
 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket 

innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av 

examensarbetet. Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna 

rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja   

 

 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete kandidatnivå 
Blockchain i musikbranschen  

 

 

Kvalitativ undersökning om blockkedjeteknologi innebär nya 

villkor för verksamheter och artister 

 

 
  

 
 
 
 
Författare: Gustav Fridheim 
Handledare: Sören Johansson 
Seminarieexaminator: Per-Henrik Holgersson 
Formell kursexaminator: Thomas Florén 
Ämne/huvudområde: Ljud- och musikproduktion 
Kurskod: LP2010 
Poäng: 15 hp 
Examinationsdatum: 12.01.2018 
  



Abstract 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka verksamheter och organisationer som 

använder eller kan tänkas använda blockkedjeteknologin i musikbranschen och jämföra 

deras affärsidéer mot teorin om delningsekonomi. Den tidigare forskningen 

uppmärksammar styrningsproblematiken, problematik med intäktströmmar och 

digitaliseringens möjligheter. Blockkedjeteknologin undersöks som en företeelse i form 

av en fallstudie där fyra verksamhetsanalyser och tre intervjuer med informatörer och 

kommunikatörer i musikbranschen analyseras. Resultaten visar på nya möjligheter för 

musikskapare, lyssnare, användare och verksamheter. Möjligheter som snabbare 

utbetalning av royalties, transparens i utbetalningskedjan samt effektivare möjligheter i 

hantering av verksdata. Den nya kunskap studien bidragit med kompletterar den tidigare 

forskningen om styrningsproblematiken i musikbranschen och ger perspektiv på 

mångfalden av positiva förändringar blockkedjetekniken kan innebära för verksamma 

inom ljud- och musikproduktion.  
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1 Inledning 

Digitaliseringen innebär bland annat att musikbranschens frågor om upphovsrätt, hantering av 

verksdata och betalningsmöjligheter kan göras på helt nya sätt och framförallt att helt nya 

saker är möjliga att göra. I tider av genomgripande förändringar är det särskilt angeläget att 

bygga upp bred kunskap om utvecklingen genom att lyfta fram och beskriva skilda perspektiv 

och aspekter på olika områden. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna användas på 

bästa sätt, men också för att de risker och utmaningar som finns ska identifieras och 

uppmärksammas. Därför vill jag i denna uppsats synliggöra kunskap om vad 

blockkedjeteknikens utveckling kan komma att betyda för artister och verksamma inom 

musikbranschen när det gäller ekonomisk ersättning till musikskaparna samt erkännande när 

den digitaliserade musiken används och konsumeras.  

Detta är en kvalitativ undersökning av tre stycken intervjuer med kommunikatörer och 

informatörer i musikbranschen och fyra stycken verksamhetsanalyser för att identifiera vilka 

som använder eller kan tänkas använda blockkedjetekniken hösten 2017. En stor del är ämnad 

att belysa den nuvarande styrningsproblematik i musikbranschen, om blockkedjeteknik och 

användningen av smarta kontrakt. Uppsatsen berör även samhällspåverkan genom en analys 

av teorin om delningsekonomi av Rachel Botsman och Roo Rogers (2010). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att identifiera, undersöka och beskriva hur och varför några företag och 

organisationer använder blockkedjetekniken inom musikbranschen år 2017 för att bidra med 

kunskap inom ljud- och musikproduktion. 

 

Syftet har sammanfattats i en övergripande forskningsfråga: 

Hur och varför vill några företag och organisationer lösa musikbranschens 

styrningsproblematik genom att använda blockkedjeteknik? 
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1.2 Avgränsningar 

Blockkedjeteknik kan studeras ur flera synvinklar och dess tillämpningsområden är många. 

Eftersom studien handlar om musikbranschen och enbart inspelad och digitaliserad musik 

hamnar därför ett stort antal branscher utanför studiens syfte.  

1.3 Begrepp 

Blockkedjeteknologi 

Möjliggör decentraliserade metoder för delning, lagring och säkra transaktioner. 

Musikbranschen 

Omfattar alla företag och organisationer involverade med musik. Enligt Tomas Floréns (2010) 

definition musikbranschen inkluderar musikindustrin och musikliv.  

Musikskapare 

Upphovspersoner till och utövare av musikaliska verk 

Mellanhänder 

Skivbolag, upphovsrättsorganisation eller bank som tar betalt för att inkassera och utbetala 

ekonomisk ersättning till musikskaparna för användning och försäljning av musikaliska verk 

de har skapat. 

Lyssnare 

En person som vill lyssna på musiken. Lyssnaren är även slutkonsument. 

Kunder, Användare 

En kund som vill använda sig av musiken. Filmproducent, butik eller restaurang till exempel. 

Royalty 

Royalty är en ersättning som till exempel en uppfinnare eller musiker får för att någon 

använder sig av uppfinningen eller musiken.  

Intäktsströmmar 

Hur och var royaltyintäkter rör sig. Definieras via mellanhänder. 

Upphovsrättsinformation 

Information om vem som äger innehållet. Synonymt med verksdata. 

Metadata 

Inbäddad upphovsrättsinformation i en digital fil. 

Upphovsperson 

Den person som har skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket.  
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Upphovsperson av komposition och text 

Avser den musikaliska kompositionen som är skapad av låtskrivare eller textförfattare. Oftast 

ägd av ett musikförlag. 

Utövare  

Musikartist och musiker som gör framförande samt producenträttigheter. Omfattar även andra 

upphovsrätter som regi, fotografi med mera. Ljudinspelningen som är skapad av artisten är 

oftast ägd av skivbolaget. 

Ethereum 

Utökade möjligheter för decentraliserade metoder för delning, lagring och säkra transaktioner. 

Smart Contracts 

Automatiserade regler för hur en digital fil ska, kan eller får användas.  

Delningsekonomi 

Innebär att dela ägodelar över digitala plattformar.  

Kryptovaluta 

En digital/virtuell valuta vars säkerhet garanteras av kryptografi. 

Kryptografi 

Säkerhet 

Hash 

Digitalt fingeravtryck där data omvandlas till kod. 

Peer-to-peer 

Ett icke hierarkiskt nätverk där en transaktion överförs mellan två parter utan mellanhänder. 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

1.4 Bakgrund 

EU’s nya mål är att främja utvecklingen av lösningar på sociala utmaningar i områden som 

stödjer rättvis handel, ökad transparens i produktionsprocesser, decentralisering av data 

styrning och ökad integritet eftersom vårt samhälle behöver nya lösningar för en hållbar 

framtid. Blockkedjetekniken möjliggör sätt som är mer effektiva än de traditionella metoderna 

(EU Kommissionen 2017). 

 

Den nya lagen, Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt syftar till att skapa 

bättre förutsättningar för gränsöverskridande licensiering av musik. Kollektiv 

rättighetsförvaltning innehåller krav på normer i nationell rätt som i stor utsträckning saknar 

motsvarighet i svensk rättsordning, som hittills kännetecknas av att de berörda 

organisationerna lämnats förhållandevis stort utrymme att själva reglera sin interna 

verksamhet. Den nya lagen uppställer i stor utsträckning krav på mycket detaljerad reglering 

av organisationernas verksamhet och deras agerande på marknaden (Johan Axham 2016). 

