en fördel att fler kan vara med och spela. Människor har ju 

börjat lyssna mer på musik, om man ser till topplistan på Youtube så är den ju alltid fylld med 
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musik och de mest spelade klippen är ju ofta musik. Det läste jag förut någonstans att 

människor överhuvudtaget lyssnar mer på musik än de gjorde förut.

Ett annat exempel, Radiohead släppte ju albumet In Rainbows 2005 gratis på Internet. Varför 

tror du de gjorde det?

Det vet jag inte exakt, det får ni ta med dem på EMI. Det kan ha varit ett test.

Du tror alltså det var från skivbolagets sida?

Jag vet inte hur exakt den dealen såg ut. Jag vet bara att jag läste någonstans att det var något 

test. Man fick det väl gratis, eller man fick betala första eller andra månaden och sen efter det 

fick man köpa det vanligt. Det kan ha varit ett test.

Hur tror du det föll ut?

Jag läste någonstans att det slutade på typ 37 kronor per såld skiva, men det får ni höra med 

EMI. Men någonstans hörde jag att det var 37-40 kronor per skiva, eller album, om man slog ut 

det på allt vad folk hade skänkt.

Finns det några effekter att se av det idag? Har det förändrat tänket? Skulle ni kunna tänka er 

något liknande?

Nej inte nu, nu finns det ju så pass bra andra verktyg. Det är ju grymma verktyg Spotify och 

Telias tjänst och Nokias tjänst, Sony Ericsson kommer med sin nu också, så det finns ju verktyg 

som är minst lika bra och kanske till och med bättre än ren fildelning så där tror jag det finns 

mer fördel hos dem. Det är dessutom enklare att lyssna på musik den vägen för gemene man 

som inte har koll på hur man går in och laddar hem, att bara gå in på Spotify och söka på den 

musiken man vill ha. Likadant med Telia och deras tjänst ser ungefär likadan ut. Alla har ett 

gränssnitt som påminner om Itunes eller Spotify, det är ganska snarlikt, du får upp en 

applikation som är en spelare och det är ett smidigt recept att leta upp musiken så.

Om vi ser på Warner, vad gör ni bra respektive dåligt med Internets hjälp? Vad kan ni bli 

bättre på?
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Oj... Bra är väl faktiskt att vi faktiskt följer trenderna tycker jag och har numera folk som är 

omställda och har koll på hur alla ser på internet.

Har det skett en generationsväxling?

Ja det har det, jag tror det har skett i ganska många skivbolag om vi ser bara tio år tillbaka. Att 

liksom följa trender är vi bra på.

Du säger att ni är bra på följa trender..?

Även skapa trender!

Men var tror du trenderna kommer från mest, är det major- eller indiebolagen som skapar 

trender?

Det är svårt, jag vet inte riktigt men jag tror det är en kombination tillsammans med 

konsumenten. Framför allt! Man ser ju vad konsumenten vill ha och efter det, man ser ju var det 

finns en efterfrågan och då ser man ju sådana här tjänster som poppat upp det senaste året. 

Istället för att motarbeta så har man gjort det enklare för konsumenten.

Arctic Monkeys nämnde vi tidigare, när de slog igenom via Myspace; fick det upp ögonen för 

Myspace generellt? För skivbolagen, eller var ni medvetna om att det fanns?

Ja, det var väl precis i början där. Det blev rätt stort. Det var väl där i samband hur man förstod 

hur stor aktör de ändå är och nu har ju varje artist en myspacesida. Och det är ju en bra 

kommunikationskanal som jag sa innan men jag vet inte om det är just då utan vi har 

samarbetat med dem länge.

Har det funnits någon väckarklocka annars? Där Warner upptäckt att det här måste vi ta tag i!

Nej, det är det jag menar med att vi vart duktiga på att följa trender, som i det fallet också. Det 

ringde nog ingen väckarklocka för sent att ”fan, det här måste vi haka på!” men vi ser ju att 

internet går ju väldigt fort och det är nya saker varje dag som man måste vara med på. Det är 

det menar med skapa, men även följa, trender som hela facebookvågen som också har kommit. 

Som en sådan sak som att se den som ett bra kommunikationsmedel också. Att när det händer, 
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när man ser att det här är populärt då får man vara med att se det som en viktig spelare. Men 

jag kan nog inte se att vi… Jag vet inte om det gav svar på frågan men jag tror att vi följer 

internetanvändarnas behov eller vad man ska säga.

Vad tror du annars är nästa stora grej? Finns det något som växer nu utan att man ser?

Vi får vänta och se vad som händer med Spotify globalt och fler sådana liknande 

streamingtjänster. Och sen ska det bli intressant att se det lagmässigt, det finns ju den legala 

biten bakom det som Ipred och sådant. Och det är väl först nu, först kom alla de här nya 

tjänsterna och sen så skedde det även en lagförändring och det är först nu, eller kanske om ett 

år, som man kan mäta om det har blivit någon skillnad. Så jag tror att man även måste utbilda, 

det är nu chansen finns att utbilda människor att det här är ett enklare sätt att lyssna på musik. 

Jag tror att det har spelat in, det bästa är ju att i och med den här lagförändringen skett och 

Pirate Bay-rättegången som är världens största mediahändelse 2009 så tror jag att allt ligger 

väldigt bra i tiden för att få de flesta parter nöjda. Delvis skivbolag, artist och konsument för att 

det var en snabb förändring.

Jag själv laddar ju inte ner musik längre med Spotify.

Precis, i och med lagförändringen som kom där plus att det finns så bra tjänster, det finns för en 

gångs skull ett bra komplement som kan göra alla nöjda. Det är första gången som vi har något 

som alla tror på.

Om vi ser på en av era artister, exemplifiera hur deras hemsidearbete kan se ut? Helst någon 

svensk då.

Så som vi brukar försöka göra, det är ju olika från artist till artist. De yngre artisterna är ju 

vassare på att till exempel blogga och ha koll på det där. Om vi tänker Måns Zelmerlöv till 

exempel som vi gjorde ett ganska bra arbete med hans hemsida där vi för väg, han bloggar på 

hemsidan, uppdaterar och för nyheter. Han själv är med och det är just det som är fördelen med 

internet att artisten kan kommunicera direkt till fans. Det märker man ju med hela 

Twittergrejen, man kan ju följa vilken offentlig människa som helst och deras, vad ska man säga, 

om de själva vill det kan man blogga och twittra och kommunicera direkt till flera tusen fans. 
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Om vi ser till annonskostnader, har de blivit dyrare med Internet eller har de sänkts om 

fansen hittar dit själva?

Många fans hittar ju dit själva i och med att vi oftast försöker finnas på de mest viktiga sajterna 

om vi säger så, oftast finns de både på Myspace, Facebook och en egen hemsida. Youtube också 

men kanske inte riktigt musikvideos om vi inte har avtal med dem. Men jag tror att rent 

annonsmässigt hittar många dit själva och det blir den här mer virala effekten. Det är fördelen 

med de här sociala nätverken, spridningen blir så mycket större jämfört med om en artist hade 

haft en egen hemsida. Det är svårare att bygga upp den men att få spridningen på Myspace och 

Facebook, det sker ju organiskt så att säga. Vad mer tänkte du med arbetet?

Som jag ser det har ni överlåtit det åt artisten?

Ja, eller oftast. I vårt fall vill vi ju hjälpa artisten med hemsida och göra det så lätt för dem som 

möjligt. Men det beror ju på vad det är för artist, är det en äldre artist som inte har så bra koll 

då är det ju vi eller kanske något management som sköter sidan, men jag tror själv att 

artisthemsidor och sådant är mer intressanta för konsumenten och fansen om man ser att det 

är artisten själv som är aktiv på sidan jämför med om du ser att det är någon annan som skrivit. 

Det är inte samma värde i det då, nyhetsvärdet bli ju mycket torrare då om du själv ”aha, ok, här 

ser man att det är någon på något skivbolag som faktiskt bara skrivit det” medans om du ser att 

det är artisten själv som skrivit det eller vart ute och tagit något kort med sin mobiltelefon och 

skrivit en kommentar till det och lagt upp det.

En fråga kring ert arbete på Internet, letar ni efter nya talanger på internet?

Ja, det är liksom, det finns fortfarande folk som skickar skivor hit men det är absolut 

jätteverktyget att hitta nya.

Kollar ni lyssningslistor på Myspace och sådana saker?

Ja, och allt sådant som hör till. Vad som det verkar vara buzz kring, ser man något som det 

verkar bubbla kring och som är intressant. Jag tror det är lättare för artisten själv att ta sig till en 

viss nivå, man kan ta sig till en viss nivå men sen så behöver man även hjälp härifrån och det är 
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det som är fördelen nu med internet. Artisten kan välja själv om man vill göra det själv eller ta 

det till ett majorbolag eller ett indiebolag.

Hur ser ni på bootlegs? Klassiska bootlegs var ju skivor med osläppt material som folk sålde 

och tjänade pengar på. Är det bättre med internet nu då folk sprider spelningar och ingen får 

betalt för det eller är det fortfarande något ni inte gillar?

Det beror på, det är artisten själv som inte gillar det. Artisterna själva vill nog oftast att deras 

material inte sprids. Det är fortfarande inget positivt. Sen beror det på vad man ser med 

bootlegs med, om det är någon som stått på sidan om och filmat med mobilkamera och lagt upp 

på Youtube, då är det bara någonting positivt när man kör från någon livekonsert. Men om det 

är, vad ska man säga, inspelat material som vi äger och som sprids illegalt, då är det inget 

positivt. Då är det bättre om man sköter den biten legalt. Samtidigt finns det ju det positiva, fast 

det kanske man inte kan kalla bootleg men filmade konserter, filmade klipp, som läggs upp av 

användare på Youtube, det är mer än positivt. Det blir en kommunikationsbit istället.

Sen har vi två exempel med två band, Beatles och AC/DC, de är ju världsstora men Beatles 

släpper inte sin katalog digitalt, AC/DC vägrar sälja enstaka låtar för de skapar album tycker 

de. Vad tror du det här beror på?

Det har nog med gamla kontrakt och avtal att göra. Sen varför Beatles eller AC/DC, Led Zeppelin 

är ju samma sak, de vill inte streama sin musik. Det har nog med avtal och gamla kontrakt att 

göra. Nuförtiden är det ju inga nya artister eller band som sällan håller så hårt på sitt digitala 

content.

Men hur mycket har överlag artisten, exemplen nu är ju extrema band eftersom de är så 

stora, men hur mycket han de att säga till om? Man till exempel har ett band som inte vill 

ligga på Spotify, har man möjlighet att säga ifrån då?

Ja, det är klart den finns men då försöker vi ofta rekommendera dem det bästa för artisten men 

det är klart möjlighet finns om de inte vill vara på ett visst ställe. I och med att de skriver ett 

visst kontrakt med oss och är det någonting så, vi tar ju inte allt de vägrar bli av med utan vi 

försöker värna om artisten.
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Räcker det med bra musik för att lyckas?

Ja, det tror jag att det gör. För vissa räcker det med bra musik samtidigt som du behöver, du kan 

göra mycket på egen hand men som jag säger, du kan uppnå en viss nivå och sälja ett visst antal 

skivor och få en del spelningar och såna saker men sen behöver du hjälp av bokningsbolag, av 

skivbolag och förlag för att kunna ta nästa steg. Man ser ju på många band som blir stora via 

Myspace och sådana saker som blir signade till ett större bolag eller ett indiebolag. Men om det 

räcker med bra musik, det är en fråga som folk pratat om hur länge som helst. För vissa räcker 

det med att du är snygg och så säljer du på själva imagen. Eller vad som helst, det finns ju olika 

typer av sätt att forma en kommunikation. Svår fråga. Men jag tror att det finns garanterat 

musik för alla lyssnare, för det finns alltid en lyssnare för någon typ av musik.

Vi börjar bli ganska klara [...] vi får tacka så mycket!

8.2.2 Intervju EMI

Vi kan väl börja med din titel här, du är New Media Manager?

Ja, det stämmer, det har jag varit i åtta år ungefär. Just nu är det väl inte så mycket ny media 

men i organisationen är det det.

Första frågan, hur tror du det generella musikintresset har påverkats i och med Internet?

Det har självklart ökat! Under de senaste 10 åren så, konsumtionen ökar ju för varje år och det 

är en stor del internet så klart. Tillgängligheten är en helt annan än den var innan när man hade 

en tv-kanal som sände musik en gång i veckan kanske. Förr fick man leta musik på ett annat sätt.

Är ni nöjda med hur utvecklingen kring musik och Internet har fortlöpt?

Ja, det är klart vi är det. Man ser det på två sätt, om vi tittar på skivbolagen traditionellt har ju vi 

sålt plastbitar och där var ju glansdagarna någon gång i mitten på 90-talet när en bra 

skivförsäljning var upp emot en 3-4-500 000 skivor. De dagarna är nog förbi, eller nog, de är det! 

Det är väldigt få som säljer så mycket egentligen. Så på så sätt har vår business förändrats och 

det är nu på de sista två-tre åren vi ser vart vi är på väg. 
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Vart är ni på väg?

Att vi tjänar pengar på att ta tillvara på rättigheter och förvalta rättigheter åt andra 

upphovsmän. Inte bara att vi säljer plastbitar med saker på.

