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Abstract 
 
Internet och de moderna digitala plattformarna har inneburit stora förändringar för 

musikbranschen. Det fysiska albumet säljer allt mindre samtidigt som den digitala 

distributionen bryter ny mark och visar upp sin potential för omvärlden. Teknologins 

framgång har givit de oetablerade individerna i musikbranschen en hjälpande hand att 

producera sin musik hemifrån där endast kontaktuttag, dator och internet krävs. 

 
 

Uppsatsen ämnar att etablera en djupare förståelse för varför oetablerade musikproducenter 

och artister väljer att släppa sin musik gratis på streamingplattformar som exempelvis 

Soundcloud, Spotify och Tidal. Vidare är målet med uppsatsen att förstå vad de oetablerade 

musikproducenterna och artisterna har för tankesätt kring vilka plattformar de tycker är 

lämpligast och vilka tankesätt informanterna har om att marknadsföra sig själva, samt vilken 

kvalitet de känner att deras musik ska ha innan publicering. 

 
 

Hermeneutiska tolkningsramar bidrar till att representera informanternas bild av branschen. 

Kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts på tre oetablerade artister och 

musikproducenter som arbetar med olika musikgenrer. 

 
 

Studien har visat att det handlar om att skapa en länk med sina lyssnare. Även om 

informanternas musik publiceras kostnadsfritt, får de istället kritisk feedback, nya kontakter 

och erfarenhet. De vill också få bekräftelse, men även visa tacksamhet till den fanbase de 

redan har. 

 
 

Det har visat sig att vara svårt för informanterna att etablera sin musik på plattformar som är 

baserad på prenumerationsbetalningar. Även om de skulle publicera sin musik på en större 

tjänst som Spotify kan det orsaka problem genom att antalet lyssnare blir för få, vilket kan 

leda till att andra artister med liknande låttitlar eller artistnamn istället stiger uppåt i listan. 
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1. Inledning 
 
 
Länge har artister och musikproducenter publicerat musik via internet. Under internets livstid 

har nya mediekonventioner vuxit fram som attraherar allt fler till att producera musik. En 

intresseväckande detalj som jag valt att undersöka är möjligheterna som har uppkommit tack 

vare digitaliseringen av musik och hur konventionerna har förändrats. Uppsatsen ämnar att 

etablera en djupare förståelse hur oetablerade artister och musikproducenter distribuerar sin 

musik. Under uppsatsens analys kommer jag att betrakta texten som autonom. Inga 

observationer eller beskrivningar är fria från effekterna av mina upplevelser, förutsättningar 

och projektioner av mina personliga värderingar och förväntningar på grund av att uppsatsen 

tolkas ur ett hermeneutiskt perspektiv. 

 
 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

 

Syftet med studien är att undersöka hur oetablerade artister och musikproducenter lägger ut 

sin musik för gratis strömning och nedladdning på olika streamingplattformar och 

bakgrunden till varför det görs. 

 
 

Med uppsatsens syfte som grund har jag valt att avgränsa mig till följande frågeställningar: 
 

 
 

● Varför publicerar oetablerade artister och musikproducenter sin musik gratis på olika 

streamingplattformar? 

 
 

● Vad har oetablerade musikproducenter och artister för kvalitetskontroll av sin egen 

marknadsföring och sitt material innan respektive vid publicering? 

 
 

● Hur ges musik ut på olika streamingplattformar? 
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1.2 Avgränsningar 
 

 

Givet uppsatsens omfattning har ett antal avgränsningar gjorts för att kunna göra studien 

kvalitativ. Uppsatsen avser därför inte att ta upp skillnaden mellan en oetablerad 

musikproducent respektive artist, gentemot en etablerad. Vidare analyseras inte 

frågeställningarna i relation till piratkopiering och dess potentiella påverkan då det skulle bli 

alltför omfattande och snarare vara lämpligt att skriva en separat studie om, alternativt en mer 

omfattande uppsats.  
 
 

1.3 Tidigare forskning 
 

 

Detta kapitel innehåller information om tillkomsten av digitaliseringen och dess påverkan på 

musikindustrin. Avsnittet handlar bland annat om hur tillväxten av digital musik såg ut när 

distributionsmetoderna revolutionerades, olika marknadsföringsmetoder, hur artisten ska 

reflektera över sina alternativ för digital musikdistribution och olika för- och nackdelar med 

den digitala distributionsprocessen. Tidigare forskning om streamingkulturen och viral 

marknadsföring har också tillämpats i detta kapitel. 

 
 

Högskolan Dalarnas fysiska bibliotek samt Google scholar och Diva är främst de metoder 

som har brukats för att öka möjligheterna att hitta relevanta titlar. Sökningar har gjorts på 

både svenska och engelska sökord som berört musikbranschen, artister, karriärvägar, sociala 

medier och marknadsföring. 