 

Lagen syftar också till att rättighetshavare ska garanteras insyn i organisationens verksamhet 

och att villkoren i de licensavtal som ingås mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och 

användare är rimliga (Pontus Pålsson 2016). Det personliga förhållandet mellan konstnären 

och hans verk kan gälla konstnärligt anseende och egenart, något som går utöver de 

ekonomiska intressena. Den ideella rätten regleras i 3 § URL och omfattar rätten att få gälla 

som upphovsman, namnrätten samt rätten till respekt för verket. Namnangivelserätten innebär 

att upphovsmannens namn ska anges i samband med användning av verket. Respekträtten ger 

upphovsmannen rätt att motsätta sig kränkande användning och ändring (Pålsson 2016).  

  

Digitaliseringen och utvecklingen av ny informationsteknologi (IT) är en av de starkaste 

förändringskrafterna i samhället. Tekniken som kallas ”blockkedjor” är en av de mest 

omtalade under det senaste året, såväl i teknik kretsar som inom finansbranschen. 

Digitaliseringen gör samtidigt att det finns stora fördelar om dokument och processer kan 

digitaliseras och lagras digitalt. Blockkedjor kan vara framtidens digitala motsvarighet till 

underskrifter och papperskopior (Lantmäteriet 2016). En ökad tillgång till och användning av 

den här typen av individualiserad data utmanar dock både de tekniska system och den 

lagstiftning som finns idag. Det är därför viktigt att 
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det finns säkra och transparenta digitala tekniker för transaktioner och informationslagring 

samt en lagstiftning som möter de behov som ställs av både näringsidkare och konsumenter 

(Gunnarson 2017, s.3). 

 

Gisela Edendahl (2017) skriver i en bloggpost för it-företaget IBM att blockkedjetekniken 

kommer med all sannolikhet att radikalt förändra hur transaktioner görs.  

1.5 Blockkedjeteknologi 

Blockkedjeteknologin har sitt ursprung från internets utveckling på 60-talet, kryptering på 70-

talet, öppen källkod-rörelsen på 80-talet och peer-to-peer-fildelning tekniken som kom runt 

millennieskiftet (Bauman, Lindblom, Olsson 2016, s.9). Bitcoin som sägs vara skapad av 

Satoshi Nakamoto1 är en produkt ur Cyberphunk rörelsen som växte fram under 90-talet, en 

aktivist rörelse som förespråkar användning av stark krypteringsteknik och 

integritetsfrämjande teknologier för att möjliggöra en fri och öppen värld i den digitala 

tidsåldern (ibid.). År 2008 publicerade Nakamoto ett whitepaper om systemet som sedan kom 

i bruk året därpå. 

 

Blockkedjans mjukvara består helt av öppen källkod och kan kopieras och modifieras för 

användning i andra blockkedjor. Blockkedjetekniken har möjliggjort digitala decentraliserade 

valutor som kan utgöra ett globalt komplement till dagens nationella valutor, men erbjuder 

samtidigt en plattform för byggande av andra decentraliserade applikationer. Dessa möjliggör 

för människor och maskiner att kommunicera med varandra, utbyta varor och tjänster, och 

ingå kontrakt med varandra utan behov av mellanhänder (Bauman, Lindblom, Olsson 2016, 

s.9). 

 

Den digitala utvecklingen har gjort att ett icke-pappersbaserat system idag ofta är standard för 

bärare av information. Konkreta pappersdokument tillmäts ändå många gånger större 

tillförlitlighet än ett digitalt dokument, trots att kontrakt i pappersformat gör bedrägerier och 

förfalskningar relativt enkla att utföra. Det är därför nödvändigt att det finns en tillförlitlig 

                                                
1 Satoshi Nakamoto är ett pseudonym vars verkliga identitet som person eller grupp är okänd. 
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lagringsmöjlighet av elektroniska dokument som kan garantera äktheten av det aktuella 

dokumentet samtidigt som det kan vara flexibelt för uppdateringar och ändringar. 

Blockkedjeteknik kan tillgodose detta behov och har med sin stora utvecklingspotential 

dessutom många andra användningsområden. Den banbrytande teknik som 

blockkedjetekniken utgör kan användas till säker registrering och verifiering av nästan alla 

slags transaktioner (Gunnarsson 2017, s.23). 

 

Distributed Ledger Technology (DLT) är en del av blockkedjan som erbjuder möjligheten att 

skapa nya former av mänskliga kollaborationer och processer. DLT som är offentlig och 

öppen räknas som en banbrytande digital teknologi som stödjer decentraliserade metoder för 

överenskommelser samt delning, lagring och säkra transaktioner. Än så länge har tekniken 

mestadels används för att utveckla finansiella applikationer som till exempel Bitcoin. Av 

nämnda anledningar så har tekniken stor potential för revolutionerande innovationer som 

samhället kan ha nytta av (EU Kommissionen 2017).  

1.6 Blockkedjans säkerhet 

Den största öppna blockkedjan är den som bygger upp den digitala valutan eller 

kryptovalutan, Bitcoin. Om systemet och medverkande aktörer i en öppen blockkedja 

accepterar blocket bygger de vidare på nästa. Blockkedjan kallas just blockkedja för att varje 

block länkas tillbaka till föregående block. Varje efterföljande block tar med sig en hash, det 

vill säga en verifikation, av det föregående blocket, vilket gör det svårt att fuska genom att 

tillverka en annan version av vad som hänt. Det går till exempel inte att skriva in en ny 

verifikation i ett gammalt block eftersom de efterföljande blocken då måste ändras. Om 

många har sparat blockkedjan kan de se att någon gjort ändringar och att den manipulerade 

blockkedjan inte stämmer.  Fördelen med att ha flera aktörer som kan godkänna blocken är 

exempelvis att systemet blir mer transparent (Lantmäteriet 2016 s.13). 

 

Ett problem, främst för kryptovaluta, är att varje användare måste hålla reda på sin privata 

nyckel för att kunna signera transaktioner. En borttappad privat nyckel betyder att en 

användare inte kan använda valutan låst till sig och transaktioner med stulna nycklar inte ser 

annorlunda ut på blockkedjan. Detta är inte ett problem med blockkedjans säkerhet utan med 

användarnas privata säkerhet (Andersson 2017, s.10). 

 



 9 

En central del i det som idag kallas blockkedjeteknik är möjligheten att skapa unika 

verifikationer av digitala filer, det vill säga foton, transaktionslistor, register, avtal, 

videofilmer, patent, musik med mera. Egentligen omfattas allt som går att lagra som en digital 

fil. Med hjälp av en avancerad ”fingeravtrycksalgoritm” kan vilken digital fil som helst få en 

unik kod. Tekniskt kallas detta för en kryptografisk hash. Ett exempel på en algoritm som 

skapar kryptografiska hashar är SHA256. Denna algoritm tar alla ettor och nollor som 

beskriver ett digitalt dokument och räknar om dessa enligt ett bestämt, men oförutsägbart 

mönster (Lantmäteriet 2016 s.10). På samma sätt som ett fingeravtryck är unikt är hashen 

unik. Den som ser ett fingeravtryck vet inte hur människan ser ut och på samma sätt vet inte 

den som ser hashen hur den digitala filen ser ut (ibid s.11). Innehavarna av avtalen har 

samtidigt egentligen bara fördelar av att listan med verifikationer sprids till flera aktörer. En 

hög redundans, det vill säga flera kopior, minskar faran med att en enskild verifikationslista 

försvinner. När fler personer har tillgång till verifikationsfilen ökar också förtroendet för den. 

Alla kan därmed vara säkra på att deras dokument betraktas som äkta eftersom många har 

tillgång till verifikationslistan (ibid s.12). 

1.7 Ethereum 

Ethereum kan beskrivas som andra generationens blockkedja. Den är i synnerhet lämpad för 

så kallade ’Smart Contracts’, ett digitalt avtal mellan data protokoll där villkoren kan utföras 

automatiskt, en idé redan föreslagen av Szabo (1997). 