Det är väl bra att musiken blivit större i och med Internet, men kommer du på något annat 

som har varit bra med internet?

Ja, absolut, det har ju kommit, rent marknadsföringsmässigt att vi kan gå ut med artister på ett 

helt annat sätt och så har det kommit nya och flera sätt att konsumera musik på. Tidigare 

lyssnade man på en skiva, eller en kassett. Men nu konsumerar man musik på olika sätt, man 

köper en nedladdning, man lyssnar på radio, man ser på en musikvideo och man streamar musik 

via Spotify eller via en artisthemsida. Det finns så många olika sätt att ta till sig musiken. Och det 

är mycket tack vare Internet, eller det man kallar Internet och mobil och internet. Mobilen 

börjar bli allt viktigare och gränsen mellan mobil och Internet suddas ut allt mer och mer.

Om man bortser från det uppenbart dåliga med piratverksamhet, finns det något som är 

dåligt?

Ja, det kan nog vara att det bli väldigt mycket ofokus i och med att det är så mycket musik. Om 

det var 10 artister tidigare är det 100 idag och det är svårt att nå igenom allting med sådan kraft 

man kunde göra förut och man måste ändra sitt sätt att göra affärer på. Man bearbetar många 

olika kanaler med samma artist och då blir det inte samma genomslag som man såg förut. För 

varje specifik artist är det ju en nackdel om man säger så, men det öppnar ju fortfarande upp 

möjligheter för så många andra att man kan jobba med andra typer av artister.

Just ur EMI:s synvinkel, har ni skaffat en bredare artistbas?

Ja och nej, vi har ju varit lite i en, vad ska man kalla det, en transformation. Vi har gått från 

skivbolag som säljer musik på skivor till att bli ett musikbolag, och det har ju gjort att vi har varit 

nere på botten och verkligen fått rannsaka vår business och hur vi tjänar pengar och det har ju 

gjort att vi fått göra oss av med ganska mycket artister som vi känt att vi har inte ett lönande 

samarbete. Ingen av oss tjänar på att samarbeta. På så sätt har vi gjort oss av med många 
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artister och jobbar mycket smalare men vi jobbar på ett bredare spektra. Vi jobbar med 

traditionella artister som fortfarande säljer skivor som dansband för en äldre målgrupp och sånt 

där. Men vi har också sådana som är rent anpassade till den yngre generationen som vi inte ens 

släpper fysiska skivor överhuvudtaget med utan vi jobbar bara med nedladdning och streaming 

och sådana saker. Mindre antal artister men smalare i varje segment.

Är ni unika på något sätt med hur ni marknadsför er på internet?

Gentemot andra bolag menar du?

Ja.

Nej, det skulle jag inte säga. Alla har ju, vi var tidigt ute. Jag började jobba på EMI, eller då hette 

det Virgin och Virgin och EMI slogs ihop sen och blev ett, jag började augusti 2000 på Virgin och 

då tror jag inte det fanns någon annan i Sverige som var anställd för att jobba med ny media. Så 

då var vi unika men det är inte så mycket nytt längre att jobba med sociala medier och det är 

inte nytt att jobba med streaming och downladshoppar och så vidare. Eller med att köpa 

bannerplats på Aftonbladet. Utan nu är det mer vem som gör de fiffigaste grejerna med hjälp av 

de här kanalerna. Så det tror jag att alla gör på liknande sätt, både stora och små bolag.

Okej, följande fråga skulle ha varit om ni ligger efter men ni upplever det alltså inte så…

Nej det gör vi inte, vi upplever det på ganska liknande sätt, i vissa fall är vi bättre än andra och i 

vissa fall är vi sämre än andra. Om man jämför, det finns ju egentligen fyra stora skivbolag 

fortfarande, är vi ganska lika men om man jämför med mindre bolag, de som är mer 

independent, och jobbar med få artister som vad heter de, Deadfrog, så jobbar de kanske ännu 

bättre med de små nischerna men de kanske inte har samma kapacitet eller samma ekonomiska 

förutsättningar att jobba med kampanjer som vi har. Vi kan till exempel köpa en tv-kampanj 

som de aldrig kommer ha råd med.

Några tekniker vi tar upp av de som finns på internet är Myspace, Spotify och Youtube, du 

känner antagligen till dem. Vilka, om vi går var för sig, har då Myspace för bra och dåliga 

sidor?
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Alltså, vad menar du, bra och dåliga sidor med Myspace?

Ja, fördelar och nackdelar?

Fördelar och nackdelar, ja egentligen samma sak som med internet överlag. Jättebra att vem 

som helst kan bli rockstjärna och komma ut med sin musik och de som lyckas gör det jättebra 

och de har ju möjligheter att komma vidare. Vi har ju varit och plockat upp artister via Myspace, 

det finns ju flera sådana exempel.

Som till exempel?

Lily Allen är väl en av de största som numera sålt miljoner skivor, hon ploppade ju upp via 

Myspace. I Sverige har vi jobbat med en dansmusikproducent som heter ”Double N” till exempel 

som vi plockade upp därifrån. Och det var väl en av de första som vi plockade upp för en sex år 

sedan så det var ganska tidigt ute. Nej, nu ljuger jag, det var via mp3.com som vi plockade upp 

dem. Men det finns ju i utlandet flera exempel. Nackdelen är ju också att det finns väldigt 

många därute så det är svårt att göra sig hörd genom bruset. Så det gäller att man vet vad man 

ska göra eller att man kan göra ett samarbete och köpa sig platser, man köper annonser till de 

här sidorna till exempel

Bra dåliga sidor med Spotify då?

Det är som jag ser det, så är det en milstolpe i den digitala musikkonsumtionen, så jag ser just 

nu bara fördelar med det. Det är ett sätt som verkligen revolutionerat, vi har som bekant bråkat 

ganska mycket med fildelare och de nätverken och vår fajt har ju varit ”betala eller gratis” och 

det har ju varit den stora frågan. Med Spotify har vi hittat ett sätt där alla är nöjda. Så det är ju 

den allra, allra största fördelen, en tjänst som alla kan vara nöjda med. Nackdelen med den än 

så länge är ju att det fattas en del material där innan de fått, de sitter ju och gör avtal med alla, 

både stora bolag, små bolag också med artister själva. Och innan de fått in det i systemet är det 

ju lite glapp här och där, men som helhet är ju Spotify fantastiskt.

Hur fungerar dialogen mellan er och Spotify?

Jättebra!
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De kontaktar er och säger att ”vi vill ha er musik” eller?

Nej, vi skickar in allt i princip. Allt som släpps ska skickas till dem. 

Ni har något standardavtal kan jag tänka mig?

Ja, det är ju ett standardavtal på det sättet att det är ett avtal som reglerar hur de får använda 

vår musik och hur ersättningen till oss ska fungera, det är en standard. Det finns såklart unika 

delar i avtalen också men på samma sätt med Itunes så, allting vi släpper görs ju tillgängligt på 

Itunes, självklart med territoriella sektioner, vissa saker har vi inte rättigheter till och så vidare. 

Men det är inget vi väljer att det ska till Spotify, utan allt ska dit.

Okej, den sista vi tar upp är Youtube, använder ni er något av dem?

Ja absolut, vi har avtal med dem också som reglerar hur och vad de får använda. Där är det lite 

klurigare för historiskt sett har vi inte haft kommersiella avtal för våra musikvideos. En 

musikvideo var ju tidigare bara ett marknadsföringsredskap vilket har gjort att det är lite knöligt

när vi ska gå tillbaka till artisterna och videoproducenterna att vi ska tjäna pengar på det här nu. 

Då krävs det ju avtal med dem att de backar upp en sådan sak, för det är, ibland finns det ibland 

finns det inte och ju längre tillbaka man går i tiden desto mindre avtal finns det.

Men ni ser Youtube som mer än en marknadsföringskälla? Är det en distributionskanal också?

Jo, absolut, det är en distributionskanal. Jag likställer dem med Itunes och Spotify och Nokia 

Music Store också.

Men Warner till exempel drog ju tillbaka alla sina videos från Youtube för de ansåg att 

marknadsföringen inte lönade sig.

Nej, det är ju deras sätt att se på det. Jag vet inte hur deras deal ser ut då såklart men vi har en 

liten annan inställning till det. Vi diskuterar fortfarande med Youtube så allting är inte löst där 

heller men vi har ett avtal på plats i alla fall. Men det är rörigt just det där med att rättigheterna 

inte är helt glasklara men vi försöker ha en mer pragmatisk inställning istället att vi kör det här 

och så löser vi det efteråt snarare än att, vi har varit väldigt fyrkantiga förut och sagt att det vi 
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gör inget förrän vi har allt helt tätt bakåt. Men nu tittar vi på det på andra sätt, vi vill hellre vara 

med och driva utvecklingen än att hålla tillbaka den.

Radiohead släppte häromåret ”In Rainbows” gratis på internet, du känner säkert till den?

Ja, Radiohead var ju vårt band innan den plattan så det var ju en, ja, just då tyckte man kanske 

inte att det var världens bästa aktivitet. Men ska man se på det utvecklingsmässigt så tycker jag 

det är en intressant företeelse och se vad det gav. Och det visade ju sig, vi pratade om det 

häromveckan och det visade sig ju att snittet, vad folk hade betalat var ungefär 50 kronor, något 

sådant där. Och det kan man väl se som att det finns en lojalitet fortfarande bland fansen och 

den är väldigt viktig för oss, att veta att det är viktigt att bygga upp en fanbase och det är 

fortfarande en viktig aspekt. Så det är lärdom som vi tar av det. Det finns fortfarande ett sätt, 

det går att göra på nya sätt, det går handlar inte bara om att sälja en produkt så och se 

pengarna, utan det är mycket som spelar in med lojalitet. Coldplay är ett sådant exempel, ett 

band som jobbar på ungefär samma sätt men som vi fortfarande har ett avtal med. 

De släppte något nu nyligen på Internet för fansen såg jag nu med?

Ja, de gjorde det, eller hela nya plattan var egentligen i den andan. De började ju med att ge 

bort första singeln gratis och det var kanske inte vad man hoppats på när man sitter och jobbar 

med digital försäljning som jag gör. Men där ser man ju också, ur lojalitetsaspekt var det ju 

ovärderligt. Dels att de får, man var ju tvungen att signa upp sig, och då får ju bandet ett sätt att 

kommunicera direkt med fansen på ett ärligt och schysst sätt, inget spam utan bara berätta 

något. Och det gynnar ju oss också på sätt och vis att de går ut och berättar att nu ska vi ut på 

turné och nu kommer en ny platta och nu har vi släppt en ny singel och det och det, och det är 

ju något som vi gynnas av och då blir det ju ett bra samarbete. Så kunde det ju vart med 

Radiohead också men de valde ju att avsluta samarbetet med oss så det var inga hard feelings 

från oss med det. Men en kul grej, och jag tycker det är kul, att testa nya saker så jag 

personligen står bakom en sådan grej och tycker att självklart ska man göra det!

Det här går ju lite in i vad vi sagt tidigare, men vad gör ni bra respektive dåligt med Internet 

och Internets hjälp?
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Ja, det vi gör bra är väl att vi nu, efter, man får kanske se sig själv som en veteran när man hållit 

på med det i tio år snart, från början var vi jätteduktiga för då fanns det inget rätt eller fel utan 

då handlade det bara om, vad händer, vad är Internet och så. Sen gick vi in i en fas när det 

handlade mycket om att skriva avtal och vara hårda och förhandla hårt, det var förhandlingar 

med Itunes och det var med Sony Ericsson globalt och det var stora telefonoperatörer så det 

blev väldigt fyrkantigt tänk då, och det hände inte så mycket då utan det var mycket 

förhandlingar bara. Den fasen är vi på väg ifrån nu, och snarare vara aktiva på nätet och utforska 

igen, och det tycker jag vi gör bra, vi har en helt annan inställning och förståelse till Internet, vad 

det är och hur vi kan använda det. Så jag tycker att vi lär oss hela tiden nya saker och vi lyssnar 

på sådana som kan vara duktiga, annat än vad vi var tidigare. Det som kanske inte är bra är att vi 

fortfarande är en väldigt stor organisation och allting kanske inte alltid går på en kappvändning 

utan det kräver att man går tillbaka till artisters management, man behöver ett ok från ett 

huvudkontor och sådant där, och det kan ta lite tid på ett annat sätt än ett mindre bolag kan.

Exemplifiera en artist och hur deras hemsidearbete ser ut, helst en svensk då!