 

 

1.3.1 Tillväxten av digital musik 
 
Bockstedt et al. har skrivit om tillkomsten av digitalisering, internet och dess påverkan i 

musikindustrin. Till följd av digitaliseringen sjönk Amerikas detaljhandelsförsäljning av 

inspelad musik från 13 miljarder dollar år 1999 till 10,6 miljarder år 2003. Ett år senare steg 

försäljningen med 1,4 % i Amerika och intäkterna hade stabiliserats globalt. Detta var på 

grund av konventionsförändringar som uppstod under digitaliseringen. Itunes kundbas steg 
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från 861 000 kunder i juli 2003 till 4,9 miljoner kunder i mars 2004. Redan vid år 2005 hade 
 

Apple’s tjänst Itunes publicerat att de sålt över 500 miljoner musikfiler i digitala format.1
 

 

 
 

I och med digitaliseringen har musikbranschen behövt anpassa sig till detta då nya 

konventioner började byta ut de gamla. 

 

 

1.3.2 Marknadsföring 
 
Bockstedt et al. framför att när artister ska börja reflektera över sina alternativ för digital 

musikdistribution måste de identifiera var de behöver hjälp. Det finns olika kostnader 

associerade till musikdistribution som till exempel kostnader för nyttjande av 

inspelningsstudio, produktionskostnader och marknadsföringskostnader. Artisten måste förstå 

vilka steg det finns i processen för att släppa ett album och vilka delar artisten kan göra på 

egen hand. Även om artisterna har möjlighet att spela in och distribuera sin musik i digitalt 

format kan skivbolag fortfarande bidra med till exempel konstnärlig riktning, råd och 

marknadsföring. Artisten måste förstå vilka steg som är nödvändiga i processen för att 

publicera musik, vad artisten kan göra själv och vad som kan kräva skivbolagsassistans. 

Bockstedt et al. framför att en välkänd artist har större förmåga än en oetablerad artist att 

producera och distribuera sin musik på egen hand med framgång, utan någon hjälp av 

skivbolag på grund av artistens varumärke. En nyare, relativt okänd artist kan ha möjlighet att 

använda digital distribution till att fastställa ett artistnamn och sedan förlita sig på ett 

skivbolag för att öka sin popularitet och fanbase. Alternativt kan en artist tillämpa 

marknadsstrategier online för att få inflytande och utöka sina fanbase. Många faktorer måste 

övervägas av artisten när det kommer till att ta beslut om att etablera sig på egna villkor. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Bockstedt, J, Kauffman, R, Riggins, F (2006). s. 8-10. The Move to Artist-Led On-Line Music Distribution: A 

Theory-Based Assesment and Prospects for Structural Changes in the Digital Music Market. 
2 

Ibid. s. 27. 
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1.3.3 Etableringen 
 
I David Anderssons undersökning Hur kan jag bli känd på två veckor diskuterar han hur nya 

möjligheter har skapats för Sveriges oetablerade artister. Uppsatsen behandlar tre 

huvudområden: 

i) musikutgivning, 
 

ii) artistens egen karriär, samt 
 

iii) musikbranschen ur ett större perspektiv i mindre skala. 
 

 
 

Uppsatsen belyser att branschaktörer och kontakter fortfarande värderas högt hos de artister 

som ännu inte lyckats etablera sig inom musikbranschen. Ny teknologi har förvisso skapat en 

direkt länk till allmänheten, men problematiken kring att bli uppmärksammad kvarstår.3
 

 

 

1.3.4 Distributionsprocessen 
 
Forskning med liknande intentioner har tidigare gjorts av Mikael Sjöberg i hans uppsats 

Musikbranschen underifrån. Sjöberg valde att testa gratis distribution och undersöka hur 

mycket publicitet detta genererade under fem veckor. Sjöberg belyser att från och med 2000- 

talet har det skett stora förändringar i distributionsprocesser av musik. Han menar att det 

finns både styrkor, svagheter samt möjligheter med att distribuera sin musik via internet. 

Styrkan av de digitala distributionsnäten är att de är enkla att använda och ofta gratis. 

Svagheten är de digitala distributionsnätens storlek som kan uppfattas dåliga i den meningen 

att det finns hög konkurrens. Möjligheten innefattar att han fick resultat utan att lämna sitt 

hem.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Andersson, D, Musikbranschen underifrån. Kandidatuppsats. 

4 
Sjöberg, M. (2009). Hur kan jag bli känd på fem veckor?. Kandidatuppsats. 
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1.3.5 Streamingkulturen 
 

Rasmus Fleischer skriver i antologi återkopplingar om streamingkultur, även känt som 

molnkultur. På senare år har streaming, även så kallad strömmad media eller strömmande 

medier, etablerat sig som en ny standard för distribution av musik och film online. Parallellt 

med detta har olika kulturindustrier tenderat att överge sina tidigare försök till att skapa en 

marknad för nedladdade filer. Istället för att sätta en prislapp på varje digitalt stycke musik, 

betalar lyssnaren för en prenumerationstjänst där man kan lyssna på musik från artister och 

band från hela världen. Samtidigt har det växt fram gratisalternativ som Youtube och 

Soundcloud där artister kan publicera sin musik. Vissa alternativ erbjuder även 

annonsintäkter till publiceraren. Det gemensamma för dessa tjänster är att de har utformats 

för att tillfredsställa användare som inte bryr sig om, eller vill lagra materialet på sin egen 

hårddisk.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Fleischer, R, s. 219-221, (2014). Från Lagringskultur till Streamingkultur. 
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1.3.6 Den virala marknadsföringen 
 