 

Smart contracts är speciellt intressant för musikindustrin. I ett smart contract kan artisten sätta 

upp ett antal regler, liknande metadata, om till exempel pris och upphovsrättsinformation. Via 

blockkedjetekniken lagras detta permanent och blir sökbar globalt. Vid smarta kontrakt 

behövs ingen betrodd tredje part som mellanhand, vilket sänker transaktionskostnader och 

utesluter möjlighet för mutor eller mänskliga fel. När någon bestämt sig för att utföra en 

transaktion kommer den helt säkert att genomföras vilket skapar fullständig tillit för båda 

parter (Gunnarson 2017, s.22). 
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2 Tidigare forskning och litteratur 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som visar på problematik i musikbranschen.  

Syftet med denna forskningsgenomgång är att belysa problematiken och avsikten är att skapa 

en referenspunkt till varför musikbranschen kan ha nytta av blockkedjeteknologin.  

2.1 Styrningsproblematik i musikbranschen 

I dag har skivbolagen en mindre roll när streamingtjänsterna har tagit över och ett resultat 

visar att synen på musik som handelsvara håller på att uppluckras (Dahl, 2015). Däremot visar 

siffror på att fler betalar för prenumerationer av musik än tidigare (IIF, 2017). Den nya 

rekordomsättningen för svensk musikindustri är 9,2 miljarder kronor (SvD 2016).  

 

I nätverket av musikproducerande aktörer tillhör musikerna en av de intressentgrupper som 

får vänta längst på ekonomisk ersättning. Det beror delvis på att det finansiella återflödet till 

musikerna är royalty baserade, delvis på att musikerna ofta är involverade tidigt i processen 

där alla steg måste vara klara innan pengarna kommer in (Portnoff, 2008, s.31). 

 

Lisa Gansky (2016) skriver i sin fallstudie att moderna artister, innovatörer och provokatörer 

finner sig själva i en först in och sist ut position. Artisterna är först in med sin energi, 

kännedom och kärlek men sist ut med kännedom om vart deras verk eller prestation tog 

vägen, vilka som fick ta del av den och vart pengarna hamnade. Gansky (2016) menar att 

musikbranschen idag är ogenomskinlig, komplicerad och komplex.  

 

Linda Portnoff, vd för Musiksverige menar också att allt inte är som det ska. Nästan alla 

marknadens intäkter trillar in i kassorna hos några få stora musikbolag, låtskrivare och artister 

– och förstås, den i princip ensamma musikdistributören, Spotify (SvD 2016). 

 

Portnoff berättar i en intervju med Musikbranschpodden (2017) att skillnaden mellan ett 

vanligt företag och företaget som skapas mellan artist och skivbolag grundar sig på mer 

sociala utbyten än formella kontrakt där värdet skapas av ett ömsesidigt utbyte av tjänster 

mellan nätverk, organisationer, band, företag m.m. Portnoff menar att det krävs en styrning i 
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det komplexa nätverk av utbyten för att det ekonomiska värdet ska fördelas och komma 

tillbaka till alla som är med och bidrar. 

 

Linda Portnoffs (2008, s.24) modell för styrning utgår från Tönnies begreppspar Gemeinshaft 

och Gesellshaft. Portnoff beskriver begreppsparet som idealtypiska sociala formationer som 

bygger på utbyten och ömsesidighet beträffande krav och prestationer. Portnoff menar att den 

styrande logiken i Gemeinshaft är mer verksamhetsinriktad och i Gesellshaft mer finansiellt 

orienterad. Modellen bygger också på idén om att separera användarvärden och 

utbytesvärden. Med användarvärde åsyftar Portnoff vad produkten, i detta fall musiken, ger 

dess mottagare för upplevt värde. Musikens utbytesvärde menar hon motsvaras av vad 

musiken som produkt är värd i monetära termer på en marknad. Portnoff sammanfattar i sin 

analys av styrningsproblematiken att relationerna mellan musikskapare och skivbolag, samt 

mellan musiker och förlag, delvis styrs av kontrakt som bestämmer fördelningen av risker och 

eventuella förluster och vinster. Men de styrs också till en betydande del av sociala, mer 

subtila kontrollmekanismer som normer och beteenden (Portnoff 2008, s.61).  

 

Wallach (2014) beskriver att det största problemet i musikbranschen är att det inte finns 

någon central databas för information om musiken. Vem som gjort en låt och vem som äger 

låten är de två viktigaste beståndsdelarna i ett stycke musik som i nuläget är svårt att definiera 

och detta skapar förlust för artister, musiktjänster och konsumenter. Wallach påstår genom att 

applicera blockkedjeteknik i musikbranschen går det på ett förnuftigt sätt, för första gången i 

historien, organisera musikdata och viktigast av allt, skapa ett nytt sätt för hur artister och 

rättighetshavare får betalt. 

 

Florén (2010 s.90) menar att den diffusa utvecklingen av industrierna har accentuerats av den 

så kallade digitala revolutionen vilken har bidragit till att branschen har blivit mer heterogen. 

Den nya digitala tekniken medförde även ett växande problem för skivbolagen då musik i allt 

högre utsträckning kom att laddas ned illegalt beskriver Florén (a.a., s.95). Fildelningen har 

påverkad en hel industri av musik och video. Fildelningstekniken P2P introducerades år 1999 

och dess införande skapade snabbt oro för musikbranschen med tjänster som Napster (1999) 

och Bittorrent (2001). I ett P2P (peer-to-peer) nätverk är alla datorer likvärdiga och arbetar 

både som server och klient mot varandra. Detta möjliggör ett decentraliserat nätverk av 

delning av information utan någon maktordning (Bauman, Lindblom, Olsson 2016).  
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2. 2 Problematik med intäktsströmmar 

O´Dair (2016) menar att det är viktigt att förstå att all inspelad musik innehåller inte bara en 

utan två upphovsrätter: en för ljudinspelningen och en för text och musik.  

Ljudinspelningen som är skapad av artisten är oftast ägd av skivbolaget, medan den 

musikaliska kompositionen som är skapad av låtskrivare eller textförfattare är ägd av ett 

musik förlag (Rethink Music 2015, s.10).  I Sverige betalar STIM, SAMI och ifpi (vilkas 

ändamål är att utifrån gällande upphovsrätt främja och förvalta de ekonomiska rättigheterna 

till musik) ut rättigheter fyra gånger per år och via streamingtjänster ges ersättning per 

lyssning när en låt spelats i minst 30 sekunder (STIM 2017). 

 

Stora summor blir ofta utbetalat till fel aktörer enligt Rethink Musics undersökning 2015. 

 Dessa summor hamnar bortom artistens kontroll i en så kallad ”black box” – där ägarna av 

royalties inte kan bli korrekt identifierade på grund av bristen av ett fungerande system i 

musikbranschen som kopplar användaren till ägaren. Stora bolag och förlag får ofta betalt i 

förskott från streamingtjänster och det är oklart vad som händer med pengarna som betalats ut 

när låten inte uppnår den förutspådda mängden streams (Rethink Music 2015). 