Det är väldigt beroende på vad det är för typ av artist. Vi kan jobba med små artister som är 

väldigt nischade till stora artister. Om man tänker tre exempel, vi tar Deportees; ett indieband 

som det börjar bubbla kring efter tredje plattan. De jobbar väldigt mycket med att på 

gräsrotsnivå berätta, lite viral spridning – ett fint ord som vi använder ofta – de själva jobbar 

väldigt mycket med att berätta vad de håller på med. De har sin Myspace och de har en liten 

hemsida och de har en liten turnékalender och de jobbar på en väldigt låg nivå men de gör det 

på ett bra sätt. Vi lägger inte ner speciellt mycket pengar i marknadsföring på det bandet på det 

sättet utan allt är ju i relation till vad vi tror vi kan sälja och ett litet indieband säljer inte lika 

mycket som en Per Gessle. Så där handlar det väldigt mycket om att bandet själva jobbar och 

gör mycket grejer själva. Nästa på skalan är ju de där mellanstora banden, som Salem Al Fakir 

som vi har, som har blivit så pass stor att vi säljer mycket skivor och han säljer ut konserter och 

turnéer och sådant där. Men han har fortfarande en närvaro med fansen och är så ung så för 

honom är det inget konstigt att använda Myspace och Youtube och förstå vitsen och vikten av 

sådant. Så hans hemsida är väldigt baserad på block och att länka in alla de delarna, han lyfter in 

myspacekalendern på sin hemsida och han lyfter in blogginlägg på sin hemsida så att alla de 
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bitarna samlas på ett ställe och strömlinjeformas. Så han nyttjar alla kanalerna men samlar 

allting. Sen samtidigt jobbar ju vi med våra kanaler, att vi köper media och köper en kampanj på, 

ja vad gjorde vi nu, vi köpte på MSN en bannerkampanj så vi kopplar ihop vår marknadsförings-

apparat med det han håller på med så det blir en bra blandning med det att han jobbar på sin 

kant och håller sin trovärdighet mot fans och vi har vårt ganska gråa, köper banners och 

annonser och gör samarbeten med Aftonbladet och så.

Men gör han sin marknadsföring helt på egen hand?

Nejdå, nejdå! Han utnyttjar att han bloggar lite grann, twittrar och gör myspaceutskick till sina 

vänner och jobbar med sociala medier på ett sätt att han kommunicerar med fansen. Så på så 

sätt jobbar han ju själv, men vi försöker förena de två. Sen har vi ju de stora artisterna där vi 

egentligen inte rår så mycket över själva som Depeche Mode till exempel som vi jobbat med nu 

som är ett stort internationellt band som vi egentligen inte kan, eller vi har inte tillgång till 

bandet utan vi får delar att använda. Vi får lite remixar som vi kan göra samarbeten med och vi 

får en intervjuslott med Aftonbladet eller nån annan så de får synas och så jobbar vi mycket mer 

med affärerna där. I det fallet gjorde jag ett samarbete med Sony Ericsson så de köpte musik 

tillsammans med telefonen så det blir mer en affär kring det. Det blir inte så personligt utan det 

handlar mer om att sälja och förmedla varumärket. Så det är tre olika sätt som vi jobbar med 

artister på.

Hur ser ni på bootlegs? Om man tänker på konsertinspelningar och sådana saker, förr i tiden 

var det ju folk som tryckte upp skivor och sålde dem, idag sprids det gratis på Internet.

Vad ska man säga, de gör ju en olaglig inspelning. Eller spela in, fine, vi kommer inte bråka om 

de sätter upp sin mp3-spelare och spelar in där och lyssnar på det hemma eller bränner en skiva 

och sätter upp den i bokhyllan, det är nog ingen som gör något åt det. Men är det någon som 

gör en verksamhet av det, när det blir en kommersiell verksamhet av det, är det såklart inte 

roligt. Men just jag har ju också sprungit i skivbutiker och köpt bootlegs när jag var ung, jag 

tycker det är en rolig företeelse och jag tycker att det i det stora hela handlar om att det blir en 

bra relation mellan artist och fans. Är det någonting som gynnar det så fine, är det på en fan-
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nivå att ett fan lägger upp en låt de spelat in med sin mobilkamera eller videokamera så tycker 

inte jag det gör någonting, det stärker artisten. Det får inte bli något ekonomiskt kommersiellt.

Nej, men just idag är det ju väldigt få som gör det kommersiellt utan det delas ut gratis på 

internet.

Ja, det är svårt. Det är en tolkningsfråga. Det är väldigt mycket upp till artisten. Rent 

professionellt så är det såklart kan vi inte säga att ja det är ok att någon spelar in och gör saker 

tillgängligt utan vårt eller artistens medgivande, och det är liksom grundställningstagandet. Men 

jag tycker man ska vara lite flexibel i tänket och se vad det handlar om. Vi hade The Ark en gång 

i världen där skickade fansen in sina grejer som de spelat in själva och det blev en rolig grej av 

det. Det blev en kampanj där bandet själva la ut massa klipp som fans spelat in, då blev det ju 

ett gott syfte som var rättfärdigat hela vägen och då känns det bättre.

Beatles är ju era artister, ni sitter på deras katalog och de släpper den ju inte digitalt men det 

ska de göra nu va? I och med att de blir remastrade? Det finns rykten i alla fall.

Ja, rykten har det ju funnits i flera år men vi kommer inte släppa dem digitalt.

Vad beror det på?

Ja, det får du fråga Apple om, jag vet faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig. De har gjort ett avtal 

med Apple, alltså Macintosh Apple, men vad det innebär vet jag inte. Det jag sett de facto är att 

de gjort en box med en Ipod med cd-skivorna i med en gravyr på baksidan av Ipoden, that’s it. 

Varför de gjort det har jag ingen aning om. Men helt klart, förr eller senare kommer det ju 

komma men Beatles Apple är ju kända för att vara otroligt hårda, de ger inte med sig av något 

utan de säger nej istället. De är väl antagligen inte helt nöjda med dealen, eller hur allting sprids.

Ett annat fantastiskt stort band är AC/DC, de vägrar släppa enstaka låtar med motivationen 

att de säljer enbart album. Är det också något som förekommer?

Ja, absolut! Vi har ju, från början hade vi en sådan restricted list som var en lista med, först och 

främst en lista som var clearade med att släppa digitalt, sen blev det en lista med artister som 
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inte ville sälja digitalt. Och den listan tror jag bestod av tre artister, det var Beatles, Pink Floyd 

och Radiohead, that’s it!

Pink Floyd släpper ju fortfarande inte digitalt de heller.

Det gör de inte, och det jag tror att det är samma anledning. De gör ett verk och det ska lyssnas 

på i sin helhet. Rent artistiskt så har jag full förståelse för det för det kan jag tycka också, jag har 

också hållit på spelat musik och spelat in och producerat och jag förstår det. Man har en tanke 

med att göra ett album, numer är inte det samma fokus, man spelar inte in musik som ett 

album. Det är klart det görs det också, men dagens artister tror jag inte tänker på det sättet. 

Men jag förstår varför, men AC/DC borde vara beyond det tycker jag.

Hur mycket har artisten att säga till om i sådana frågor?

Ja, allt!

Det är allt?

Absolut! Vi kommer aldrig köra över någon artist utan det är alltid en dialog som man har och vi 

har den inställningen att i våra avtal med artisten står det ju att grunden i ett artistavtal är att 

de ger oss rättigheterna att mångfaldiga deras verk och tillgängligöra det och det är en 

tolkningsfråga. Det finns en term på engelska och den tolkningen blir på svenska att man gör det 

tillgängligt på tillgängliga ljudbärare, det är en gammal fin term och ljudbärare tolkar vi som att 

det är vad som, det kan vara en fil också. I vissa fall kommer artisten tillbaka och säger att det 

inte var vad tanken var och visst då får vi förhandla om det. Men som sagt, det är två artister 

kvar som är lite mopsiga.

Är internet mer demokratiskt i avseende med etableringshinder och sådana saker?

Mer demokratiskt?

Till exempel Oasis som kom 1994 och blev uppköpta av Sony, och bandet som kom efter dem 

Arctic Monkeys som fortfarande ligger kvar på sitt skivbolag. Är det lättare för indiebolagen 

att behålla sina artister trots att de blir stora? I och med internet?
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Jadu, svårt att svara på. Min tolkning är att nu har det blivit lättare. Tidigare har det varit lite 

trend att utan ett storbolag i ryggen är det svårt att nå ut till den stora massan på ett 

kommersiellt sätt. Visst man kan nå ut genom Myspace, men det blir ingen rik på egentligen, på 

att hela världen kan ta del av din musik, utan det är att få dem att verkligen ta del av din musik 

och det har ju varit storbolagens styrka. Att vi har ju faktiskt kapacitet att köpa tv-kampanjer 

och vi har kapacitet att supporta på en turné, det har inte indiesar. Sen har det ju sista åren gått 

lite trend i att artister ska vara sina egna bolag vilket jag måste flika in är en sanning med 

modifikation för de gör inte jobbet själva, utan de har labeln själva och spelar in och kanske 

licensierar musiken till ett bolag. Men bolaget trycker skivor eller gör det tillgängligt på den 

digitala outleten och marknadsför den, så det är fortfarande ett samarbete med musikbolagen. 

Men i och med att alla kanaler blir mer och mer mogna och folk lär sig hur man ska hantera de 

sociala medierna och downloadshoppar allting sådant så har ju indiebolagen bättre förståelse 

till hur de ska nyttja och sprida och det gör ju också att de har större möjlighet att göra ett bra 

jobb för ett band och då kanske det är lättare att behålla dem också.

Hur viktigt tycker ni det är med utveckling och innovation och hur mycket arbetar ni med just 

innovation på internet? Och tror du att ni arbetar mer med det än indiebolagen?

Nej det tror jag inte. Vi jobbar nog på olika sätt tror jag. Indiebolagen kanske jobbar lite mer i 

framkant tror jag, de har möjlighet att verkligen sitta och jobba med dem som utvecklar den 

allra, allra senaste tekniken. Men vi, på vår kant, kanske sitter ett steg bakom men vi har större 

muskler att använda det där nya sättet. En iphoneapplikation är ju det allra senaste nu som 

börjar ploppa upp ordentligt och där har ju indiesarna kanske möjlighet att göra de tuffaste 

grejerna eller använda de allra hetaste designersarna som bara vill göra coola saker medan vi 

kanske kommer steget efter och då gör det med Coldplay och då kommer den finnas bra och vi 

kan lyfta ut det i forum och på bloggar och se till att det blir top-10 i nedladdning.

Men det är oftast så att indiebolagen går i bräschen och så hakar majorbolagen på?

Ja, lite så är det. Det tror jag också. Men det är ju för att vi sitter här och vårt fokus är inte att 

springa ut och leta reda på de här allra hetaste, senaste utan vi kanske nöjer oss med att ta dem 

när de väl gjort sin första grej och sen kommer till oss och säger ”vi har gjort en proffsig grej, vill 



2009-07-09
Handledare Lars Vigerland 

Johan Sundblom 850612-9017 79
Mathias Lindqvist 850509-3271

ni vara med?” Men vi sitter ju självklart och jobbar med sådana, det är klart att vi gör det, men 

vi har ju fokus på andra grejer också.

Sista frågan, räcker det med bra musik för att lyckas?

Nej!

Det krävs mer?

Det krävs mer! Det har det alltid gjort. Att det krävs någon typ av image, dålig eller inte det ska 

vi låta vara osagt, men någon typ av image kommer ju alltid att behövas. Någonting som gör att 

du sticker ut bland andra. Varför ska vi lyssna på din musik bara för att du kan spela gitarr bra? 

Det finns det ju många som gör. Idag så handlar det ju mycket om det, nu har vi ju tack och lov 

kommit ifrån de där 15-minuterskändisarna som bara vill göra sig kända, men det kommer 

krävas nånting för att få folk intresserade. Rent och skärt hur marknadsför man sig själv? Att 

bara ha sin musik. Det kan ju vad som helst i andra branscher som helst, om du tillverkar en bil 

så måste du ju berätta att du har en bil, den som berättar det bäst och övertygar det bäst 

vinner. Så är det ju för en artist också, så absolut, bra musik räcker inte tror jag.

Måste man ha bra musik för att lyckas?

Ja, det tror jag. För att lyckas i det långa loppet. Visst, vi kan se en galen groda på en motorcykel 

men det går över ganska fort och det finns inte så mycket substans i det. Men det är mer 

personligt som jag tycker men då har de lyckats marknadsföra sig så bra att kvaliteten inte är 

det viktiga utan fenomenet som är det som är intressant där. Men det är en annan business och 

det tittar vi på EMI inte så mycket på, faktiskt, och det känns rätt skönt. Vi jobbar mycket med 

band och artister och försöker få det långsiktigt! Vilket är skönt!

Ok, då är vi ganska nöjda. Vi får tacka så mycket!

Ja absolut, inga problem!

8.2.3 Intervju Deadfrog Records

Vi kan ju börja med din position?
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Min position, vi kommer komma in på två bolag, det är det som är lite jobbigt. Men vi tar isär de

två bolagen, det ena är Deadfrog Records där jag är A&R. Jag har hand om allting, jag styr allt 

där men min position är A&R, alltså artists and recruiting men det är jag som har hand om 

allting. Sen sitter jag som VD på Musichelp som är en hjälpsite för andra skivbolag och där har 

jag hand om all distribution eller allting där också. Jag hjälper andra bolag helt enkelt. Och jag 

kommer att komma in på båda bolagen för båda bolagen är antagligen intressanta för 

undersökningen.

Först frågan; tror du det generella musikintresset har påverkats i och med Internet?