Viral marknadsföring är en term myntad av Dr. Ralph Wilson. Han beskriver en strategi som 

uppmuntrar individen till att förmedla ett marknadsföringsbudskap till andra, vilket skapar 

potential för en exponentiell tillväxt och inflytande. Man kan likna fenomenet med ett virus; 

om en oetablerad musikproducent vill bli uppmärksammad kan detta vara ett 

tillvägagångssätt.6
 

 
 

Ett exempel kan vara att man väljer att släppa en låt online och vid uppstarten dela med sig av 

den till ett urval av personer, som sedan sprider det vidare. Detta innebär att om en produkt 

bryter nya marker kan den snabbt bli uppmärksammad. Om man applicerar detta 

tillvägagångssätt på musik betyder det att en oetablerad musikproducent eller artist effektivt 

kan öka sitt antal lyssnare. Figuren nedan beskriver den första siffran som en metafor för en 

lyssnare. När lyssnaren delar med sig av musiken till någon annan adderas antalet med ett. 

Nu finns det två potentiella lyssnare som har möjlighet att sprida musiken, sedan tre 

potentiella lyssnare och så vidare (se illustrativt exempel nedan). 

 

 
 
 
 
 

1 
 

2  2 
 

3 3 3 
 

4 4 4 4 
 

5 5 5 5 5 5 5 
 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 

 
 

Figur. 1.1: Den virala marknadsföringen7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Wilson, F, R. (2012), The Six Simple Principles of Viral Marketing. (hämtad 2016-10-31). 

7 
Ibid. 
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1.4 Metod 
 

 
 

1.4.1 Kvalitativ forskningsintervju 
 
Som forskningsmetod har en semi-strukturerad kvalitativ intervju använts. Vid analys 

tillämpas ett hermeneutiskt perspektiv för att tolka insamlad data. Majoriteten av intervjuerna 

har skett genom videosamtal som har spelats in och transkriberats. En person har intervjuats 

ansikte mot ansikte i informantens hem. 25 frågor ställdes under varje intervju som 

innefattade bakgrundsinformation, deras marknadsföringsprocess, kvalitetskontroll samt 

deras egna reflektioner utöver deras handlingar och perspektiv på hur den nuvarande 

distributionsprocessen fungerar idag. Vissa frågor har ställts i efterhand till informanterna. 

 

 

1.4.2 Urval 
 
Tre informanter har valts ut med avsikt att täcka flera olika perspektiv på modern 

musikdistribution; en man, en kvinna samt en person som bad om att få vara anonym. 

Eftersom en informant vill vara anonym har alla namn fingerats. 

 
 

-Marie 
 

19 år gammal musikproducent och artist. Kom i kontakt med Universal 2014 men har inte 

skrivit kontrakt. Hon började därefter arbeta med musik på seriös nivå som dj. Hon har ingen 

tidigare formell musikutbildning. Intervju har genomförts via Skype. 

 
 

-Dennis 
 

22 år gammal oetablerad artist. Spelar elbas med olika band och jobbar som lagerarbetare. 

Han har spelat bas sedan 2008 och har tidigare musikalisk utbildning inom basinstrument. 

Intervju har genomförts via Skype. 

 
 

-Karl 
 

Oetablerad musikproducent och sångare. Han har arbetat mycket inom frilans med ljud de 

senaste åren och har sysslat med musik sedan 2009. Han är främst självlärd, men har 

eftergymnasial utbildning inom musikproduktion. Intervju har genomförts ansikte mot 

ansikte. 
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  1.4.3 Etiska överväganden 
 
Intervjupersonerna har informerats om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller 

för deras deltagande. De har blivit upplysta om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt 

att avbryta sin medverkan. Deltagarna i undersökningen har även rätt att själva bestämma 

över sin egen medverkan, utan att detta medför några negativa följder. Materialet har spelats 

in men är enbart inspelat för forskningsändamål och kommer inte att användas till något 

annat syfte. 

 
 

1.4.4 Det hermeneutiska perspektivet 
 

Kvale et al. skriver att hermeneutiken menar att det inte finns någon objektiv verklighet, 

istället består verkligheten av innebörder som måste tolkas för att förstås. När människan 

upplever någonting i hens livsvärld försöker hen förstå det med hjälp av tolkning där 

tolkningen grundas på tidigare upplevelser, en förförståelse. Som hermeneutisk forskare 

behöver jag genom tolkning få en förförståelse med hjälp av mina frågeställningar för att 

tolka forskningen. Begreppen samtal och text är centrala i den hermeneutiska traditionen, där 

vikten läggs på tolkarens förkunskaper om en texts innehåll. Syftet är att erhålla en giltig och 

gemensam förståelse av meningen i en text.8
 

 

 

1.4.5 Den hermeneutiska cirkeln 
 
Kvale et.al nämner att utifrån en ofta vag och intuitiv uppfattning om sin text som helhet 

tolkas de enskilda delarna. Utifrån dessa tolkningar relateras sedan delarna i sin tur till en 

helhet och så vidare. I den hermeneutiska traditionen betraktas cirkularitet som pekar på 

möjligheten av en allt djupare förståelse av meningen. Det finns olika sätt att träda in i den 

hermeneutiska cirkeln, till exempel genom att betrakta texten som självstyrande. Texten 

ska förstås utifrån sin egen tankebild eller att man ska ha kunskap om textens tema.9 

Genom att till exempel genomföra en transkribering av en intervju, är det viktigt att 

försöka förhålla sig till vad informanten har sagt som självstyrande. Detta är för att 

transkriberingsmomentet är en typ av översättning, vilket kan medföra brister i vad 

informanten egentligen har sagt. 