2.3 Digitaliseringens möjligheter 

Vår tids samhällsutveckling drivs utöver digitaliseringen av ett antal genomgripande 

samhällstrender såsom ökad globalisering, accelererande urbanisering, ett växande 

kunskapssamhälle, starkare individualisering, större mångfald och pluralism. Detta innebär att 

vi nu står inför utvecklingssprång som kommer att förändra nästan allting: vad vi gör, hur vi 

gör det och vad som går att göra (SOU 2016:89, s.131). Wallach (2016) menar att 

informationen finns om vem som gjort vad på en skiva någonstans i världen men den är 

fragmenterad mellan ett stort antal databaser som inte synkar med varandra, dessutom kan 

dessa ägare ha motstridiga åsikter om vad som ska vara offentligt och vad som ska vara privat 

(Wallach 2014). O’Dair (2016) beskriver också i sin rapport att utmaningen ligger i att det 

inte finns någon central databas med information om alla sånger och inspelnings rättigheter. 

Han menar att informationen på dem olika databaserna även kan variera, utan någon central 

auktoritet för att hantera konflikter.  

 



 13 

Wallach (2016) menar att det är dags för ett paradigmskifte för hanteringen av musik data. En 

lösning skulle kunna vara en decentraliserad global plattform med öppen källkod som ägs och 

delas av alla användarna. Plattformen skulle innehålla global data i realtid som innehåller all 

upphovsrättsinformation. Det skulle göra den till en universal och officiell databas för denna 

typ av information som är öppen och tillgänglig för alla. Wallach menar också att den skulle 

fungera som en snabb och smidig infrastruktur för utbetalning av alla avgifter och royalties.  

I det föreslagna nätverket för rättigheter av musik skulle varje låt, inspelning, rättighetshavare 

och betalare ha sin egna unika adress på databasen eller ”ledger” enligt blockkedje 

terminologin. Programmerade regler definierar hur adresserna relaterar till varandra med så 

kallade ’smart contracts’ som automatiserar allas interaktioner (Wallach 2016). 

 

Blockkedjetekniken har potential att påverka en mängd olika branscher, men är fortfarande i 

ett tidigt skede och det är möjligt att infrastrukturen, internet-protokollet, kan bli en del av 

ryggraden i befintliga eller nya IT-system. Blockkedjetekniken möjliggör ett decentraliserat 

transaktions- och datalagringssystem som i framtiden skulle kunna användas av miljarder av 

aktörer på en global nivå. Tekniken undanröjer behovet av betrodda mellanhänder, liksom 

behovet av att lita på motparter i ekonomiska transaktioner. Blockkedjetekniken representerar 

ett datavetenskapligt genombrott som möjliggör ett robust decentraliserat globalt system för 

verifiering av transaktioner som är öppet för alla att använda och kontrollerbart av alla i 

realtid. Om utvecklingen av blockkedjetekniken följer det mönster vi ser med andra 

internetprotokoll så kommer den sannolikt ha stor påverkan på samhälle och näringsliv 

(Bauman, Lindblom, Olsson 2016). 
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3 Teori 

I detta kapitel förklaras den teori som används i undersökningen.  Delningsekonomi innebär 

att dela ägodelar över digitala plattformar. Delningsekonomi kan t.ex. handla om 

privatpersoner som via plattformar tillfälligt hyr ut sina bostäder eller privatpersoner som i en 

organiserad form lånar eller hyr ut sina stegar, borrmaskiner eller bilar. Men det kan också 

handla om medborgare som skapar en gemensam pool av resurser, t.ex. i form av ett 

klädbibliotek eller en verktygspool (SOU 2017:26 s.62). 

 

Teorin om delningsekonomi appliceras på studiens resultat för att undersöka liknelser med 

framtidens musikbransch och delningsekonomi. Rachel Botsman och Roo Rogers (2010) 

framför i sin bok The Rise of Collaborative Consumption ett antal principer för att beskriva 

vad som gör en bransch till att vara i delningsekonomin. Dessa kriterier förtydligas i en artikel 

skriven av Botsman (2015): 

 

1. Kärnan i affärsidén involverar värdeskapande i oanvända eller outnyttjade tillgångar. 

Vare sig det är för ekonomisk vinning eller ej.  

2. Företaget har värdedrivande egenskaper byggt på meningsfulla principer som 

inkluderar transparens och äkthet som informerar om strategiska beslut både kort- och 

långsiktigt. 

3. Individerna som tillför värde ska vara uppskattade, respekterade och ha befogenhet. 

Företaget ska även vara engagerat i att göra livet för värdeskaparna bättre både 

ekonomiskt och socialt. 

4. Kunderna på plattformarna ska kunna dra fördel av möjligheten att få produkten eller 

tjänsten på ett mer effektivt sätt som att dem betalar för tillgång istället för 

ägandeskap. 

5. Företaget ska vara byggt på distribuerade marknadsplatser eller decentraliserade 

nätverk som skapar en känsla av tillhörighet och kollektiv ansvarighet med ömsesidiga 

förmåner genom gemenskap. 

 

Botsman (2015) urskiljer tre olika typer av drivkrafter i delningsekonomin: ekonomisk, 

teknologisk och samhällelig. 
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• De ekonomiska drivkrafterna är: intäktsgenerering av oanvända eller outnyttjade 

varor, kapacitet, ökad finansiell flexibilitet: benägenhet för tillgång istället för ägande 

eller investering i riskkapital.  

• De teknologiska drivkrafterna är: Sociala nätverk med mobila plattformar och online 

betalningssystem. 

• De samhälleliga drivkrafterna är: hållbarhet, önskan om gemenskap och egennytta.  

 

Genom att kombinera blockkedjeteknik med plattformskooperativ uppstår nya möjligheter till 

värdeskapande i delningsekonomin, där skala och rättmätig avkastning för användarna går att 

åstadkomma på helt nya sätt. Andra exempel på konkreta tillämpningar av blockkedjeteknik 

med relevans inom delningsekonomi är modeller för att ge användare kontroll över sina data 

såsom Estlands arbete med digitalt medborgarskap (SOU 2017:26 s.267). 
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4 Metod 

Användandet av blockkedjeteknologi i musikbranschen undersöks i form av en kvalitativ 

fallstudie med intervjuer med informatörer och kommunikatörer i musikbranschen samt 

verksamhetsanalyser. I detta kapitel redovisas en genomgång av fallstudien som metod, hur 

data har samlats in och behandlats samt etiska överväganden av hur denna information har 

kunnat hanteras. 

4.1 Fallstudien som undersökningsdesign 

Fallstudien är en metod som utnyttjas för att systematiskt studera en företeelse, i detta fall 

blockkedjeteknologi. På grund av att ämnet blockkedjeteknologi är nytt och outforskat har 

data har samlats in med hjälp av dokument ur relevanta fall och intervjuer som jämförts och 

analyserats med hjälp av teorin om delningsekonomi. Studien har utformats ur behovet om att 

förstå en komplicerad social företeelse (Yin, 2006, s18).  

 

Sharan B Merriam (1994) beskriver att en fallstudies resultat omfattar oftast mer än endast 

intervjuer och enkäter vilket gör att resultaten blir explorativa och holistiska vilket menas att 

dem är verklighetstrogna och empiriskt förankrade. Merriam menar att en fallstudie ska 

innefatta så många variabler som möjligt och ska beskriva samspelet mellan dem. 

4.2 Datainsamling 

Styrkan i en fallstudies datainsamling ligger i möjligheten att använda många 

informationskällor, en så kallad pluralistisk datainsamling. Metoden för detta kallas 

triangulering och är grunden för användning av flera informationskällor (Yin 2006, s.126).  