De säger ju att det är mer musikintresse än någonsin, men jag tror personligen inte att det har 

någon större betydelse. Däremot tror jag tillgängligheten är mycket lättare, om man tar som jag 

när var femton och gillade Misfits. Att få tag på en Misfitsskiva i Örebro liksom typ 1990 var en 

otrolig svår bedrift och då är ändå Misfits ett ganska stort band. Det man kunde göra var att gå 

på skivmässa typ en gång om året då man kunde köpa sådana obskyra skivor som någon hade 

släpat med sig. Man kunde kanske få någon att beställa hem och hade man tur så fanns det 

någonting på Ginza så man kanske kunde köpa det någon annanstans. Det har ju ändrats idag, 

idag kan du ju få tag på Misfits var som helst, du kan ju gå in i nästan vilken affär som helst. På 

Internet, jag menar man samlar obskyra band, REM till exempel kan man ju köpa hur obskyra 

skivor som helst antingen på Ebay eller på olika sajter världen över. På så sätt så har ju det 

tillgängliggjort att den mindre musiken, att man kan nå den. Det är lättare som idag kan du köpa 

en Horsko-skiva från Mexiko, det är jättelätt. Det kunde du inte göra för femton år sen. 

Samtidigt har det ju blivit, eftersom det är så tillgängligt, blir folk så uttröttade. Man märker om 

man sätter någon framför Spotify, du har all musik i världen och vad väljer de ”aah, aah, U2!” 

men det har du ju lyssnat på hela veckan med dina egna skivor ”aah, Guns and Roses!” Det är ju 

inte så att de går ut och letar något nytt utan de kör det gamla tills någon presenterar något, 

men så har det ju varit förut också. Innan jag upptäckte Misfits ja då var det en polare som 

började lyssna så jag började också lyssna. Så på så sätt är det same same. Det är bara 

tillgängligheten som blivit lättare, det är lättare att hitta mindre grupper på så sätt. Men 

samtidigt har du förlorat hela den här sommarhitsgrejen eller att alla lyssnar på samma band, 

det har försvunnit helt. Det finns inte längre. Du kommer inte hitta ett nytt Britney Spears, 
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Eminem i framtiden för att det är sådan otrolig massa musik så att ingen kan, förr så kunde ju 

radion spela sönder en låt men det kan de inte längre för folk lyssnar inte på samma sätt!

Folk lyssnar inte på radio längre?

Nej, inte ens det. De kör Spotify. Vi vet inte än vad Spotify kommer göra men det känns som vi 

blir fördummade för jag menar, vad gör jag själv, jag ställer mig och slår in Ramones och nästa 

dag slår jag in Ramones. Det är inte som att jag letar upp någonting annat. Tyvärr! Tills någon 

presenterar mig för, nu har jag lyssnat mycket på ett reggaeband, Hoffmeister, det var en polare 

som sa att det här är bra, det här kommer att komma upp och så har jag börjat lyssna på 

Hoffmeister. Och då är det jättebra för då slipper jag köpa skivorna för så roligt var det inte men 

det var ganska roligt att stoppa in Hoffmeister i en spellista. Så det går! Så på sätt har Internet

gjort det lättare, för en Hoffmeisterskiva hade jag inte hittat förr. Förr måste jag gå ut och köpa 

den men nu kan jag lyssna på den och Hoffmeister får betalt ändå. 

Är ni nöjda med hur utvecklingen till Internet och musik har fortlöpt?

Till viss del, jag menar piratkopieringen är ju ute, det är både hugget och stucket i det där fallet. 

Alltså, givetvis har piratkopiering påverkat branschen otroligt negativt ja! Men det är ganska 

stor myt att det är skivbolagen som har, alltså de stora skivbolagen som sålt jättemycket, de 

tappar. De mindre skivbolagen har fått nästan stryka på foten, de flesta av mina stora skivbolag 

som Burning Heart t.ex. fick lägga ner på grund av det. Så det är de som strök med, så när folk

pratar liksom om att det är de stora skivbolagen vi kommer ta kål på så nej, ni kommer ta kål på 

medelbolagen och de medelstora. Samtidigt har det också gjort att mitt andra bolag Musichelp 

har fått en otrolig uppsving så vi på sätt och vis har fått tillbaka makten och ändå, det har dykt 

upp massa nya bolag som har anammat den nya tekniken och kommer att ta över och ta bort de

stora skivbolagen också. Så jag är kluven till det. Den som verkligen förlorat mest är artisten, 

ingen annan. Det är artisten som har förlorat, ingen annan, alla har förlorat sin del av kakan men 

det är artisten som förlorat mest.

På vilket sätt då?
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Om man tittar på ett sådant band som Millencolin som är mina gamla polare då. Under 90-talet 

så kunde de leva rätt schysst på skivförsäljning, de behövde åka ut på turné och så kunde de vila 

upp sig i två-tre år på vad deras skivförsäljning generade. Idag så måste de ut nästa år direkt för 

den har laddats ner så mycket. De har inte samma skivförsäljning, och det var deras inkomst. De

är inga miljonärer, det ska sägas. De åker jorden runt, gör världsturnéer, spelar överallt, men 

den inkomsten de fick från skivförsäljningen har kapats bort. Nu får de bara från live så nu är de

ute och spelar mer än någonsin. Under 90-talet gjorde de knappt en spelning i Sverige, nu 

kanske de gör en 5-6 stycken i Sverige bara för att inkludera Sverige, de tjänar ingenting på det 

egentligen men de måste ändå inkludera det bara för få in den lilla pengen de får in. De banden 

är de som, det är ett typiskt mellanband för folk vet vilka det är men det inget som gemene man 

går ut och köper det är inte Ulf Lundell vi snackar om, samt att de är ganska ungdomsinriktade

så ungdomar som växer ifrån dem kanske tycker att det är kul att gå på Millencolin-konsert. Jag 

tycker det är kul att kunna se dem igen men det är inte sådär, okej är de på Gröna Lund och jag 

har tid över så går jag väl dit, men det är inte sådär att jag kommer springa benen av mig för att 

de kommer dit. Så de tappar ju sin publik, de får väl upp en viss ny men ändå är det svårt för 

dem. Och den nya publiken köper inte skivorna som de gamla hade gjort utan de har laddat ner 

den och sådär, de tjänar fortfarande pengar på tröjförsäljning och livegrejer men de har det 

svårare.

Vad är bra med Internet? Om vi tar det den vägen?

Det är spridningen! Jag har ju samma chans som Madonna, Madonna ligger på Spotify men hon 

har ingen större framhävande chans som det okända bandet från Åmål har faktiskt. De har 

samma grej. Och det är det vi märker just nu, att vi har samma chans att dra igång ett band från 

Åmål som det stora skivbolaget har att pynta in pengar och lägga ut på marknadsföring. Det som 

är tråkigt är väl att båda sätten tryckts ner väldigt mycket. Jag hade ett saying ungefär runt 

2000: ”ge mig en miljon och jag kan faktiskt göra en stjärna av vad som helst!” för man kunde 

bara köpa tv-reklam. Idag så säger jag ”ge mig en miljon och jag inte säker på att jag kommer 

kunna göra någonting med det”, jag kan köpa hur mycket tv-reklam som helst och det händer 

ingenting och idag så händer det by chance. Man vet inte vad det är som triggar, det finns ingen 

riktig filosofi kvar om hur man ska göra, vilket vore kul, otroligt roligt, men otroligt svårt också 
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för de som verkligen vill vara säkra på sin sak så finns det inga säkra kort längre. Du kan köpa 

jättemycket promotion det händer ingenting, du köper ingen promotion och det kan hända 

världens grej.

Det måste ju på något sätt vara en nackdel för de större skivbolagen?

Jaja, men samtidigt är det en nackdel för mig också. Men för den enskilde artisten är det väl det 

de har vunnit då, att de faktiskt har chansen. Du kan som ett litet band, jag menar, vi var med 

och tog fram Takida till exempel och vi vet ju hur lång tid de tog på sig.

Om vi ser till Deadfrog, är ni unika på något sätt i hur ni för er på Internet och hur ni 

marknadsför er på Internet?

Vi var rätt först på Internet, det var det som var vår unika grej. Vår första sajt gjordes 1995, om 

man jämför med Zomba som är ett av världens största skivbolag som kom ut 2003 så vi låg en 

10 år före och vår första mp3a kom ut 95 eller 96. Så det är hyfsat tidigt, vi pratar om tider när 

folk inte ens visste vad Internet var. Våra första låtar som lades upp över huvudtaget var på BBS, 

det var till och med innan, eller Internet fanns men det var inte utspritt. De hade inte baser i 

norden att göra det på. Det kan jag säga, det var vi tidiga med. Sen hade vi en filosofi fram till 

2001 att vi skulle vara med varenda sajt som kom upp. Sen vart det för många sajter så vi 

klarade inte av det, då minskade vi på det och väntade ut det och nu har vi kommit tillbaka och 

har en smartare strategi, att vi är inte med på allt utan vi är med på det som är stort.

När vi pratade med EMI så tyckte de, gick de med på att indiebolagen var de som förde 

utvecklingen framåt, är först på Internet och sen hakar de större bolagen på när de märker att 

det här funkar. Håller du med om det?

Ja, till viss del. Det har varit så fram till nu. Men jag tror att det här kommer att ändras. Om man 

tittar på Spotify väldigt väl så, jag menar, Spotify mår inte dåligt av att de inte har Metallica, 

Beatles och AC/DC, det skiter folk fullständigt i. Det är snarare så att Metallica, Beatles och 

AC/DC kommer att förlora på det här. Och det är de stora skivbolagen som sitter bakom det där, 

jag tror inte det är Angus Young som sitter och är förbannad på det där utan det är någon 

rättighetspryl hos något skivbolag och i och med att de förhalar det så förlorar de ännu fler fans, 
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ännu fler lyssningar. Ok, jag tror AC/DC klarar sig ändå, de har sin 40-åriga karriär men jag tror 

att i längden så kommer sådana band som inte finns med att falla bort. Och Spotify öppnar ju 

för alla och det som har hänt är att det har kommit bolag som samlar in underbolag och därav 

kommer Musichelp. Vi representerar över 100 labelar, så det är klart som sjuttsingen att när de

öppnar den här isländska sajten Gogoyoko, som inte kommer att fungera, det kommer inte gå 

bra det kan jag säga, det är ett ganska sunkigt koncept. Men när de öppnar så kan de gå direkt 

till Musichelp och säga vi vill ha de här artisterna och visst har ni, 10 000 låtar, hundra artister. 

Och alla de är andra jättenöjda för de kommer på en isländsk sajt och de får en ny publik. Vi ser 

flera sådana här som samlar in och vi pratar barathe long tail, det är nästan det enda vi pratar 

nu. Förr så sa man att en artist, eller man sa väl att 10 % av artisterna stod för 100 % av 

inkomsterna. De sponsrade de andra 90 % som folk gav ut, man gav ut Vita och Cornelis 

Vreeswijk och annat skrot som inte bar sig, då hade man då jättestora artister som Roxette som 

betalade den här utgivningen. Idag så pratar vi helt tvärtom, de här stora artisterna de är inte 

längre utan vi pratar bara massa, därför vi vet inte vad det är som säljer. Och de skivorna, när 

jag jobbar på Musichelp där, på Musichelp sitter jag ju inte för att tycka och tänka utan vem som 

helst får lägga in sig jag struntar i om det låter helt dåligt, jag bryr mig inte, jag har inte med det 

att göra. Du får ge ut din musik, tycker du att den är bra får du ge ut den så länge den inte 

innehåller något olagligt eller rasistiskt eller något annat sådant. Och här har vi ju upptäckt att 

de saker som jag minst trodde på, de som jag tänkte att ”det här? Jaja, ja, du får ju lägga ut det 

men…” det är ju de som har sålt mest. Vi har en taxichaffis som är 45, kan inte spela, kan inte 

sjunga, vi kan säga att Håkan Hellström är musikalisk jämfört med henne, Eilert Pilarm är riktigt 

musikalisk jämfört med henne. Hon är helt värdelös, det är bland det värsta jag hört, och jag 

säger det, vi kan säga att det är det värsta jag hört. Hon har sålt hur mycket som helst, alla stora 

artister gillar att spela hennes musik och vi har fått jättemycket om henne. Och hon säljer inte 

ens digitalt, hon säljer bara fysiskt, hon vill inte ligga digitalt. Hon har en Myspace men den är 

ganska hemlighetsfull. Hon säljer ändå jättemycket, och det är inte någonting jag skulle satsa på, 

jag skulle inte våga satsa på det. Men nu satsar hon själv, det får hon göra bäst sjutton hon vill 

och vi sade ”visst vi gör din dream come through, du kommer komma ut överallt, du kommer ut 

på sidorna” och så säljer hon som en galning. Kul men lite udda. Men det är fortfarande long 
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tail, har man då massa sådana, hon säljer inte mycket kanske 100 skivor, men det är 100 mer än 

Deportees säljer eller Dr Alban som vi också har. Hon säljer mer än dem. Har man då fler sådana 

så finns det pengar att tjäna, men det är så att du måste ha mycket! Annars funkar det inte

Spotify har redan nämnts, Myspace nämndes nu och Youtube är några sidor och tekniker vi 

tar upp i uppsatsen. Bra respektive dåliga sidor med de här tre?