 
 
 

 
8 

S, Kvale, S, Birkmann. (2013). s. 30-31, 66. Den kvalitativa forskningsintervjun. 
9
Ibid, s. 226. 
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1.5 Teoretiska begrepp 
 

 
 

1.5.1 Konventioner 
 
Becker definierar begreppet konventioner som produkten av ett samspel mellan rutinmässiga 

praktiker och strategier. Uppsatsen kommer att applicera Beckers begrepp för att den är 

relevant för uppsatsens frågeställningar. Beckers teori kan förklara hur oetablerade artister 

och musikproducenter väljer att släppa sin musik och vad de ha för skäl för sina beslut. 

 

Förr köpte man cd-skivor som började allt mer gå över till att man började digitalisera 

marknaden. Det kan spekuleras i att när vissa började sälja mp3, började andra släppa sina 

filer gratis, vilket skapade en ny förväntan hos publiken om att musik är kostnadsfritt. Detta 

är en konvention som oetablerade artister och producenter med fördel kan anpassa sig till, 

eftersom att konkurrensen på marknaden har ökat.10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Becker, H, S (1978) s. 862-863, Arts and Craft. 



11 
Portnoff, L, (2007). S. 46-48. Control, Cultural Production and Consumption. Hämtad 2016-10-29. 

10 

 

 

 
 
 

1.5.2 Sociologiska begrepp 
 
Linda Portnoffs avhandling om Gesellschaft och Gemeinschaft tar upp två sociologiska 

begrepp som går att tillämpa i teoriavsnittet. Portnoff har genomfört en analytisk, dialektisk 

modell av begreppet som beskrivs i texten nedan. 

 
 

Gemeinschaft kan översättas till gemenskap och beskrivs som en slags enad viljestyrka där 

familjekonstellationen ligger som ursprungsmodell för hur kollektivet ska fungera. 

Gemenskaps- och lojalitetskänslan för kollektivets bästa styr individernas handlingar. 

 
 

Gesellschaft kan översättas till kamratskap, men beskrivs som det moderna samhällets 

tendens att låta individens intresse gå före det kollektiva; individen agerar för sin egen 

vinnings skull. 

 
 
Även om Gesellschaft och Gemeinschaft har olika betydelser, är de alltid på något sätt 

sammanvävda med varandra.11
 

 
 

Texten ovan syftar främst till frågeställningen i uppsatsen om oetablerade artister och 

musikproducenter har några tankar kring varför de distribuerar sin musik gratis. 



11  

 

 
 
 

1.5.3 Symboliskt kapital 
 
Begreppet symboliskt kapital är en av Pierre Bourdieus tidigare begrepp. Dels växte 

 

begreppet fram ur Bourdieus tidigare undersökningar, som skrevs från sent femtiotal till tidigt 

sextiotal. Broady beskriver att begreppet symboliskt kapital inte är ett begrepp i sig, utan en 

beskrivning för Bourdieus övriga kapitalformer kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. 

Symboliskt kapital är det som av sociala grupper betraktas som värdefullt och tillerkännes 

värde.12
 

 
 

En musikproducent eller artist kan på olika sätt samla på sig de tre formerna av kapital. 

Bourdieus tre begrepp är alla viktiga till frågeställningen. Informanternas svar kan analyseras 

med hjälp av dessa teoretiska begrepp. Broady beskriver att symboliskt kapital är någonting 

som erkänns. Det används av Bourdieu för att fånga in förhållandet att vissa människor eller 

institutioner, examina eller titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten. Det åtnjuter tilltro, 

aktning, anseende, renommé och prestige.13 Exempelvis kan man något förenklat och 

generaliserat säga att en artist som har ett bra socialt kapital kan öka sina chanser genom att 

vara beroende av sina kontakter och därav lyckas få en spelning på ett större event. Det 

sociala kapitalet kan då istället växlas till ett större ekonomiskt kapital. Ekonomiskt kapital 

kan växlas både mot kulturellt och socialt kapital genom att exempelvis växla sina materiella 

tillgångar till en utbildningskurs eller genom att använda sina materiella tillgångar till att 

köpa en tjänst som kan öppna möjligheter till nya kontakter, materiella tillgångar och 

erfarenheter. 

 
 

Sara Thorntons begrepp sub-kulturellt kapital har sina likheter med begreppet kulturellt 

kapital men skiljer sig i storlek. Musikproducenter och artister har ett sådant kapital som till 

exempel symboliserar deras klädstil, genre och hur det uppskattas av andra. Det kan sägas att 

det subkulturella kapitalet är en anpassad modell av kulturellt kapital i vårt nuvarande 

samhälle.14 

 
 
 
 
 
 

12 
Broady, D. (1998). S. 6. Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. 

13 
Ibid S. 6-7. 

14 
Thornton, S. (1995). S. 27 och 178. Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital. 
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2. Resultat och analys 
 

 
 

2.1 Resultat 
 

 

För att återkoppla till syftet är det bra att påminnas om frågeställningarna som uppsatsen har. 