Undersökningen är ägnad att besvara frågeställningarna genom att ha genomfört två 

kvalitativa intervjuer och genom att ha analyserat källor som: whitepapers 

(organisationsrapporter), avhandlingar, offentligt tryck, nyhetsartiklar, konferensbidrag och 

videoklipp. Varje resultat eller slutsats i en fallstudie är sannolikt mer övertygande och riktig 

om den grundar sig på olikartade informationskällor som avser att styrka varandra (Yin, 2006, 

s.125). Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är ofta problematiska frågor i fallstudier. 
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Denna fallstudies mål är att följa systematiska procedurer, regler och tillämpa multipla studier 

för att styrka generaliserbarheten och höja reliabiliteten.  

4.2.1 Dokument 

Dokument har samlats in kontinuerligt under projektets gång där granskningar av källor har 

lett till fler dokument. Whitepapers som är finansierade av olika organisationer likväl som 

forskningsartiklar, rapporter, avhandlingar och nyhetsartiklar har granskats med ett kritiskt 

förhållningssätt eftersom de ibland innehåller skevheter. Dokument måste alltid användas med 

försiktighet och ska inte uppfattas som riktiga återgivningar av något som ägt rum (Yin 2006, 

s.113). Sökningar via Google har främst lett till whitepapers vilket har generat merparten av 

den empiriska grunden men även offentligt tryck från regeringen och lantmäteriet har varit till 

stor hjälp. Sökningar via det öppna arkivet DiVA portal har resulterat i forskning om 

styrnings problematiken i musikbranschen, pengaflöden, upphovsrätt och ledande aktörers roll 

i branschen.   

4.2.2 Intervjumetod 

Tre stycken kvalitativa intervjuer har genomförts med kommunikatörer som informerar om 

styrningsproblematiken och som hanterar upphovsrätt och intäkter i musikbranschen. Deras 

erfarenhet syftar till att bidra med ökad insikt och kunskap till ämnet.  Intervjuerna är 

halvstrukturerade och flexibla av öppen karaktär. Det vill säga att man kan fråga 

nyckelpersonerna både om fakta och om deras åsikter om detta (Yin 2006, s.117).  

 

Två intervjuer har skett via epost och en intervju har skett via telefon.  

6 frågor sändes via e-post med möjligheten ge respondenten god tid att svara eftersom många 

av frågorna krävde svar som behövdes tänkas igenom samt att respondenterna hade mycket att 

göra. Efter intervjun har inga följdfrågor ställts. Intervjuguiden hittas i bilaga 1. 

Telefonintervjun följde samma frågor men var mer flexibel. 

4.3 Urval  

Eftersom blockkedjetekniken är så pass nytt och oetablerat i musikbranschen valdes 

intervjupersonerna ut på grund av deras ställning i den svenska musikbranschen.  

Verksamheterna har valts utifrån efterforskning vilka som använder blockkedjetekniken.   
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4.4 Analysprocess 

Analysen har skett genom en deduktiv ansats då teorin har ändrats under arbetets gång och 

den aktuella teorin har växt fram ur förståelse av empiri samt inläsning av sociologiska och 

ekonomiska teorier. Resultaten har analyserats genom att läsa verksamhetsbeskrivningar och 

jämföra dessa mot studiens teori för att få en förståelse av materialet samt se likheter. 

För att få en förståelse och helhetsbild av telefonintervjun lyssnades samtalet igenom direkt 

och transkriberades sedan ordagrant. Därefter sorterades det som låg utanför intervjuguidens 

tema bort och relevanta kommentarer sparades. Intervjuerna via epost följde intervjuguidens 

tema mer noggrant vilket gjorde att jag fick tydliga svar på mina frågor.  

4.5 Etiska överväganden 

Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska riktlinjer som vetenskapsrådet (2002) tagit fram. 

Alla deltagare är informerade om undersökningens syfte och deltagarna har själva fått 

bestämma om de vill medverka. Deltagarna har själva valt att inte vara anonyma förutom en 

person och det insamlade materialet ämnas endast att användas i forskningssyfte. 
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5 Resultat  

I detta kapitel redovisas resultaten från undersökningen. Fyra verksamheter presenteras och 

placeras in i de fem kriterier Botsman (2015) tagit fram för att en bransch ska vara i 

delningsekonomin. Resultatet redovisar de intervjuade aktörernas problembeskrivning och 

förslag på lösning och sedan följer min analys av hur väl lösningarna stämmer överens med 

teorin om delningsekonomin. 

5.1 Imogen Heap och Mycelium 

Imogen Heap är artist och låtskrivare med över 20 års erfarenhet i branschen berättar i en 

intervju för Forbes Magazine (2015) att det är svårt att skapa en rättvis plattform på grund av 

att det finns för många mellanhänder. Hon menar att vi måste börja om på nytt där artisten är 

med och formar musikens framtida infrastruktur. Mycelium är menad som en kollektiv 

plattform eller databas för musikskapare, lyssnare och kunder, inte bara begränsad till musik 

utan all kreativ media. 

 

Kärnan i Mycelium involverar värdeskapande i upphovsrättsinformationen för aktörer som 

tidigare varit oanvända eller outnyttjade tillgångar. Vare sig det är för ekonomisk vinning 

eller ej. Mycelium är skapat med omtanke om en hållbar framtid för musik (ibid). 

 

Mycelium har värdedrivande egenskaper byggt på meningsfulla principer som inkluderar 

transparens och äkthet som informerar om strategiska beslut både kort- och långsiktigt.. Ett 

uppladdat verk fungerar som med ’smart contracts’ att all information om hur en betalning 

skall fördelas kan ske automatiskt och även helt transparent om en så önskar (ibid). 

 

Individerna som tillför värde ska vara uppskattade, respekterade och ha befogenhet.  

Företaget ska även vara engagerat i att göra livet för värdeskaparna bättre både ekonomiskt 

och socialt. Med blockkedjetekniken blir allt ihopkopplat till andra digitala tjänster som till 

exempel Youtube eller Spotify och på så sätt kan artisten bli krediterad och få betalt direkt om 

låten spelas någonstans (ibid). 
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Kunderna på plattformarna ska kunna dra fördel av möjligheten att få produkten eller tjänsten 

på ett mer effektivt sätt som att dem betalar för tillgång istället för ägandeskap. Kunder på 

Mycelium kan använda musik till filmer eller reklam om det finns färdiga kontrakt i filen som 

visar vad artisten tillåter eller inte tillåter (ibid). 

   

Mycelium är byggt på en distribuerad marknadsplats eller decentraliserat nätverk som skapar 

en känsla av tillhörighet och kollektiv ansvarighet med ömsesidiga förmåner genom 

gemenskap. Mycelium möjliggör kollaborationer mellan andra artister (ibid). 

5.2 Muse  

Muse är ett företag som planerar att använda blockkedjetekniken för att skapa en databas för 

musikrättigheter. Muse vill lösa problemet med royalties som inte betalas ut. Ett problem dem 

kallar för ”Who to pay? issue”. 

 

Kärnan i Muse involverar värdeskapande upphovsrättsinformationen för musikskapare som 

tidigare varit oanvända eller outnyttjade tillgångar. Vare sig det är för ekonomisk vinning 

eller ej. Kreatörerna på Muse får betalt direkt, utan några kostnader eller transaktionsavgifter 

(Muse 2017). 

 

Muse har värdedrivande egenskaper byggt på meningsfulla principer som inkluderar 

transparens och äkthet som informerar om strategiska beslut både kort- och långsiktigt. 

Muse vill skapa en central plats att mata in upphovsrättsinformation. Varje kreatör och 

deltagare i en låt kan bygga datan vilket skapar en rik, transparent, pålitlig och konstant 

växande databas (Muse 2017). 

 

Individerna som tillför värde ska vara uppskattade, respekterade och ha befogenhet. Muse är 

engagerade i att göra livet för värdeskaparna bättre både ekonomiskt och socialt. 