Ehm, Myspace, det ju mest känt i Sverige för musiken men world wide så är det som ett 

Facebook. Vi ser en väldig nergång på Myspace, Myspace har förlorat sin viktighet. Förr så var 

det mer ”ooh, det har kommit från Myspace och Myspace” och det var ett jävla tjafs kring 

Myspace. Vi har en artist som har fyra miljoner lyssningar på Myspace och vi trodde de var 

falska men vi tittade och de är äkta men vi säljer inte mer skivor eller mp3 för det. Och det är 

fyra miljoner, hade det här varit på 80-talet hade vi varit miljardärer idag. Så Myspace känner 

jag att det är en old site som kommer att hänga kvar men inte repa sig, de försöker sälja låtar nu 

men det kommer inte fungera alls. Sälja låtar på Internet är ganska blasé, ganska över, det 

kommer inte att komma. Skivbolagen har en inkomst i Sverige tror jag ungefär 4 % i inkomst 

från Internet och i utlandet är det 7 %, så du får räkna med att det inte är mycket. Jag kan tala 

siffror med, utav 100 grupper, 100 artister, 10 000 låtar så drog de in sammanlagt 15 000 spänn 

sammanlagt i nedladdning. Då kan du tänka dig, det är inte ens en månadslön. Och då tänker du 

”det är små artister” och nej, det är det inte alls. Det är stora artister, det är Redlines nya stor 

och det är Dr Alban och visst det är taxichaffisar, det är en blandning mellan det här. Vi ser ändå, 

vissa säljer mer vissa säljer mindre visst men det är ändå ingenting. Visst om du har 100 artister 

och har du 1 000 så kanske du har så du överlever och göra lite business, men du ska ändå ha 1 

000 tokar som du ska hålla reda på, 1 000 individuella artister som ska lägga sig i allting och 

distribuera och det krävs ganska mycket. Just nu håller bolagen på slå ihop de här, phonofile 

som jobbar med har 3 miljoner något sådant låtar eller 100 000 artister och då börjar vi prata 

pengar. Och det är det jag tror kommer att hända, istället för de här stora skivbolagen så 

kommer det uppsamlingsbolag osm sitter och gör samma sak egentligen.

Just musikförsäljningen på Internet, tror du den kommer öka mer?

Nej!
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Tror du den kommer att stagnera?

Den har stagnerat, det har legat på 4 % i fem år, varför skulle den öka just nu. Ingen av oss går ju 

ut och köper en mp3a i alla fall, varför skulle jag köpa en mp3a? Men däremot om du tänker, ja 

Spotify, där har du det nya som jag tittar på. Det tycker jag är intressant. För där få vi betalt, ok, 

jag kan tala om priserna; dealen är oftast 50-50 för Spotify. Vi kan säga att Spotify får 10 000 kr i 

annonsintäkter, det är jättelite, men 10 000 kr. Då tar Spotify 5 000 kr av det, 5 000 får 

artisterna, om de där 5 000 splittas ut på hur mycket du lyssnat. Vi kan ju säga att någon lägger 

ut 10 000 låtar om dagen, hur lite din procent kommer bli, det kommer bli 0,0000000012 

nästan, det kommer vara hur lite som helst. Och de har fortfarande inte talat om hur mycket 

deras annonsförsäljning har inbringat, vi gissar ingenting alls. Vi vet att alla deras pengar

kommer från investerare som driver det här framåt. Däremot tror vi att det kommer att finnas 

en framtid men den hänger på att du bygger ut mobilnätet och att det blir ”flat-rate” så att du 

kan använda din mobiltelefon och lyssna på vilken musik du än vill vart som helst i din 

mobiltelefon utan att betala skallen av dig för hur många gigabyte det är som laddas ner. Utan 

att du har flat-rate, du betalar 200 spänn och du får ladda ner hur mycket gigabyte du vill till din 

mobil och det går synnerligen snabbt. Nu kommer ju, jag pratade med utvecklarna på Telenor, 

de håller på bygger sitt något och nu kommer ju Telia vilket jag fick reda på idag så de kommer 

med sina skyltar snart. Och då börjar ju plötsligt kriget komma och då kommer alla erbjuda den 

här flat-raten och då börjar det plötsligt bli intressant med Spotify för då börjar det bli så mycket 

pengar så att det faktiskt börjar generera någonting. Det är ju samma princip som STIM, för 

STIM har ju alla låtar i princip och där fördelas det in på alla som betalar och där får ju en artist 

2-300 spänn om inte gjort speciellt mycket per år och där kan de börja tjäna in pengarna. Och 

jag tror det kommer dyka upp andra varianter än Spotify, det har det redan gjort, det kommer 

Qtracks snart. Och Spotify har ju gått med alla skivbolagen, de har ju jobbat med dem istället för 

mot dem. Myspace har ju mest gått på att det ska vara okänt, vi vill inte ha Metallicas Myspace 

vi vill ha något okänt. Samtidigt vet vi inte vad är Myspace revenues, ska det vara annonserna då 

eller? Vi ser ju att de har ett pengaproblem, därför tror vi Myspace inte, eller det kommer att 

finnas kvar men det försvinner nog sakta men säkert. Vi har jättemycket band just nu som har 

haft digitaldistribution via Tunechore som har då Itunes, Amazon och E-music tror jag de har, 
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det är en fattigmansvariant. Du kan lägga upp det där, det är gratis, de tar procent och allt är 

jättefint, men du kommer inte ut på Spotify och jag haft ett race i två månader med fem sex 

artister om dagen som ska ut på Spotify och är beredda att betala vad som helst bara för att 

komma ut på Spotify. ”Men du kommer ju inte tjäna pengar för att komma ut på Spotify?” det 

spelar ingen roll, man ska va där, för nu är det hett, Itunes är borta. Itunes tror jag inte kommer 

försvinna, det är en jättebra sajt men. Samtidigt var det någon livsstilsforskare som gjort någon 

tysk uppsats som berättade att under 95 så var det coolt, det var jättecoolt, med att ha alla 

dvd:s på väggen. Ett jättebibliotek med DVD och ett jättebibliotek med musik, du kunde välja 

vilken musik du ville. Det är idag inte alls coolt, det är helt ofantligt nördigt för du kan ju bara ha 

Spotify igång, köpa ett dagspass om du har fest så du slipper reklamen, annars kan du stå ut 

med reklamen. Du har ju all musik som finns där näst intill och det som inte är där finns inte, så 

Metallica, Beatles och AC/DC finns inte egentligen. Folk bara ”ah, jag vill ha AC/DC” men det 

finns inte så de lyssnar på en cover och då tjänar ju något annat band på det i alla fall i 

slutändagen. Och vi tror att de har lyssningstjänsterna, eftersom all musik finns tillgänglig på 

Internet, varför ska du då sitta med ett bibliotek med tusentals platsyta, varför ska du i anamma 

ha det. Det är inte intressant.

Om vi kollar Youtube, vad tycker du om Youtube?

Youtube är ett fenomen, för det är en ganska sunkig sajt, det är rätt kackig upplösning. De 

gjorde ju misstaget att de gick till de stora skivbolagen och betalade dem pengar vilket gjorde 

att alla indiebolagen tog Merlin och piskade arslet av dem så de ligger väl rätt risigt till nu och 

får betala ut pengar till alla. Vilket kan knäcka dem. Jag vet inte hur mycket pengar de har. För 

videosidan så var ju det lite intressant ett tag, men samtidigt, vem vill sitta och titta på videos? 

Samtidigt så pratade ju vi med Spotify för någon vecka sen och de har videodelen klar, de har 

redan lagt ut den. Om man då sitter och lyssnar och kommer på att ”den där videon vill jag se” 

ja då kan du ju se den i Spotify, det kommer döda Youtube!

Men hur ser du på Youtube som marknadsföringskälla? Kan ni sätta ut en officiell video, jag 

vet inte om ni har officiella videos till era band, men kan ni lägga ut den utan att få betalt?
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Ja, det gjorde vi förr ändå, vi skickade dem till MTV, vi fick inte betalt från MTV på många många 

år. Sen så kom ju Merlin och whipped their ass så vi fick ut lite pengar för de videos som blivit 

spelade men samtidigt, vi räknade inte med att få ut nå pengar heller.

Men om man tänker Warner som drog tillbaks sina videos från Youtube för att de inte fick ut 

sina pengar?

Det är bara korkat av dem. Det är korkat därför att i marknadssynpunkt, folk kommer 

fortfarande att titta på videorna och komma ihåg dem och de kommer att påminna om artisten. 

Sådana där businessar, det är typiskt amerikanskt, typiskt stora bolag utomlands. De har inte 

hängt med, de kommer försvinna. De kommer att dö. Vad Warner gör, vi vet att Warner ligger 

risigt till med pengar, det vet vi också. Och vad de försöker är att få ut ännu mer pengar men 

Youtube måste betala indiebolagen så det kommer inte, de är inte beroende av att ha Warners 

video ute. Jag menar, vad ser jag på Youtube, ja inte ser jag ju på videos, det finns ju mycket 

roligare japanska klipp med förnedrings-tv och annat roligt, varför ska jag se en video där?

I alla fall om man kollar musik kollar man väl livegrejer?

Ja, eller om det är något speciellt. Det kan ju vara någon video. Själva videogrejen är ju något 

som har dött de senaste åren, vi gör ju inga videos. Vi har ju eget tv-bolag och videobolag och 

det gör ju att vi kan göra videos otroligt billigt men fortfarande så är det så att ”jaja, ni får en 

video” bara för att artisten ska känna sig nöjd och artisten ska känna sig viktig men i 

marknadssynpunkt är det helt meningslöst. Det är mest USA eller japaner som frågar efter en 

video och det är som ”ok, ni kan få en då”, men annars gör vi inte det. Det är helt meningslöst, 

det märker vi på branschen med när produktionsbolag kommer med förfrågningar och säger ”vi 

gör en video åt er gratis” men vi gör inga videos, det är inte värt det på så sätt. Nu kanske om 

det kommer igång på Spotify och att du kanske kan se videon på din mobiltelefon, även om den 

är liten, så kanske det blir intressant igen. Jag tror att videomarknaden kanske kommer igång 

igen om två om vi har tur. Med mer och förhoppningsvis bättre kvalitet än vad Youtube har, vi 

kanske får se en revival, men jag tror inte det är Youtube som står för den revivalen! Jag tror det 

är en annan sajt, det behöver inte vara Spotify heller, det kan vara Qtrack eller något helt annat.
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Har Internet gjort det mer demokratiskt på skivmarknaden, sett till etableringshinder och 

sådana saker? Vi har exemplet Oasis som kom 94 som direkt blev uppköpta av Sony BMG från 

Creation och sen kom Arctic Monkeys 2006 som fortfarande är kvar på sitt indiebolag. Är det 

lättare för indiebolagen att behålla sina artister?

Fast det där är inte sant, Arctic Monkeys var redan köpta när de kom ut. Det finns ett saying 

som skivbolag, till och med XMS, Export Music Sweden, har myntat det att ”det är ingen som 

faktiskt slagit igenom på Myspace än så länge”. Alla de saker som har slagit som säger att ”ooh, 

Lily Allen slog igenom på Myspace” har varit smarta marknadsföringskampanjer på större 

skivbolag eller indiebolag. Mellanstora indiebolag, vi snackar inte en snubbe som sitter med 

skivorna under sängen utan vi snackar ett bolag som har ett kontor och några anställda.

Jo, men har det blivit lättare för de mellanbolagena att behålla artisterna?

Om man säger så, det var det förr också. Vi kan återgå till Millencolin som slog igenom med Da 

Strike 94 eller 95. De fick ju hugade spekulanter från alla stora skivbolag som var helt handfallna 

på att det plötsligt kom en punkvåg ”var fan kom den ifrån”. Ett gäng dumma jävla Örebroare 

som håller på gör massa punkmusik, vad i helvete håller ni på med, det var liksom No Fun at All 

från Fagersta, det var The Hives och det var Millencolin och det var Nazuun som var grindcorare, 

allt kom från den där lilla jävla hålan. Och plötsligt står alla skivbolag utan de här och de ända 

som tjänar pengar plötsligt är Bird Nest som har Dia Psalma, ett litet jävla bolag från Köping 

samt Burning Heart som tog sig in i Örebro och som verkligen etablerade sig från Fagersta i 

Örebro bara för att ha tillgång till banden. Alla bolag skulle ju mitt i allt ha ett eget punkband, 

Vildsvin hette något och Malte X köpte något. Ingen har hört de här banden, ingen brydde sig 

heller. Men de spekulerade ju och sen köpte de Hives men de betalade så jävla mycket så de har 

förlorat på den affären men då var de ju inne och slogs om Millencolin med, givetvis. Och de

betalade fina pengar men Millencolin sa ju ”men efter den här vågen på tre år så kommer ju vi 

skrot värda och stå på gatan igen, vi behåller oss kvar på Burning Heart”. Burning Heart växte 

och såldes till Epitaph och Epitaph är ett ganska stort bolag. Idag har de Epitaph bakom sig men 

samtidigt så, idag äger Millencolin sina egna skivor, de har ett bolag som heter Softcore och 

därifrån licensierar de allting via Epitaph. Burning Heart finns ju inte längre. Det är något som 
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folk inte vet att de faktiskt gått i konkurs på grund av nedladdningen, de drabbades ganska hårt, 

det var punkmusik, det är väldigt mycket ungdomsrelaterat, väldigt mycket nedladdning och 

försvann från scenen på bara ett år tror jag. Mudda som satt där jobbar på kommunen i Örebro 

och Peter som startade mekar med bilar och är miljonär på grund av han sålde det i rätt tid till 

Epitaph då. Jag tror inte det är lättare, om vi ser 90-talet, de behöll ju banden beroende på. 