Frågeställningarna behandlar vad oetablerade musikproducenter och artister har för 

kvalitetskontroll på sitt material innan publicering, varför de ger ut sin musik gratis samt hur 

musik ges ut på olika streamingplattformar. 

 

 

2.1.1 Varför ger oetablerade artister och musikproducenter ut sin 

musik gratis? 

Under intervjuerna med informanterna förklarar de att de distribuerar sin musik på grund av 

tre anledningar, som inte innefattar finansiellt kapital. Dessa anledningar ligger som grund för 

att öka möjligheten till ett finansiellt kapital i framtiden som oetablerade musikproducenter 

och artister. 

 
 

Informanterna ger skäl för att det handlar om att nå ut med sin musik till sin fanbase med 

målet till utökning, men också för att visa uppskattning till den bas som informanterna redan 

har. Informanterna betonar att de även belönas med konstruktiv kritik i utbyte mot att deras 

musik spelas upp kostnadsfritt. Samtidigt finns det också en underliggande önskan om att nå 

längre med sin musik. Karl menar att han har som mål att kunna leva på sin musik och att han 

tycker musikdistribution på streamingtjänster är ett effektivt tillvägagångssätt. De övriga två 

informanterna har som mål med sin musik att få åka ut på turné och träffa nya människor. 

 
 

“Det är klart att man skulle vilja leva på sin musik, men i nuläget har jag ingen direkt 

plan för hur jag ska nå dit. Det är någonting man borde strukturera upp, jag kan se 

möjligheter genom att vara aktiv på alla plattformar. Men jag vet inte riktigt hur man 

ska gå tillväga för att sprida sin musik utanför sin vanliga cirkel, det är någonting jag 

kommer att ta tag i senare.” 

-Karl 



13  

 
 
 

2.1.1.1 Att nå ut med musiken 
 

Att nå ut med sin musik anses vara ett viktigt steg för att nå till sina mål. Även om 

informanterna har olika mål berättar de att det är ett steg som är oundvikligt, men 

obligatoriskt. Därför yttrar de sig om att kvalitetskontrollen på sin musik innan publicering 

och sin egen marknadsföring är en viktig process. Dennis säger att han måste vara 

uppmärksam för att hans nya projekt ska vara nytänkande, men samtidigt inte för annorlunda 

gentemot hans redan publicerade verk. Detta för att inte få en motsatt verkan. 

 
 

“Att släppa nya projekt är alltid lite läskigt. Det finns en underliggande rädsla för att 

mina nya projekt inte kommer att uppskattas och att folk kanske slutar lyssna på mig 

istället för att jag får fler lyssnare som uppskattar mina verk” 

-Dennis 
 

 
 

Till skillnad från Dennis berättar Karl att han vill uttrycka sig genom sin musik utan någon 

särskild tanke på förlust eller kritik från sina lyssnare. 

 
 

“När jag inte hittar mycket mer att göra på min låt brukar jag intala mig själv att låten är 

klar. Jag känner inte riktigt att jag blir nöjd. Ibland kan jag sitta i några timmar och 

sedan är låten färdig. Man har den där lilla inspirationsluckan till att arbeta på låten och 

om man kommer tillbaka en månad senare tycker jag att det är svårt att komma tillbaka 

till den platsen man var på när man först skapade låten. Jag gör musik för att uttrycka 

mig, det ligger väldigt mycket i nuet. Jag har en mycket konstnärlig syn på min musik. 

Jag försöker snarare att uttrycka mig än att alltid göra något lockande för konsumenten. 

Jag tycker att det är svårt att sätta ord på.” 

-Karl 
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2.1.1.2 Uppskattning till basen 
 

Den andra anledningen till att informanterna väljer att distribuera sin musik gratis är för att 

påverka människor och för att motta bekräftelse och uppskattning. Dennis förklarar varför 

han tycker det är viktigt att visa uppskattning till de människor som han har påverkat med sin 

musik. 

 
 

“Att få veta om att man har påverkat någon med sin musik är en anledning till varför 
 

jag håller på med det. När jag får bekräftelse från någon som gillar något eller några 
 

verk jag har jobbat med gör det hela värt mödan. Man blir glad av det och det peppar en 

till att fortsätta bryta nya marker med sina konstnärliga verk. Men samtidigt kan jag inte 

lova att publicera min musik gratis lika ofta som jag gör just nu. Om jag någon gång 

skulle bli etablerad och tjäna pengar på det jag gör skulle jag fortsätta med att dela med 

mig av min musik gratis, men inte till samma mängd som jag för närvarande gör. Jag 

kan tänka mig att det annars blir svårare för mig att få intäkter.” 

-Dennis 
 

 
 

Marie delar i princip samma åsikt som Dennis, hon bryr sig om sin tidigare fanbase lika 

mycket som de framtida potentiella lyssnare som kan visa uppmärksamhet. 