Muse är en automatiserad, globalt distribuerat Peer-to-Peer nätverk som inte är kontrollerad 

av en ensam person, företag eller regering. Muse ägs av alla dess medlemmar och är öppen för 

alla (Muse 2017). 

 

Kunderna på plattformen ska kunna dra fördel av möjligheten att få produkten eller tjänsten 

på ett mer effektivt sätt som att dem betalar för tillgång istället för ägandeskap. Varje låt data 
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som matas in i Muse databasen innehåller informationen som krävs för att betala ut korrekta 

royalties. Vare sig det är individer, företag eller royalty insamlingsorganisationer. 

Tillgångarna delas automatiskt upp och betalas ut direkt enligt instruktionerna som finns i 

‘smart-contract’ (Muse 2017). 

 

Muse är byggt på en distribuerad marknadsplats med ett decentraliserat nätverk som skapar en 

känsla av tillhörighet och kollektiv ansvarighet med ömsesidiga förmåner genom gemenskap. 

Streaming plattformar som har röstats in av Muse medlemmar får speciella förmåner som till 

exempel att Muse kan sköta royaltyutbetalningar. De utvalda plattformarna publicerar 

användardata till Muse vilket möjliggör exakt information om hur många gånger en låt har 

spelats och exakt hur mycket royalties som ska betalas ut till varje rättighetshavare (Muse 

2017). 

5.3 Teosto 

Teosto är en finländsk upphovsrättsorganisation för kompositörer, textförfattare, arrangörer 

och förläggare för musik. Finska Teosto som är motsvarigheten till svenska STIM utvecklar 

en blockkedjeplattform som kallas för The Pigeon Platform för snabbare och mer transparent 

spårning och bearbetning av royalties för upphovsmän och utgivare av musik (Teosto 2017). 

 

Kärnan i The Pigeon platform involverar värdeskapande i interaktionen och datastrukturen 

mellan olika upphovsrättsorganisationer som tidigare varit oanvända eller outnyttjade 

tillgångar. Vare sig det är för ekonomisk vinning eller ej. The Pigeon är designat för att 

reducera kostnader och royalty distributionens fördröjning mellan upphovsrättsliga 

organisationer. Målet är att erbjuda en omfattande service med verktyg för kommunikation, 

datahantering, royalty beräkningar och betalningsmöjligheter (Teosto 2017). 

 

The Pigeon platform har värdedrivande egenskaper byggt på meningsfulla principer som 

inkluderar transparens och äkthet som informerar om strategiska beslut både kort- och 

långsiktigt. 

 

Individerna som tillför värde ska vara uppskattade, respekterade och ha befogenhet. Företaget 

ska även vara engagerat i att göra livet för värdeskaparna bättre både ekonomiskt och socialt. 

The Pigeon fokuserar på utbytet av data i realtid. Att se vart en låt spelas och dess relaterade 
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royaltyutbetalningar mellan upphovsrättsliga organisationer via en databas som möjliggör en 

direkt utbetalning till artisten (Teosto 2017). 

 

Kunderna på plattformarna ska kunna dra fördel av möjligheten att få produkten eller tjänsten 

på ett mer effektivt sätt som att dem betalar för tillgång istället för ägandeskap. The Pigeon 

kommer att förse upphovsrättsföreningar med användbara digitala verktyg som ger snabbare 

informationsflöden av användarrapporter och ekonomisk data mellan olika föreningar globalt 

(Teosto 2017). 

5.5 Auddly och Music Rights Awareness 

foundation 

Grundaren Niklas Molinder berättar om företaget Auddly och stiftelsen Music Rights 

Awareness foundation under regeringskansliet föredrag Immateriella tillgångar – en nyckel 

till tillväxt, nya jobb, rikt kulturutbud och trygga konsumenter (2017). 

Niklas berättar under föredraget att Auddly och stiftelsen vill lösa många av musikbranschens 

utmaningar och problem. De två största problemen enligt grundaren är betalningar och det vi 

kallar för credits.  

Det första steget i att lösa problemen menar grundaren är att utbilda kreatörerna eftersom 

upphovsrätt bygger på en överenskommelse och att alla har samma information. Niklas menar 

att detta måste göras direkt i studion, att alla inblandade parter kommer överens för att 

undvika framtida dispyter. Det är alltså datan som måste bli inmatad korrekt från början. 

Niklas menar att det finns tre olika sätt att få ordning och tillgång till datan:  

1. ”Utbilda kreatörerna, för dem måste lära sig hur viktigt det här är”. 

2. ”Tillhandahålla ett verktyg med teknologins hjälp som dem kan använda för att samla 

in den här datan”.  

3. ”Vi måste få alla att kommunicera”. 

Music Rights Awareness foundation uppgift är att sprida information och utbilda musik 

kreatörer internationellt om deras skyldigheter och rättigheter kopplat till den musik dem 

skapar. Auddly är ett icke vinstdrivande företag som tillhandahåller ett digitalt verktyg för 

kreatörerna att samla in datan när det händer i studion. Niklas menar att det är tiden som gör 

det ett problem, ”Vi måste få dem att göra det direkt, för att man sen glömmer bort det”. 
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Med hjälp av det här verktyget och stiftelsen så kommer vi skapa en ny situation, förändra 

musikindustrin, bygga ny infrastruktur i musikindustrin internationellt och förändra hur 

industrin hanterar indata flöden av kreatörerna säger Niklas. 

 

Niklas menar att vi måste skapa en referenspunkt till sanningen. Eftersom när det är flera 

olika parter inblandade så bygger upphovsrätt på att alla kommer överens. Det måste finnas en 

sanning. Auddlys styrka är att kunna passa in i den existerande musikindustrin med alla dessa 

databaser och alla dessa olika koder, men är också helt redo för morgondagen, till exempel 

med blockkedjeteknik eller andra typer av teknologier som ska hålla ordning på det här. Men 

vi måste först och främst ha en sanning för inmatningen av indata. 

5.6 Intervjuer med informatörer och 

kommunikatörer i musikbranschen 

I följande avsnitt presenteras de tre intervjuer som gjorts. Ingen vill uttala sig specifikt om 

blockkedjetekniken på grund av bristande kunskap eller för tidigt skede i utvecklingen. 

Däremot har dem ett intresse om tekniken och alla ser tendenser till möjligheter tekniken kan 

ha vilket ligger till grund för val av intervjuerna. 

5.6.1 Intervjupersonernas bakgrund  

Ulrika Wendt har jobbat som jurist på SAMI som är en ekonomisk förening utan vinstintresse 

vilka företräder utövarna som spelar och sjunger. Ulrika har arbetat på SAMI sedan 2010 och 

dessförinnan på advokatbyrå med immaterialrätt i över 15 år. På SAMI jobbar hon bland 

annat med de upphovsrättsliga frågorna kopplat till musik. Hennes arbete består i att försöka 

bena ut hur det upphovsrättsliga regelverket ser ut och på ett pedagogiskt sätt förklara det för 

den som frågar.  