Samtidigt så är det ju så att fortfarande så tror ju folk ibland liksom att vi har ju band som 

hoppat från oss till stora skivbolag för att de fått en lite större deal ”wow ni får 10 000, gå över” 

men så har det inte blivit någonting av det. Depeche Mode är ju kvar på Mute så jag tror inte 

det har blivit lättare eller svårare, det handlar om hur skivbolaget hanterar det överlag.

Är Depeche Mode kvar på Mute, för EMI snackade om att de hade dem? 

Nej, de är kvar på Mute, men däremot har Mute EMI som kanal, det är det här som de stora 

skivbolagen är så jävla fula. EMI lyder ju Mute helt pipa, det här ska ni göra i Sverige. Just EMI 

kan jag snacka skit om för det är jävligt roligt för jag hade en praktikant som var hos mig som var 

på EMI sen så jag fick all information angående Red Hot Chilli Peppers Stadium Arcadium, de la 

fem fucking jävla miljoner i marknadsföring på Stadium Arcadium i Sverige och fick in 500 000 

ungefär första halvåret, vilken jävla brakförlust! Men det sa de aldrig något högt om och givetvis 

ville de aldrig tala om de siffrorna heller. Sen tvingade de typ Red Hot Chilli Peppers komma hit 

ett halvår senare bara för att öka försäljningen överlag och jag vet inte de har recoopat de

pengarna, jag misstänker att de inte gjort det. Det är sådant där som de aldrig vill tala om, 

speciellt inte i siffror. Men det var ju helsida i Aftonbladet och jag tror att de nämnde den som 

den sista riktigt stora kampanjen när de slängde upp billboardtavlor och allting för de trodde att 

det fortfarande gick och det var väl någon marknadsförare som fick sparken hoppas jag. 

Radiohead släppte förra året In Rainbows gratis, eller de fick betala hur mycket de ville 

fansen. Vad fick det här för effekter?

Att Radiohead försvann. Har du hört talas om Radiohead de senaste månaderna, har du hört 

talas om Radiohead på radion de senaste månaderna, eller året? Jag har inte sett de på listorna 

över huvudtaget. Det var längesen jag såg något av dem, även om jag vet att In Rainbows var ett 

tag sen jag vet, men jag har faktiskt inte sett Radiohead på listorna överhuvudtaget sen det 
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albumet. För vad de gjorde där, antagligen var de arga på sitt skivbolag igen och så sparkade de 

dem och så sa de ”aha, vi kan göra vad vi vill!” Det är lika smart som om Volvo säger att vi är i 

kristider och så sparkar de all sin marknadsföring och försöker sälja bilarna ändå, då plötsligt vet 

ju inte folk vad det är. Och skivbolagen sa väl ”visst, ni tar bort våran inkomst men det är eran 

inkomst med så fine, vi kan gå på något annat band, vi kan göra något annat men kommer ju 

inte skicka ut erat, eftersom vi inte får göra pengar på det så kommer vi inte lägga pengar på det 

heller!” Det är ju så med allting, om Skogaholm skulle börja dela ut sina limpor gratis, visst folk 

skulle käka Skogaholmslimpa som fasen, men de skulle ju inte börja köpa den ändå, även om du 

sa att du för lägga hur mycket pengar du vill. Det går en viss stund som reklamkampanj men i 

det långa loppet såg man ju precis vad som hände; det var ingen som satsade på det och ingen 

körde ut det, jag tror inte att sångaren i Radiohead ringde upp Jonas på p3, han måste ju ha en 

snubbe som gör det här och han kostar ju! Vem ska betala för den då? Många skivbolag försökte 

ju med att ha street team och försöka få folk gratis, att ha ungdomar som ställde ut skivorna i en 

skivbutik. Och det går ju till en viss gräns men fortfarande så är det ju utnyttjande av folk ändå.

Varför släppte de det gratis då?

Reklamkampanj skulle jag tippa på. Det har jag inga belägg för men jag kan tänka mig att det 

kan ha vart på order från skivbolaget. Att de kan ha varit involverade i det där och sagt att 

”släpp det gratis, det kommer se jättebra ut och sen får ni massa fans”, det kan ha varit så och 

det skulle inte förvåna mig ett dugg om det var så. Just Radiohead förlorade mer på det, de 

trodde säkert att de skulle få publikens gunst och ”åh vad vi tycker om er för att ni släpper 

gratis” liksom. Folk vill gärna betala för sig, det handlar inte om det, vad det handlar om är att 

nedladdning är lättare, bättre. Jag menar, jag till och med själv har varit med om att jag suttit på 

kontoret och jag hittar inte den där jäkla skivan och gått in på Piratebay bara för få in den för att 

skicka den till USA och någon TV-serie, det är lättare att hitta den där än på mitt kontor. Och det 

säger ju sig självt, eftersom jag ändå äger skivan, jag kunde ju gått ut på Itunes och köpt skivan 

men jag gick ut på Piratebay. Det är en ganska talande bild för att vad det handlar om är att folk 

tycker det är enkelt, att det är gratis är bara ett plus tror jag. Hade folk fått ”du får ladda ner det 

här, men det kostar 50 öre” då hade folk varit ”ja men, 50 öre, det är inga problem!”. Det 

handlar bara om vi inte hittar betalningslösningar och att någon annan gjorde det. Det kommer 
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nog lösa sig själv. Nu blir ju även Piratebay ointressant för nu finns ju Spotify, för det första så är 

det lagligt, och artisten får betalt och jag får ladda ner hur mycket jag vill. Varför ska jag ladda 

ner och ha det på min hårddisk, det tar ju bara plats? Dessutom kan jag ju få virus och nej. Jag 

menar, piratebay-rättegången har redan löst sig, den är över innan den redan börjat. Spotify är 

lösningen på allt det där. Jag tror Radiohead bara gjorde en korkad sak.

Det snackades om att de fick in 50 kr per album, men det kan ju vara figurerade siffror?

Ja, vi har ju inga belägg för dem, det som är grejen är att Unni Drougge gjorde samma sak. Hon 

la ut sin bok. Hon fick ju in 20 000 kr men det var ju mitt i debatten så det var säkert många som 

betalade henne pengar för att stödja hela den här grejen. Samtidigt är ju frågan, hur mycket 

hade Radiohead tjänat om, det finns ju ingen mätning på hur mycket de fått om de kört en full 

kampanj, hade de fått mer eller mindre. Det finns inga siffror på det, så det är svårt att säga. Jag 

tror inte att de fick ut speciellt mycket på det. Den gratispromotion de trodde att de fick på det 

sumpade de lika mycket och albumet lever inte vidare lika långt, om vi tittar på Lady Gaga, jag 

menar hon lever ju vidare med sitt i album. Hon har ju levt ett år på sitt skrotalbum, det gjorde 

inte Radiohead. Det kanske inte är tillräckligt bra, det vet vi inte, det är otroligt svårt att säga.

Vad gör ni bra respektive dåligt med Internets hjälp?

Vad som är bra och vad som är dåligt? Jag kan egentligen inte finna någonting riktigt dåligt. Det 

mesta är ganska bra. Det som är dåligt handlar mer om folks okunskap, journalisters okunskap. 

Jag brukar säga att journalisterna i Sverige det är som svaret på Tomas Ledin i musikbranschen, 

det är samma ungefär nivå på dem. Vi skickar ut digitalutskick, men vi är fortfarande tvungna att 

skicka ut skivor för journalister anser inte att det inte är på riktigt om vi inte skickar ut en skiva. 

Det har ju gjort att vi är tvungna att både skicka ut en skiva och digitalutskick. Vi hade någon här 

om dagen, någon svensk radiostation, som frågade varför inte använder den här tjänsten och så 

och så skrev vi tillbaka att ”dina polare på de andra radiostationerna accepterar inte det”. Här är 

det problem, en tycker det är jättebra att ladda ner, en annan vill ha en skiva och en tredje vill 

inte ha något av dem, han vill inte höra. Och journalister har ju blivit helt ointresserade av 

musikbranschen överlag därför att de har gått över till modebranschen för det är de som köper 

annonserna. Där har ju musik, bland folket har musiken ökat men från tidningarna har intresset 
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minskat. Förr så var det kanske en recension om dagen, nu är det på onsdagar, en halv sida och 

då är det bara de största. Det är väl det som är dåligt, att media inte har anammat tekniken, 

folket har gjort det, artisterna har gjort det, skivbolagen har gjort det men jävla media de är fan 

kvar på 1800-talet. Och det är det som är dåligt, för annars, det mesta är bra. Det som kan vara 

störande ibland är att jag här om dagen slog på en av mina artister och upptäckte att den finns 

på någon samlingsskiva på Internet på någon skiva jag aldrig hört talas om. Jag vet inte hur den 

hamnat där och jag vet inte vem det är, det är säkert någon av mina partners någon ute i 

världen som gjort det här. Det som är bra är att jag kan få redan på det här, vem som har gjort 

det, jag ser att det är en tysk skiva, jag kan ge mig sjutton på att det är Mikael som gjort det och 

jag kan gå till honom och säga ”vad fick du för det här? Och ge mig pengar för det!” det är 

jättebra. Det som dåligt är att jag har ingen kontroll på det. Och det märker man att det är 

många artister som ska ha kontroll, jag pratade med ett skivbolag häromdagen och han skulle 

ha kontroll på allt. Varenda sajt som skulle ha den, och hur länge och shit. Jag bara; du kan aldrig 

ha kontroll, ska du vara kontrollfreak, sluta vara artist, du kommer aldrig ha kontroll. Doe här 

låtarna stoppas in lite här och där, ibland får vi betalt, ibland får vi inte betalt men det som är 

bra med internet är att vi faktiskt kan leta rätt på det. Förr kunde de säkert spela en låt i 

Grekland 100 000 gånger utan att vi hade någon som helst aning om det, vi satt hemma och var 

jätteglada att vi släppt en skiva men vi visste inte om det här, men nu kanske vi kan få upp på 

någon grekisk sida att den har spelat på grekisk radio och gå till någon grekiskt motsvarighet till 

STIM och fråga ”har ni pengar till oss?” och så får vi ut dem. Så jag kan inte se det dåliga i det, 

jag kan bara se bra saker. Även på större nivå, interaktiviteten går snabbare, förr var jag tvungen 

att skicka skivorna till reklamsnubbarna USA, idag kan jag skicka en zipfil ”här har du 50 mp3or, 

gör vad du vill”. Så jag kan inte se det dåliga, visst det är nedladdning, men det kommer att 

ordna sig med Spotify och andra tjänster. Vi kommer inte ta kol på det genom att stämma 

Piratebay och lägga ner det. Det är lika korkat som Napsterrättegången, vi gjorde ett avtal med 

Shawn Fanning, det var ännu roligare, just när Napster började komma igång så pratade jag med 

Fanning direkt ”kan inte du lägga våra artister på framsidan?” och visst kunde han det, så under 

några veckors tid så låg det ibland bara Deadfrogartister på framsidan. Skitroligt! Vilket gjorde 

att vi fick en del saker. Men sen när det blev för stort så började de stora bolagen och även våra 
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organisationer stämma och jag ligger ju med i de här så jag stämde ju Napster sen indirekt. 

Någonting jag själv pratat och lagt ut så det var väldigt skumt. Men vi fick ut ersättning, som vi 

sen skänkte till välgörenhet, för att jag tyckte det var så jäkla segt, det växte ju sig för stort. Men 

sen såg man ju vad som hände när vi sprängde Napster, då spred det sig till hundratals sajter 

som vi inte hade koll på eller kontroll. Det hade varit bättre med att köra med Napster för de 

hade publiken och de hade starten. De kunde vart Spotify idag istället för att bråka med dem. 

Det var ju ganska korkat, tyvärr ingenting man kan rå på eftersom de stora bolagen sitter i USA 

och de är inte så smarta. Därför kommer de antagligen inte heller finnas om några år, likadant 

som Piratebay som inte kommer finnas om två-tre år så kommer inte heller troligtvis Universal 

finnas och jag tror inte EMI kommer vara kvar, båda har dåligt med pengar, Warner också.

Kan du exemplifiera en artist hur deras hemsidearbete ser ut, och deras arbete med Internet 

överlag?

Det är också tveeggat. För ett tag sen vid 2004-2005 var det jätteviktigt att ha en flashig

hemsida. Nu när vi lanserar Neo Cartoon Lover, han har en Myspace, det är han som har 4 

miljoner lyssningar, men han har ingen hemsida, hans hemsida är så jävla ful så vi slutar länka in 

den över huvudtaget, den är så jävla kackig. Och samtidigt så är det ju så att folk lyssnar på 

Myspace eller Spotify, vad ska de in på hans hemsida att göra? Ska de läsa hur gammal han är, 

vad han äter till frukost och sådana saker? Det är ju ointressant för de flesta, sen finns det ju 

säkert ett gäng fjortistjejer som tycker att han är jättecool och vill in på hans hemsida och titta. 