 
 

“Jag känner mig oftast inte helt nöjd när jag släpper min musik, men så fort jag gör det 

och människor uppskattar det jag gjort, blir jag ofta tårögd och sprallig. Det är en 

uppfriskande känsla jag får.” 

-Marie 
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2.1.1.3 Konstruktiv kritik 
 

Den tredje anledningen finns till för att informanterna ska bli bättre på det de gör. Detta görs 

möjligt genom att lyssnarna kan lägga kommentarer online till informanterna i realtid. Marie 

säger att hon inte alltid tar åt sig den kritik hon får från sina lyssnare, utan istället från hennes 

sociala kapital som finns nära till hands. 

 
 

“När jag släppte en singel senast var det många som spred det vidare och gav mig 

positiv feedback, men inte tips direkt, utan det brukar komma från de jag arbetar med 

eller som jag känner.” 

-Marie 
 

 
 

Karl berättar att han inte förväntar sig konstruktiv kritik, men att han gärna tar till sig det. 
 

 
 

“Jag skulle säga att jag har en ganska liten fanbase. Jag har fortfarande svårt att 

marknadsföra mig ordentligt på grund av att jag tycker det känns lite skrytigt. 

Jag ger ut min musik och sen får man se vad som händer, men det är klart att 

vissa som lyssnar på min musik kan komma med bra tips som jag  tidigare inte tänkt 
 

på.” 
 

-Karl 
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2.1.2 Vad har oetablerade musikproducenter och artister för 

kvalitetskontroll på sin egen marknadsföring och sitt material 

innan och vid publicering? 

Svaren till den andra frågeställningen från informanterna är likartade. Informanternas tankar 

kring förarbetet som ska göras på musiken innan publicering anses viktig, men olika metoder 

tillämpas för att musiken ska vara bra nog innan informanterna går vidare till 

publiceringsstadiet. Marie säger att hon själv inte bemästrar verktygen för mixning och 

mastering i helhet, utan ber istället ofta om hjälp från vänner och bekanta. 

 
 

”Jag känner inte till mycket regler på mastering och mixningsfronten. Jag brukar mastra 

i Maximus för att få lite fetare ljud, annars ber jag ibland om hjälp, vilket förekommer 

om det är någonting mer seriöst jag arbetar på. Jag vill då ha det så bra som möjligt.” 

-Marie 
 

 
 

Till skillnad från Maries svar på den första frågeställningen säger Karl att han föredrar att 

arbeta med mixning under produktionsstadiet av sin musik, för att sedan applicera 

masteringsverktyg när musiken är färdig. 

 
 

”Jag mixar medan jag producerar, mastrar lite snabbt och sedan lägger jag ofta låtarna 

på en hög. Jag tycker om att göra inspelningsarbetet så bra som möjligt, så jag slipper 

att lägga för mycket vikt på det senare.” 

-Karl 
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Till skillnad från de andra informanterna har Dennis sina bandmedlemmar som hjälper till att 

färdigställa sin musik med mixning och mastering innan den publiceras på olika 

streamingtjänster. Dennis och de andra informanterna säger dock att bearbetning av musiken 

som ska distribueras är ofta ett måste. 

 
 

När det handlar om att marknadsföra sin musik redogör informanterna för att de är medvetna 

om att det finns rum för förbättring, men att de inte riktigt har kommit mycket längre än att 

sprida sitt material på sociala medier och på streamingtjänster. Karl redogör för att 

sökmotorsoptimering hade varit ett intressant tillvägagångssätt. 

 
 

“Att marknadsföra mer hade varit en bra förändring, sökmotorsoptimering och mer 

aktivitet på sociala medier. Om man har i åtanke på att stämpla sitt eget varumärke med 

relevanta hashtags på ett anständigt sätt bör ju det utöka lyssnarantalet.” 

-Karl 
 

Marie berättar att hon kommer att publicera sin musik på ett mer professionellt sätt genom 

pressbilder, musikvideos, samt anstränga sig mer på att vara aktiv på sociala medier. 

 
 

“Jag försöker få allting att se lite mer proffsigt ut. Jag ska ta pressbilder snart, sedan ska 

jag spela in en musikvideo. Det kommer att läggas ned mycket tid på detta och jag 

kommer att vara mer aktiv på sociala medier. Det visar sig att det löser sig väldigt 

mycket genom att dra lite hashtags, korta musikklipp och diverse inlägg, fake it til’ you 

make it liksom. Det känns som att de flesta etablerade artister använder sig av sociala 

medier för att synas så mycket som möjligt, att göra mycket av allt.” 

-Marie 
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2.1.3 Hur ges musik ut på olika streamingplattformar? 
 
Informanterna har olika uppfattningar gällande hur man ska tänka när man publicerar sin 

musik. Marie säger att hon lägger fokus på var hennes musik distribueras, beroende på hur 

mycket tid hon har lagt ned på sina projekt. 