 

Linda Portnoff arbetar deltid som VD för en intresseorganisation som heter Musiksverige och 

tycker finansiella flöden och maktstrukturer i musikbranschen är spännande. Hon berättar att 

Musiksverige jobbar för att stärka förutsättningar både för att skapa musik och att förvalta 

eller sprida den i Sverige och utomlands och att Musiksveriges främsta verktyg för att göra 

det är genom en årlig statistisk rapport. Musiksverige jobbar även med kulturpolitiska och 
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näringspolitiska frågor och försöker stötta alla genrer och olika typer av musik och försöka 

skapa dem bästa förutsättningarna för både den smala och den brett populära musiken:  

 

Ska det bara finnas musik som är populär som funkar på marknadens villkor eller 

tycker vi som samhälle uppbackat av regeringen och politik att vi behöver musik som 

kanske inte är så poppis just idag, typ lite avig jazz, skev indie-pop och obskyr 

hårdrock. Då behövs det ju en stödorning runt den musiken för att den ska kunna 

finnas. (Linda Portnoff, Telefon, 8 November 2017) 

 

Den tredje intervjupersonen har valt att vara anonym så denna person beskrivs som P3. P3 

arbetar med licensiering av stora online-kunder som Spotify och Youtube men även med 

relationer till andra rättighetssällskap, förlag och upphovspersoner. P3 beskriver sin roll som 

bred och den innefattar dels att arbeta fram tydliga strategiska mål såväl som titta på 

strategiska partnerskap med olika aktörer. 

 

5.6.2 Intervjupersonernas beskrivningar av 

styrningsproblematiken i musikbranschen  

Ulrika Wendt beskriver att svårigheterna är att påverka dem som har makt. Det är också svårt 

för att utövarna (artister och musiker) många gånger har en svag ställning och ofta är i 

beroendeställning i förhållande till såväl skivbolagen som de aktuella tjänsterna. Det kan vara 

viktigt att poängtera att den ersättning som artister får från t.ex. Spotify bara avser s.k. 

royalty-artister. Bakgrundsmusiker får ingen ersättning därifrån utan påstås avlösta vid 

inspelningstillfället. Ulrika menar att musikbranschen är en snårig djungel med många 

inblandade:  

 
Det kan ta tid med vissa rättigheter eftersom internationella parter ibland är inblandade. Man kan 

sammanfatta det som att det inte är helt lätt att göra rätt för sig även om man vill. 

Ett annat problem är bristen på heltäckande rapportering om vad som spelas - i butik, restaurang etc. Än 

så länge kostar det mer än det smakar att ta in och matcha sådan rapportering med vår data. (Ulrika 

Wendt, Epost, 4 december 2017)  

 

Linda Portnoff som tidigare har forskat om styrningsproblematiken i musikbranschen berättar 

att en stor utmaning handlar om att försöka fördela intäkterna som genereras på 

musikmarknaden: 
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Man ju lätt se som en utmaning att intäkterna som genereras samlas hos ett fåtal, det är samma problem 

som hela samhällets inkomstfördelning, att de som är rika och tjänar mycket är några få jämfört med 

hela jordens befolkning, och kanske inte så specifikt musik egentligen. Det är om klasssamhälle, 

kapitalism och olika uppfattningar om rättvisa osv. som gör att samhället ser ut som det gör idag. (Linda 

Portnoff, Telefon, 8 November 2017) 

 

P3 menar att digitaliseringen av musikindustrin har medfört stora skillnader för 

upphovsrättsorganisationer i hela världen. Han beskriver några av de stora förändringar som 

digitaliseringen fört med sig: 

 
Från att historiskt sett endast licensierat våra rättigheter lokalt för nyttjanden i Sverige licensierar vi nu 

internationellt. När en ansluten upphovspersons låt spelas på Spotify i Frankrike så är det inte det 

Franska sällskapet SACEM som licensierar och samlar in ersättningen, det gör Sverige. 

Konsolidering av rättigheter – sedan några år tillbaka samarbetar Sverige med det brittiska sällskapet 

PRS och det tyska sällskapet GEMA inom licensiering, verk datahantering och processerande av 

musikanvändningsfiler från stora globala tjänster. Det innebär att en musiktjänst kan skaffa en licens för 

samtliga tre sällskaps repertoar i en och samma licens för bruk än så länge i Europa, i förlängningen 

globalt. (P3, Epost, 19 November 2017) 

 

Att musiken sprids globalt är en fantastisk konsekvens av digitaliseringen. För 10 år sedan 

avräknade Stim royalties för ca 200000 verk, under 2017 var motsvarande siffra 1,8 miljoner. 

 
Den största nackdelen har egentligen inte med digitaliseringen att göra utan handlar snarare om hur 

vissa företag utnyttjar kryphål inom lagstiftningen för att undvika att ersätta de upphovspersoner som 

skapar värdet i stora globala tjänster. 

Transfer of Value-problematiken är det enskilt största hotet mot musikindustrin och upphovspersoner i 

dagsläget. (P3, Epost, 19 november 2017) 

 

P3 tycker ersättningsnivåerna för låtskrivare i förhållande till masterrättighetsinnehavarna är 

skev. En intressant punkt som P3 poängterar är att vi levt med streaming i 10 år men 

prissättningen är precis densamma som 2008. Under tiden har VOD-tjänsterna2 framgångsrikt 

genomfört flertalet prishöjningar. Inom musiken går utvecklingen snarare åt andra hållet med 

subventionerade familjepaket som det tydligaste exemplet. 

 
                                                
2 Video On Demand tjänst (t.e.x SVT Play, Netflix m.m.). 
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5.6.3 Intervjupersonernas förslag på lösningar och 

framtidsvisioner 

Linda Portnoff vill skifta makten till dem som gör musik. Hon menar att mellanhänderna har 

alldeles för stor makt och det borde vara kreatörerna som har kontrollen på sina verk:  

”Utövare, kompositörer och artister borde ha makten och kontrollen över det dem skapar och 

sina rättigheter” (Linda Portnoff, Telefon, 8 november 2017). 

 

Linda berättar också att det även handlar om ömsesidiga beroenden mellan skapare och andra 

aktörer:  
 

Man kan sitta med all makt över sin låt men om man vill ta den till en marknad behöver man kanske 

hjälp med det. Och då måste den som hjälper till också få sin andel. Men man kanske skulle vilja ha lite 

bättre inblick kring hur dem här maktförhållandena ser ut. (Linda Portnoff, Telefon, 8 november 2017) 

 

Ulrika Wendt berättar att SAMI arbetar tillsammans med organisationer nationellt samt 

internationellt i en kampanj som heter Fair Internet där dem försöker påverka lagstiftaren att 

öppna upp för att det ska utgå ersättning från tjänster som Spotify, Apple Music etc. till 

utövare via en oavvislig ersättningsrätt som samlas in via kollektiva 

förvaltningsorganisationer. 

 

Ulrika skriver att SAMI har ett eget upparbetat register med information om inspelningar och 

vilka som är med på dem samt vilken roll man som musiker har haft på inspelningen. 

Det är inte är ett öppet register eftersom SAMI måste förhålla sig till PUL (Person 

uppgiftslagen) och kommande GDPR (General data protection regulation). 

Ulrika menar däremot att viss information utväxlas via systersällskap i andra länder utifrån 

avtal med dem. Där handlar det ju om att utväxla pengar så att svensk musik ersätts i t.ex. 

Frankrike och vice versa. 