Och visst, då kanske man bygger en hemsida sen senare, men i nuläget har han ingen hemsida, 

han kör bara Myspace och Spotify. Alltså vi listar oss var publiken är, förr så skulle ju vi locka till 

oss publiken till vår hemsida. Så är det inte längre, publiken är ju intresserad av att gå in där för 

så mycket händer det ju inte på hemsidan. Utan vi måste hitta ett socialt nätverk eller 

någonstans där publiken är, vi måste ta oss till publiken och sen lägga ut våra grejer där. 

Publiken är där och ”shit jag vill lyssna på Neo” och då kan de hitta den på, ja, vad de nu 

använder. Facebook hade varit suveränt om det hade funnits någon musiktjänst, det finns det 

inte, det har vart planer på det, men vi vet inte, kanske i framtiden. Det finns radio men att bara 

spela radio som går ut till vad som helst är inte intressant när folk kan välja numera. Det som jag 

väntar på just nu är ett radioprogram där man gör, ja, Adam och Grys Mix Megapol där man kör 
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det men emellan, istället för att höra deras jävla låtar så kör vi det på Spotify och du får lyssna 

på vilka låtar du vill däremellan. Pratet är det samma men mellan kan du sända vad som helst, 

så det blir anpassad musik. Jag menar, jag kanske gillar att lyssna på Adam och Gry, de är helt 

kul att lyssna på men jag hatar Bandits pratare men jag vill ha Bandits musik. Radiostationer är 

väldigt lökigt, det har dött och det kommer det att göra, speciellt när man kan få musik på 

telefonen och så. Shit vad det inte kommer att finnas längre, det har man ju märkt på deras 

lyssnarsiffror. De ligger fortfarande kvar och häcklar runt men samtidigt så har de ett problem, 

eller ett angenämt problem, vem kommer göra spellistor i framtiden? Det håller vi på diskuterar 

just nu, det är vårat största jobb på Deadfrog. Jag menar, du lyssnar inte på P3 den här veckan? 

Nej! Du har lyssnat på Megapol den här veckan? Nej! Och då liksom, vem skulle ni då, förr så var 

man tvungen att lyssna på en station och då kunde man se att en spellista var jättehett. Vi visste 

att 90 % av lyssnarna lyssnade på Jeremys lista, klart som fasen att man ville vara med, det 

Jeremy sade var lag. Nu har han 30 % av lyssnarna bara, då är inte Jeremy så jävla intressant så 

jag bad honom dra åt helvete häromdagen och ”du får det inte först, så enkelt är det bara!” 

Utan vems lista kommer vi att lyssna på? Jag tror att det kommer att dyka upp någon tjomme 

bara, musikintresserade börjar göra listor. Det är så det är med mina polare, de lyssnar på U2 på 

Spotify men snart är det så att de vill ha något annat och vill inte välja själv och så går de ut och 

kollar listor. Liksom, vad lyssnar Linda Skugge på? Hon lyssnar på skit, ah men då lyssnar man på 

den här. Jag tror inte det är kändislistor, vi är inte intresserade av vad Hanna Graaf lyssnar på 

utan det måste vara någon insatt och då kan det bli vem som helst, det kan bli Kalle Svensson 

från Västerås som är väldigt insatt i musik. Det kommer en ny tjänst, som jag kan tala om redan, 

som heter Spot Music som bygger på det här. Vi får se om de klarar sig men det är sådant här 

som diskuteras fram och tillbaks. Jag såg att Spot Music kommer ta över den delen och då blir 

det plötsligt att varje artist kommer gå till Spot Music och fråga ”kan inte du skriva om vår musik 

och lägga upp den på din lista?” och då kommer det bli ”ja visst, du finns här och här och så!”

Letar ni efter nya talanger via Internet?

Beror på hur man ser det, jag sitter inte och klickar igenom Myspacesidor. Det är som att gå 

igenom ett ton skit för att hitta en knappnål, för så mycket strunt som är där är inte värt min tid 

över huvudtaget utan jag får indikationer från andra människor. Som där med Hoffmeister som 
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har gett ut tre skivor som ligger på, jag vet inte vilket bolag han ligger på men det är väl rätt 

stort, man får indikationer ganska sent numer. Förr fick jag indikationer ganska tidigt, man fick 

höra i branschen att det här bandet pratade alla om och så var det någon som tog det, men nu 

var det mer indikationer från publiken som med Tallest Man on Earth som kom från min polare

som sa ”det här är skitbra!” och ligger på ett litet skivbolag, där kunde jag gått in och bara tagit 

honom och sagt ”shit vad ni har en bra skiva, det här vill jag ha!” och USA är ute efter, han ligger 

fortfarande kvar på det skivbolaget, jag kan fortfarande göra det. Där har vi ju fått det via 

Internet, han har ju hittats via Internet, men jag gör ju inte så. Däremot får jag tillskickat via 

Internet, jag är lätt ganska trött på få cd-skivor, jag tar hellre länkar. Däremot är jag trött på folk 

som länkar in i någon sajt där jag är tvungen att registrera mig för att lyssna och där är jag redan 

borta. De får gärna länka till Myspace för där vet jag hur det fungerar. Så egentligen är det upp 

till artisten att presentera det för mig, jag kan ju springa benen av mig på Myspace för att hitta 

någon jättebra grupp, det har hänt faktiskt. Jag jobbade kvar på Vitaminic, föregångare till alla 

de här sajterna, där hittade jag en skitbra grupp som hette Viven, jätteschysst. Jag tog kontakt 

och sa ”det här är skitbra” men de hade kontrakt med Universal och jag liksom ”varför ligger ni 

på Vitaminic, jag ser ju att det är ni och inte Universal som lagt ut det?” och de bara ”eeh”, och 

fattade inte med rättigheter så de hade lagt ut en skiva som de egentligen inte ägde så det var 

en jävla tur att Universal inte såg det. Så, både ja och nej, jag letar inte aktivt via Internet men 

jag får allting presenterat den vägen. Jag lyssnar egentligen väldigt mycket.

Hur ser ni på bootlegs? Förr i tiden var det någon som måste ge ut en skiva och ta betalt för 

den men idag kan man ladda ner den gratis, en spelning till exempel.

Bootlegs tycker jag aldrig har varit ett problem, man är nästan stolt över att berätta för Export 

Music Sweden hade jag som mall i Kina, för vi hade skickat en skiva till Kina för att få den 

pressad. Och vi visste ju att de skulle piratkopiera den, sen hittade mina föräldrar den på 

Kinesiska med Kinesiska tecken, och det var ju vår goda vilja att det skulle bli så. Det var ju halvt 

om halvt uppgjort. Jag tycker det är asbra, det bästa som har hänt är ju de här grejerna är när 

man kan köpa en skiva eller en USB-sticka eller ladda ner låtar från den konserten man faktiskt 

var på. För så intressant tror jag inte det är, man är intresserad av den konserten man faktisk var 

på. Som med Kiss hade att man köpte en biljett och så fick man en skiva när man gick ut, det var 
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helt okej, och det är nästan så att skivbolagen och artisterna måste vara bättre på att skaffa 

fram den tjänsten till publiken. Okej om du inte kan köpa skivorna på stället för det kräver en 

apparat, så att du kan ladda ner, du sätter ju bara en inspelningsutrustning till mixerbordet och 

så lägger du upp det, det är inte så kostsamt. Man har ju ändå gjort spelningen och publiken, om 

de vill sälja eller ge bort den är upp till bandet. Är det någon som stått med en 

inspelningsutrustning så kan man ju inte bli arg på den, då har man nog kört sin båt i botten. 

Bootlegs tycker jag är helt ok, det jag mer är förbaskad på, det jag blir arg på är sådana som 

Piratebay där min musik ligger bland barnporr, våldsbilder och andra saker jag inte vill bli 

förknippad med. Och när jag vänligt ber dem ta bort det, nu har inte jag gjort det men jag vet 

andra skivbolag som gjort, och de bara skriver att ”nej, vi har rätt att lägga vad som helst”. Då 

tycker jag det är helt rätt att bara stämma arslet av dem för det är bara rätt åt dem, för hade då 

bara tagit bort dem som till exempel Mininova gör så är det ok. Men samtidigt när de tjänar 

massa pengar, det vet vi om, de har tjänat massa pengar på sina reklamkampanjer och hur 

mycket de har tjänat kan man diskutera. Men i praktiken har de tjänat pengar på andras verk, 

för hade de inte haft reklam på sajten och att de hade kunnat ta bort det så hade jag varit helt 

på att inte försöka stämma dem. Nu har de gjort bort sig genom att tjäna jävligt massa pengar 

och inte när någon frågat snällt tagit bort det. Visst, det kommer upp igen men det är ändå att 

visa sin vilja att göra det ändå.

Vi har redan nämnt att Beatles inte släpper sin katalog digitalt och AC/DC vägrar släppa 

enstaka låtar med argumentet att de gör album och därför släpper inte dem digitalt. Hur 

mycket har artisten i fråga att säga till om?

Just i Beatles och AC/DC’s fall som är extremt stora så har de mindre att säga till om. Ju större 

artist desto mindre har de att säga till om för de har skrivit stora avtal med stora bolag och gett 

bort alla sina rättigheter. Jag kommer ihåg en kompis till mig som var journalist som skulle göra 

en intervju med Rolling Stones och det fanns security guards och de fick inte ta med sig 

kameran. Och göra en intervju utan att ta en bild? Så han smugglade in en pocketkamera och 

kom in och fick göra intervjun efter tio timmar, det fanns inga stolar i foajén så de fick ligga på 

golvet. Så fick han komma upp och träffa Keith Richards och Mick Jagger och då berättade han 

att de inte fick ta bilder och då var svaret ”men vem fan har sagt det?”, ”ja det var en PR-skylt” 
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svarade de och Stones svarade ”men vafan är de dumma i huvudet eller, det är klart ni ska få ta 

bilder!” Så då fick de ta bilder men de var förtvivlade att de var behandlade som skit och då var 

det någon PR-idiot däremellan som har liksom, Rolling Stones är inga divor, de har varit med så 

länge så de behöver inte hävda sig på något sätt, utan det här är ju någon PR-snubbe i något 

mellanled som bestämt det för det står i kontraktet. Vi kan kolla Millencolin igen som skrev i 

kontraktet att de skulle ha tre kilo bananer efter varje spelning på skoj och de fick bananer. Efter 

tre år på turné så hatade de bananer. Typexemplet är ju att det inte var Rolling Stones som hade 

bestämt de här dumheterna, utan det är så att ju större de är desto mindre har de att säga till 

om. Ju mindre bandet är desto mer kan de bestämma sig över sådana saker, sen är det ett gäng 

mindre band som har plojsaker i kontraktet bara för att ploja. När det kommer till stora saker 

har inte bandet så mycket med det att göra, då är det någon manager som skrivit till någon 

annan manager och så vidare och de har sinsemellan bestämt saker, det kan handla om 

säkerhet och sådana saker för att turnén ska löpa smidigt.

Men om man säger som så, ni har skrivit avtal med Spotify och ett av era band vill inte ligga 

på Spotify. Hur skulle ni reagera då?

Vi säger bara, nej, skitsamma, vi har ju skrivit in i avtalet att vi lägger ut det hur vi vill. Samtidigt 

har det ju hänt sådana saker, men i de casena har det bandet inte något förtroende för oss och i 

slutändan kommer de ändå att lämna oss. Då är det ett ganska dåligt samarbete, för att vi ska 

kunna jobba med ett band och för att bandet ska kunna ligga kvar krävs det ju ett förtroende 

och det är det här som folk ofta säger ”ååh, artister är så arga på sina skivbolag och de är så 

elaka och dumma” och sådana saker, men ofta är det bara bullshit, givetvis har de ett nära 

samarbete med sina skivbolag. De enda gångerna de blir förbannade är när skivbolagen inte 

tjänar tillräckligt med pengar åt artisterna eller när artisterna inte tjänar tillräckligt med pengar 

åt skivbolagen. Det berömda när George Michael stämmer sitt skivbolag, men det är ju för att 

någon gång i tidernas begynnelse har ju det här bolaget lagt ut 40 miljoner på att göra George 

Michael stor, det är klart att de vill ha tillbaka sina 40 miljoner och plus, sen att George Michael 

är så dum att han skriver på för 20 år, det skulle han ha tänkt på egentligen, rent krasst. Det är 

ju ett kontrakt, det är ju som du skriver ett mobilabonnemang, skriver du på för 10 på ett 

abonnemang får du skylla dig själv, vill du bryta dig ut så kostar det. Och sen så ska de gå säga 
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att de är så elaka och det ena och det andra, men det är ju en mediacirkus. Vi har ju haft band 

som gått in för att hata oss men de har inte blivit långlivade, jag menar, vi vill tjäna pengar åt er, 

varför vill ni stoppa oss?

Om vi ser till utveckling och innovation, om vi ser till Deadfrog, hur arbetar ni med utveckling 

och innovation på internet?