 
 

“Om det är ett musikprojekt jag har lagt ned mycket jobb på brukar jag släppa musiken 

genom Spinnup, som sedan släpper min musik på olika medier i utbyte mot att jag 

betalar en årlig prenumerationskostnad. Jag brukar även släppa samma projekt på 

Soundcloud, till exempel för att utöka möjligheterna till fler lyssnarsiffror. Oftast 

släpper jag bara ut min musik på Soundcloud. Jag känner att musik som inte riktigt har 

fått erkännande har svårare för sig att få fler lyssningar på tjänster som Spotify och 

Tidal, för att det känns som att det bara är plattformar avsedda för artister som redan har 
 

blivit etablerade.” 
 

-Marie 
 

 
 

Dennis och Karl beskriver Soundcloud som deras primära plattform, främst för att tjänsten till 

en viss mån är kostnadsfri och båda anser att där finns flest lyssnare som är mest insatta i 

deras musikgenre. 
 

 
 

“Jag och mitt band kan ju inte direkt lansera våran musik på Beatport. Min åsikt är att 

olika plattformar på något sätt är vinklad till olika genrer; Spotify för populärmusik, 

Tidal för hiphop och Beatport för elektronisk musik och kultur. Soundcloud känns 

bredare, där finns det alltid något som i alla fall någon uppskattar.” 

-Dennis 
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2.2 Analys 
 
 

 
Informanternas svar på frågeställningarna går att stödja med Linda Portnoffs begrepp. 

Informanterna förklarar att de visar uppskattning till sin fanbase, vilket lutar sig mot 

begreppet Gemeinschaft. Ett exempel framgår när Dennis berättar varför han distribuerar sin 

musik, han gör det både för sin egna skull och för lyssnaren vilket är en form av båda 

begreppen. Gesellschaft betonas när informanterna får kritik i gengäld för sitt arbete, men 

samtidigt är det också en form av Gemeinschaft på grund av att informanterna inte förväntar 

sig konstruktiv kritik. Informanterna har däremot som mål att utöka sin fanbase, vilket knyter 

an till en form av gesellschaft. 

 
 

Informanternas synpunkter går att koppla till Mikael Sjöbergs tidigare forskning. Det är 

enklare att göra sin musik mer tillgänglig i det moderna samhället, till skillnad från hur det 

var förr. Problemet med att nå ut med sin musik kvarstår dock fortfarande på grund av 

musikdistributionens lättillgänglighet. Ett tecken på konkurrens framgås när Marie berättar 

om problemet med att lansera sin musik på större streamingplattformar som dels kräver en 

prenumerationsbetalning från henne och för lyssnaren, det finns en risk att hennes sub- 

kulturella kapital är för liten, hennes verk kan drunkna och ligga i skuggan för någon annans 

verk som har mer uppmärksamhet. Karl producerar och publicerar sin musik hemifrån, 

antingen genom en stationär eller bärbar dator. Dennis producerar ofta sin musik i en studio 

eller i livesammanhang, för att sedan publicera musiken hemifrån vilket Sjöbergs tidigare 

forskning hade nämnt. 

 
 

När informanternas musik publiceras online tillämpas Ralph Wilsons teori genom deras 

fanbase, som delar materialet vidare till sina kontakter. Det framgår bland annat av det Karl 

säger om att hans fanbase har ökat genom att dessa har delat hans musik med kontakter. 

Under intervjun pratade han även om eventuella förbättringar på hans distributionsmetod, 

genom sökmotorsoptimering och utökad aktivitet på sociala medier. 
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När streamingkulturen etablerat sig som en ny standard för distribution av musik online, går 

det att koppla med Beckers teori. Även om Fleischers tidigare forskning är inriktad på 

streamingtjänster som kräver prenumerationsbetalning, använder sig informanterna av 

streamingtjänster som deras standardiserade publiceringsplattform. Utifrån deras svar i 

resultatdelen följer de riktlinjerna för en ny konvention. Den nya konventionen kan beskrivas 

genom skillnaderna mellan den fysiska skivan och digitaliseringen av musiken. 

Informanterna behöver nödvändigtvis inte längre någon som distribuerar musiken åt dem på 

samma sätt. Så fort deras verk är publicerat online kan alla som är uppkopplade till internet 

lyssna på den utan att den slits ut eller tar slut i lager. När majoriteten är uppkopplade till 

internet kan musiken nås globalt utan större ansträngning och användare kan kommunicera 

med varandra och sprida musiken vidare. Det finns också tecken på att informanterna lär sig 

av andra i samma bransch. Marie observerar etablerade artister och musikproducenter för att 

granska deras marknadsföringsmetoder och musikbearbetning. 

 
 

Det är uppenbart att oetablerade artister och musikproducenter har olika mål med sin musik, 

men alla innefattar att utöka Bordieus och Thorntons begrepp. Karl hoppas på att utöka sitt 

sub-kulturella och sociala kapital för att i framtiden växla det mot ett finansiellt kapital i 

önskan att kunna leva på sin musik. Samtidigt som Dennis och Marie hoppas på samma 

framgång i de samtliga kapitalen, men distributionen av deras musik är det första steget för 

att samla sub-kulturellt och socialt kapital. Det är en viktig beståndsdel när man går vidare 

från att släppa sin musik gratis till att publicera musiken på olika plattformar där fansen kan 

generera intäkter till informanterna. 
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3. Diskussion 
 

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur och varför oetablerade 

musikproducenter och artister väljer att publicera sin musik gratis för streaming och 

nedladdning, samt vad dem har för kvalitetskontroll på sin egen marknadsföring och sitt 

material innan och vid publicering. Forskningen undersöker ifall producenter publicerar 

musik på alla plattformar, eller om det bara är ett särskilt urval av plattformar. 