        

Ulrika hoppas att inspelningsinformationen ska bli mycket mer homogen och fullständig i 

framtiden:  

 
Utövarorganisationerna i världen arbetar på en gemensam databas som heter VRDB2. Jag tror att 

SAMIs arbete i framtiden kommer att flyta på ännu smidigare än idag och att det inte kommer att 

behövas lika mycket "handpåläggning" som det görs nu. (Ulrika Wendt, Epost, 4 december 2017) 
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Ulrika önskar också mer samarbete mellan olika rättighetsorganisationer, enklare sätt att 

använda sig av musik och ett annat synsätt på musik som handelsvara:   

 
Det skulle vara enkelt för den som vill använda musik att göra det. Jag skulle också vilja förändra 

gemene mans syn på att det ska kosta så lite som möjligt. Jag tycker man glömmer bort att det faktiskt 

är ett måste att betala för sig om musik ska kunna fortsätta skapas på ett kvalitativt sätt och inte enbart 

kvantitativt. Jag skulle också vilja slå ett slag för att värna om musikern/artisten och om deras rätt till 

ersättning och att det upphovsrättsliga systemet faktiskt är ett ekonomiskt system som är tänkt att se till 

att olika typer av nyttjande ska leda vidare till ersättning. Tyvärr verkar många ha glömt bort detta eller 

kanske saknar kunskap om att det är en av tankarna bakom systemet. (Ulrika Wendt, Epost, 4 december 

2017) 

 

P3 berättar att verksamheten han arbetar i följer utvecklingen av blockkedjetekniken noggrant 

men har i dagsläget inte implementerat tekniken inom något område av verksamheten. P3 

avslöjar däremot att ”flera spännande projekt bubblar”. P3 tror att det exempelvis finns stora 

fördelar med tekniken inom hanterandet av verksdata. Det stora problemet kommer dock vara 

att få till en lösning som innebär att alla kan känna sig trygga med vilka aktörer som anses 

vara auktoriteter i kedjan 
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6 Analys 

Resultaten visar att blockkedjetekniken håller på att tillämpas för att förenkla och 

effektivisera den nuvarande modellen av hantering och bearbetning av verksdata både lokalt 

och globalt. Likheterna mellan verksamheterna är att kärnan i affärsidéerna involverar 

värdeskapande för musikskaparna genom att  upphovsrätten synliggörs och används dels mot 

kunder och dels mot lyssnare. Detta möjliggör att alla får rätt till namnangivelse. 

Jämfört med idag är det outnyttjade tillgångar eftersom inte alla syns och får betalt. Intäkterna 

kan komma från kunder och slutkonsumenter snabbt och smidigt utan mellanhänder.  

 

Resultaten visar att blockkedjetekniken håller på att etablera sig år 2017. Tekniken erbjuder 

många möjligheter för effektivisering samt att öka värdet för musikskaparna. Likheter mellan 

verksamheterna visar de meningsfulla principer som ökad transparens samt uteslutandet av 

mellanhänder. Resultaten visar också att verksamheterna är engagerade i att göra livet för 

värdeskaparna bättre både ekonomiskt och socialt genom namnangivelse och kollektiva 

plattformar. Analysen visar att den största fördelen ligger hos musikskaparna som får 

möjligheten att hantera sina värdehandlingar samt möjligheten att få kontroll på hur och vart 

deras verk används och insikten i de ekonomiska flödena.  Detta betyder att kriterierna som 

Botsman (2015) framför för att en bransch ska vara i en delningsekonomi uppfylls. 

Verksamheternas ekonomiska drivkrafter ger ökad finansiell flexibilitet för artisten eftersom 

de tidigare outnyttjade tillgångarna kan utnyttjas med dagens nya teknik. Inte begränsat till 

endast musik utan all kreativ media.  
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7 Diskussion 

Syftet med undersökningen var att identifiera, undersöka och beskriva hur och varför några 

företag och organisationer använder blockkedjetekniken inom musikbranschen år 2017 samt 

för att bidra med kunskap inom ljud- och musikproduktion. Undersökningen har bidragit med 

kunskap om styrningsproblematiken i musikbranschen och förståelse om digitaliseringens 

möjligheter till förändring. Genom att identifiera och analysera verksamma samt blivande 

aktörer har viktiga tankar och idéer om framtiden synliggjorts. 

 

Resultatet visar att blockkedjeteknikens integrering i musikbranschen skulle kunna 

effektivisera och bland annat synliggöra medverkande artister som inte syns. Även fast 

musiker, ljudtekniker och producenter får betalt i det nuvarande systemet så skulle en mer 

detaljerad beskrivning kunna ge mer erkännande för dem medverkande och även kunna stärka 

lyssnarupplevelsen. Resultaten visar liknelser på idéerna som Wallach (2016) tar upp om en 

global databas som regleras av smart contracts. Det är dock naivt att tro på en enda global 

databas eftersom det finns många intressenter som vill vara med och arbete måste finnas till 

många. Däremot möjliggör blockkedjetekniken hanteringen av verksdata att kommuniceras 

globalt på ett decentraliserat nätverk utan någon maktordning vilket kan resultera i en enorm 

effektivisering. Som Bauman, Lindblom och Olsson (2016) beskriver är tekniken fortfarande i 

ett tidigt skede och dess påverkan på musikbranschen är idag svår att förutspå. Därför finns 

det stora möjligheter till vidare forskning på ämnet i framtiden, både på tekniken men även 

vilken påverkan det har på samhället, artister och musikbranschen. 

 

Den nya kunskap studien bidragit med kompletterar den tidigare forskningen om 

styrningsproblematiken i musikbranschen och ger perspektiv på mångfalden av positiva 

förändringar blockkedjetekniken kan innebära för verksamma inom ljud- och 

musikproduktion. Undersökningen bidrar med kunskapen att aktörer i musikbranschen 

tillämpar blockkedjeteknologi år 2017 som uppfyller kriterierna för delningsekonomin vilket 

kan innebära förändrade villkor för musikskapare när det gäller ekonomisk ersättning och 

erkännande. 
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Styrkan i undersökningen är användningen av flera källor som kunde förklaras med hjälp av 

teorin om delningsekonomi samt jämföras med tidigare forskning. Resultatets mönster ger 

transparens och ökar generaliserbarheten i studien. En begränsning denna studie har är att 

datan som samlats in grundar sig i tankar och idéer om framtiden. Vidare forskning behöver 

synliggöras när tekniken är mer etablerad som till exempel att jämföra vilka skillnader som 

uppstått för en musikskapare. 

 

I författandet av denna uppsats har jag som audiovisuell student fått insikt i musikbranschens 

infrastruktur. De nya kunskaperna har väckt tankar om ifrågasättande av nuvarande 

maktstrukturer och skapat förhoppning om en hållbar framtid. Hållbarhet, önskan om 

gemenskap och egennytta är samhälleliga drivkrafter musikbranschen behöver för framtida 

utveckling. Jag tror likt Wallach (2016) att ett paradigmskifte håller på att ske i 

musikbranschen där infrastrukturen byggs om och anpassas för framtiden. Förhoppningsvis 

sker det på rätt sätt men att nya problem ska uppstå är oundvikligt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

1.Den digitala tekniken och det gränslösa internet har en betydande inverkan på det upphovsrättsliga 

regelverket. 

Hur arbetar du med detta och vilka för och nackdelar finns det idag? 

  

2. Vilka problem ser du för tillfället gällande musik, upphovsrätt och licensiering? 

Har du någon erfarenhet eller exempel på problem? 

Hur arbetar du för att lösa detta? 

  

3. Hur hanterar din verksamhet musikens meta data och information om olika deltagare? 

Hur tillgänglig är den för andra att använda sig av? 

Hur ser du din verksamhet arbeta i framtiden? 

  

4. Vad har du för relation till blockkedjetekniken och digitalisering? 

Arbetar du med detta i nuläget? 

  

5. Vilka möjligheter ser du för blockkedjetekniken inom musikbranschen? 

Vilka för och nackdelar ser du denna teknik ha? 

Vilka risker kan det innebära? 

  

6. Om du fick ändra på något inom musikbranschen, vad skulle det vara? 

 

 