Vi utvecklar inte speciellt mycket så, vi använder bara nya grejer skulle jag säga. Jag menar, jag 

har ju startat några nya sådana. Musichelp däremot, de har gjort det men Deadfrog har väl inte 

gjort det. Vi vet ju att de stora skivbolagen har lagt ner hela sin utvecklingsverksamhet för det 

funkar inte, man måste hitta andra innovativa snubbar som gör det åt en. Jag tror inte ett bolag 

är kompetent, även om jag skulle knäcka världens smartaste idé på Internet så skulle all min tid 

gå åt, jag skulle börja jobba med det bolaget och det är det som hänt med Musichelp. Jag skulle 

bara hinna med det, jag tror utvecklingstjänster, då snackar vi om andra människor. Vi kommer 

snarare vara, skivbolagen kommer snarare vara rättighetsinnehavare, vi har rättigheterna till de 

här prylarna och vi vill gärna vara med på din produkt. Det vi ser just nu är att företag embracar, 

alltså de tar hand om artisterna, det har hänt för oss på Deadfrog. Hilton Hotel Worldwide har 

köpt Sara Rumar som är totalt okänd, eller totalt okänd hon är inte okänd i Sverige, men det är 

ingen stor artist sådär. De har köpt hela hennes låt, en låt, betalar hennes årslön för det, lagt in 

den i deras reklamkampanj som kommer gå ett halvår i USA, world wide. Betalar henne att göra 

en världsturné, givetvis tvingar de henne att bo på deras hotell men det är inget hon grät över. 

Bara deras lyxhotell, de skriver så konstiga avtal, de kunde skrivit att hon bor på lopphotell och 

vi hade kört i alla fall. Men de kör allting med henne, de fixar nerladdning, de fixar ringtonen 

som finns på hennes hemsida, de fixar photo shooten och de fixar allting, alltså de har betalat 

hela hennes kampanj i USA. Och vi kommer inte tacka nej till det och Sara är jättenöjda för att vi 

har fixat det här. Det är ett kontrakt med en manager som vi jobbat med i fem år, så det här 

kontraktet har tagit oss kanske ett och ett halvt år att göra i alla fall, men det är ingen som 

mådde dåligt med det. Men där hade vi den diskussionen igen, vad hade hänt om det hade varit 

Private, ett porrföretag, det hade kanske blivit känsligt och där kanske vi måste ha ett samtal 

med artisten. Här så sket vi faktiskt i att tala om för artisten, inte förrän det faktiskt kommer att 

hända talade vi om att här har vi en grej på gång.



2009-07-09
Handledare Lars Vigerland 

Johan Sundblom 850612-9017 100
Mathias Lindqvist 850509-3271

Om man ser till just innovation och hur utvecklingen går framåt, just skillnaden mellan 

majorbolag och indiebolag, finns det några skillnader?

Nej, det gör det inte, vi anammar den tekniken som finns. Det som finns är att majorbolagen 

ibland, fortfarande, låt säga att jag äger H&M och någon kommer och säger ”du, ska inte du ge 

ut en skiva så alla som går in på H&M och köper en baddräkt får en CD!”. Då skulle jag som 

företagsledare gärna ha Dr Alban med för det känner jag igen. Eller Tomas Ledin eller någonting 

stort. Jag skulle kanske inte vilja ha Sara Rumar eller Jeremiah eller Hoffmeister för det visste 

inte jag vad är. Men rent krasst så skulle jag vilja ha Hoffmester för det är på väg upp och jag 

skulle säga, det skulle vara, ungdomar skulle vara ”shit, har de med Hoffmeister, fan vad coola 

de är, fan vad häftigt!” har de Tomas Ledin är det kanske inte lika coolt. Där ser vi ju att problem 

med att skivbolagen sitter på en gammal katalog som man kan slänga in som inte vi kanske kan 

bringa upp lika lätt. Men det börjar ju bli lite huggsexa på det där också, för vi vart kontaktade 

nu av en jättestor matvarukedja som säger ”plocka fram lite cool musik som är på väg upp, vi

inte ha Tomas Ledin”. Så vi vet inte, det kanske händer. Andelen som skiljer oss åt är att de har 

Metallica och kan gå till Spotify och säga ”vi har Metallica, kan ni lägga upp det på en vecka?” 

och de bara självklart, medan vi kommer och säger ”hejhej, Idrop från Malmö, kan ni lägga upp 

det snabbt?”. Så nej, det är skillnaden

Om vi säger att anamma nya tekniker, som Myspace och Youtube och Spotify och såna saker, 

ser ni några skillnader där?

Ja, vi får aldrig betalt och majorbolagen får alltid betalt. Så har det varit i alla fall, för det är 

oftast samma sak där, vi behöver kända namn och kan gå till majorbolagen och säga ”ni får fem 

mille för att vi ska lägga ut alla grejer” klart som fan, för fem mille att de lägger upp det där och 

så lägger de ut det. Medan vi som indiebolag kommer dit ”åh fan, ni har skitschysst tjänst, får vi 

lägga upp det gratis?”. Men nu håller det på förändras för det, det är många som utnyttjat det 

här och sen har de lagt ut mycket, ja våra låtar dök upp på Pandora och sådana tjänster utan 

våra goda miner och nu får de ju stryk av för alla indiebolag har gått ihop till Merlin som är det 

största bolaget som bara kan köra över allihop. Så vi recoopar det i efterhand, vi får betalt i 

efterhand medan majorbolagen har fått betalt up front. Det tror jag kommer ändras de närmsta 
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tre åren, då tror jag inte det kommer vara så viktigt. Då kommer vi få samma förutsättningar, 

som jag säger, Spotify mår inte dåligt av att Metallica inte ligger där. Det handlar om long tail, 

det är snarare så att vi har mycket musik snarare än att vi har just den artisten. En enskild artist 

säljer inte en musiksajt.

Sista frågan, räcker det med bra musik för att lyckas?

Nej! Jag har många case med det, bra musik är en förutsättning. Men det är många artister som 

klarat sig väldigt långt på image och annat tjafs. Markoolio, min kompis Marko, mycket bra 

exempel på det, ju dummare det är desto bättre går det. Han har en skitschysst scenshow men 

vem fan visste det när han släppte Sommar och Sol? Jag menar, jag visste det, men inte gemene 

man. Man behöver inte direkt ha, man måste ha någonting och man måste slita en hel del, det 

var någon som sa det, man måste ha någonting, det behöver inte vara bra musik det kan vara en 

bra scenshow. Rammstein är också ett sådant exempel, tyskarna när man pratar Rammstein 

tycker man är dum i huvudet när man gillar Rammstein. De har skitdåliga texter men jag kan 

inte tyska jag tycker det är ”WOW! Jättekul! När de sjunger bensin” men de har ju otrolig 

scenshow, de spränger ju saker var tredje minut, det är jättekul. Kiss är likadant, det kanske inte 

är världens bästa låtar men de har byggt upp det, har man lyssnat på en låt tillräckligt många 

gånger och så har det ju varit för Kiss. Sen är det ju alla grabbars våta dröm med tajts och 

sprängningar och flygningar och allt vad de gör. Så nej, bra musik, det räcker verkligen inte. Det 

finns jättemånga med bra musik där ute men artisten kommer inte att kunna hantera det och 

skulle de bli mer kända, ja, utan hjälp kommer de inte klara sig, även med hjälp. Samtidigt är 

också så att branschen och media är jätteduktiga på att tala om vad som inte händer, vi känner 

till El Perro Del Mar, indietjej, har ni någonsin hört talas om Saddomaja? Saddomaja är hennes 

första band som låg på ett mellanbolag och gjorde tre fyra plattor och gjorde trip-hop. Innan 

dess hade hon ytterligare ett band som jag inte kommer ihåg namnet på och innan dess var hon 

soloartist så ni kan ju räkna hur många omgångar hon har gått in i ett bolag och blivit utspottad 

tills hon blev Perro del Mar. Det är just den här utvecklingen som gör att, den sidagen av 

berättelsen, alla berättar bara om Perro del Mar om hur hon satt på en strand och visste inte 

vad hon skulle göra av livet och så såg hon en hund och så började hon skriva låtar. Det är bara 

bullshit, hon har skrivit låtar i 20 år innan dess. Likadant med Markoolio, han hade storyn att 
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han träffade Silvermark på en buss, nej, det har jag aldrig hört talas om, det var inte det som 

hände. Och det finns massa storys som man hört men nej. Många gånger är det flera kockar 

med i spelet som artisten inte ens vet om. Många gånger vet de inte om det så, så lätt är det.

Ja, vi har slut på frågor och vi tackar grymt mycket för att du tog dig tid!

Jadå, bara ni får ut någonting på det så!

8.2.4 RMI Sweden (intervju via E-mail)

Tror ni det generella musikintresset ökat i och med Internets uppkomst? 

Nej. Däremot så har möjligheten att upptäcka ny musik blivit mycket enklare och större.

Är ni nöjda med hur utvecklingen kring musik och Internet fortlöpt? Vad är bra, vad är dåligt? 

Vad kunde gjorts bättre, vad har gjorts bra etc.? 

Både ja och nej, eftersom branschen i fråga har släpat efter något och inte hängt med den 

snabbt utvecklande tekniken. Men Internet är bara i ett tidigt stadium och allt tar sin tid. Det 

råder ingen tvekan om att Internet kommer vara den stora kanalen för spridning av musik i 

framtiden på grund av sin enkelhet.

Är RMI unika på något sätt i hur ni marknadsför era artister via Internet?

Den mesta marknadsföringen sker enligt sedvanligt sätt, men även via lite utstickande sätt som 

exempelvis Facebook, bloggar och så vidare.

Nämn bra respektive dåliga sidor med Myspace, Spotify och YouTube! 

Myspace faller på det grötiga gränssnittet och den begränsade kvalitén på musik/video, 

fördelen är att det är ett gigantiskt nätverk som de flesta känner till. 

Spotify är en riktigt vass och genomtänkt tjänst som både har satsat på funktionalitet, kvalitet 

och gränssnitt. Fallet blir att man inte har ett personligt bibliotek med musik som kan "rulla", 

utan man måste veta vad man vill lyssna på och söka efter det. Sen så är man i högsta grad 

beroende av en internetuppkoppling. Det saknas även en del musik i deras katalog.
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Youtube är ju egentligen en tjänst för video och inte musik. Tyvärr lyfter inte ett bra och cleant 

gränssnitt upp den minst sagt värdelösa kvalitén på materialet.

Hur fungerar dialogen mellan er och Myspace, Spotify och Youtube? 

Myspace och Youtube är något vi har använt länge. Spotify som är en relativt ny och snabbt 

växande tjänst är på gång.

Har internet gjort musikmarknaden mer demokratiskt sett till etableringshinder etc (är det 

lättare för indiebolag att hävda sig i och med Internets framkomst)?

Alla gånger, framförallt för mindre artister som vill få ut sin musik till en större publik på ett 

smidigt och näst intill kostnadsfritt sätt.

Radiohead släppte 2007 albumet In Rainbows gratis på Internet där nerladdare själva kunde 

välja hur mycket och om de ville betala. Varför tror ni de gjorde det och vad är effekterna av 

detta? 

Förmodligen för att visa att de var beredda att anpassa sig efter den nya tekniken, istället för att 

gå emot den. Effekten blev ett bra PR och mycket publicitet, samt ökad lojalitet till/hos fansen.

Vad gör RMI bra respektive dåligt med Internets hjälp? 

Det bra är väl att vi försöker använda oss av det så mycket som möjligt, tyvärr kan man inte 

finnas i varje hörn av internet, vilket får bli det negativa.

Exemplifiera en artist på ert bolag och beskriv hur deras hemsidearbete och arbete överlag ser 

ut på Internet! 

Henrik Björkman & Paj Malaj som nyligen har släppt sitt debutalbum, har i princip bara 

marknadsfört sig genom sidor som Myspace, Facebook, Last FM osv. De hade tidigare en egen 

hemsida, men statistiken visade förmodligen att det gav mer att marknadsföra via större 

nätverk.

Letar ni efter nya talanger på Internet? 
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Självklart. Det är mycket smidigare att säga "skicka en länk till er Myspace" än att ha oändligt 

många kartonger med demo CD-skivor som lätt åker i papperskorgen istället för i CD-spelaren.

Hur ser ni på bootlegs?

Inga problem så länge det inte inkräktar på upphovsrätten och att personerna som sysslar med 

det i fråga tjänar pengar på det.

AC/DC och Beatles är två giganter som vägrar släppa sin musik digitalt, vad tror ni det beror 

på? 

De skjuter sig själva i foten, varför kan jag inte svara på, men förmodligen är de sjukt 

bakåtsträvande utan att se det själva.

Hur mycket har artisten att säga till om (vad gäller hur deras musik ska distribueras, 

marknadsföras och finnas tillgänglig)? 

All marknadsföring och så vidare sker i samråd med artisten. Sen finns det ju tyvärr 

begränsningar.

Hur mycket arbetar ni med utveckling och innovation, och hur viktigt är det? 

Vi utvecklar och försöker följa med så gott det går! Det är alltid bättre att ligga ett steg före än 

efter.

Vilka upplever ni står för marknadsutvecklingen, indie- eller majorbolagen?

Majorbolagen styr nog den största delen, men indiebolagen är förmodligen bättre på att 

använda sig av nya vägar.

Räcker det med bra musik för att lyckas?

Nej, men med bra musik och ett brinnande intresse för att sprida sin musik är man en bra bit på 

vägen.