 
 

Kvalitetskontrollen på musiken är viktig, även om olika ansatser tillämpas har alla 

informanter förklarat att musiken måste på ett eller annat sätt vara bearbetad innan aktuell 

publicering. 

 
 

Varför oetablerade artister väljer att dela ut sin musik gratis grundar på tre saker; påverkan, 

tacksamhet och önskan. Påverkan definierar effekten av genomslaget hos sina fans, 

tacksamhet innefattar informantens omtanke till sina fans och vad informanterna får i gengäld 

och önskan är informantens önskan att utöka sin fanbase, knyta nya kontakter, och nå sitt mål 

 
 

Enligt informanterna finns det en viss efterfrågan på olika musikgenrer hos olika 

musikplattformar. Även om det inte täcker alla genrer kan det finnas en betydande skillnad på 

var man publicerar elektronisk hip-hop till skillnad från akustisk indie-rock. Populariteten 

kan också påverka var man väljer att publicera sin musik. 
 

 
 

Ett uppenbart problem med studien är det låga antalet informanter. Jag var ute efter att gå in 

mer på djupet med en mindre skala informanter istället för att göra en grundlig undersökning 

på ett större antal. På grund av ett färre antal informanter blev det enklare att fördjupa sig in i 

de separata intervjuerna utan att tappa några trådar.  Jag borde ha intervjuat på ett annat sätt 

och ställt fler följdfrågor. Jag fick ställa några frågor i efterhand till mina informanter för att 

få en mer specifik uppfattning om deras perspektiv och åsikter. 

 
 

David Anderssons och Mikael Sjöbergs undersökningar kan kritiseras för att de är 

kandidatuppsatser. I vilket fall var deras uppsatser i mitt tycke väl formulerade och 

informationen passade bra för analyserna i min egen uppsats. Stycket Tillväxten av digital 

musik som innefattar Bockstedts et al. forskning är senast reviderad år 2005, vilket påverkar 

tillförlitligheten. 
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Att använda ett hermeneutiskt perspektiv med kvalitativa intervjuer känns väl lämpat för 

denna uppsats då jag lägger fokusen på informanternas åsikter och perspektiv. Avsikten 

känns lyckad på det sätt att informanterna var öppna med att berätta om deras upplevelser 

med att arbeta som oetablerad. 

 
 

Mina tankar om fortsatt forskning är att få en mer nyanserad och komplett bild av hur 

streamingtjänster bidragit till utvecklingen på olika sätt inom musikbranschen. Det finns flera 

aspekter som skulle kunna studeras närmare, t.ex. hur skivbranschen, samt artister har behövt 

anpassas sig till den nya miljön, men också hur relationen mellan skivbranschen och 

artisterna och musikproducenterna har påverkats av utvecklingen. För vidare forskning skulle 

jag börja med att involvera fler informanter och även tillämpa etablerade artister och 

musikproducenter för att få en förståelse för hur de ser på de frågeställningar som jag tar upp 

i den här uppsatsen. Genom att använda sig av etablerade artister finns det möjlighet att få ett 

större perspektiv på hur synpunkterna om gratis streaming och nedladdning ser ut. Om 

uppsatsen skulle ha innefattat även etablerade artister skulle läsaren även kunnat få ett 

perspektiv på hur de arbetar i relation till skivbolagen vad gäller möjligheten att 

marknadsföra sig utan skivbolagens involvering och så vidare.. 
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Intervjufrågor 
 

Bakgrund: 
 

● Berätta lite om dig själv. 
 

● Utbildad? 
 

● Anställningsform (fast/frilans) 
 

● Hur många år i branschen, karriär? 
 

● Varför just den här branschen? 
 

● Vad gör du för musik? Vilken genre tycker du att du är placerad i? 
 

 
 

Marknadsföringsprocess 
 

● Vad har du för kvalitetskontroll på din musik som du ger ut? 
 

● Vilket fokus ligger på att mixa musiken innan publicering? 
 

● Anser du att det är viktigt med mastering? 
 

● När känner du att du är nöjd med din musik? 
 

● Har du någon rutin? kan du förklara hur den ser ut? 
 

● Har du någon fanbase? får du någon feedback genom dem? 
 

● Vad har du för mål med din musik? 
 

● Vilka plattformar delar du ut din musik på? Vilken fungerar bäst för dig? Och varför? 
 

● Är du intresserad av ett skivkontrakt? 
 

● Tror du att det skulle förändra din marknadsföringsprocess? 
 

● går du runt på musiken? (känslig fråga) 
 

● får du några intäkter? (känslig fråga) 
 

 
 

Reflektion 
 

● Tycker du att din metod fungerar? 
 

● Har du några idéer på förändring? hur kan det förändras? 
 

● Ser du några trender? 
 

● Ser du några samband mellan genre och plattform? 
 

● ser du att det är vanligt att olika genrer har olika plattformar, 
 

● att det går olika bra för olika genrer? 
 

● Hur är din syn på fältet? 


