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Abstract 

Denna uppsats problematiserar hur kollektiva förvaltningsorganisationer fördelar pengar 

insamlade från offentligt framförd klubbmusik samt undersöker hur etablerade dj’s och 

producenter ser på dagens system och tror sig påverkas av detta. Med djupintervjuer av 

fyra personer undersöker uppsatsen även hur dessa ser på rapportering av den spelade 

musiken, vilka problem som kan uppstå och om det finns tekniska möjligheter att 

underlätta för korrekt fördelning. Resultaten visar att intervjupersonerna skiljer sig åt i 

vilken typ av karriär de har och därmed hur man förhåller sig till dagens system. Ingen 

ställde sig dock positiv till att rapportera in spellistor med vad de spelat som dj’s, man 

lyfte även fram problemet med att ersätta musik som spelas men ännu inte släppts 

officiellt. Det framkom också att vi idag har tekniska möjligheter att övervaka vad som 

spelas genom användandet av akustiska fingeravtryck. Jag diskuterade att det är först 

när ett sådant system är på plats som vi kan se hur mycket fel dagens pengar fördelas. 
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1. Inledning 

Så länge jag kan minnas har  musiken funnits där, ett intresse som har gått från Gyllene Tider 

till  Iron Maiden och under tonåren mer mot elektronisk musik, framförallt dansmusik. Viljan 

att själv kunna skapa och framföra musik - och de instrument som kommer med en viss genre 

har följts åt. Jag var aldrig speciellt duktig på att spela gitarr, men när det kom till datorer och 

att framföra medierad  musik blev det plötsligt mycket roligare. I och med att mina 1

ambitioner växt och tankar om att eventuellt göra något mer seriöst av mitt musikintresse har 

jag “tvingats” att även intressera mig för hur man kan försörja sig på sitt musikskapande, 

vilket förefaller inte allt för enkelt. 

Uppkomsten till denna uppsats började med att jag (som kommande klubbarrangör och dj) 

kontaktade STIM och SAMI, vilka är kollektiva förvaltningsorganisationer vars uppgift är att 

samla in och fördela ut pengar i upphovsrättsinnehavarnas - musikers och artisters intresse. 

Jag ville klargöra hur vi (på rätt sätt) skulle sköta redovisningen av musiken som skulle 

komma att spelas under klubbkvällarna; så att pengarna som betalas in skulle gynna rätt 

personer. Det jag möttes av från båda förvaltningsorganisationerna var ett i princip obefintligt 

system för att ta in denna information, man använde sig av s.k. analogiavräkningar, vilket 

fick mig att fundera; kommer pengarna verkligen rätt och hur ser musikskapare på detta? 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att problematisera dagens sätt att fördela pengar insamlade från 

offentligt framförd klubbmusik. Jag ämnar därmed att fylla kunskapsluckor gällande hur 

producenter och dj’s ser på dagens system - och tror sig påverkas av detta; genom att lyfta 

fram deras erfarenheter och upplevda problem. Detta har brutits ned till fyra forskningsfrågor: 

1. Hur förhåller sig professionella producenter och dj’s till systemet idag? 

2. På vilket sätt påverkar det dem själva, och verksamheten i stort? 

3. Hur ställer de sig till att rapportera den spelade musiken? 

4. Finns det tekniska möjligheter att underlätta detta?  

 Lunberg, D. & Malm, K. & Ronström, O. (2000). Musik medier mångkultur Hedemora: Gidlunds förlag1
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1.2 Avgränsningar 

Då det förekommer en stor variation av dansmusik som spelas på olika klubbar har jag för 

uppsatsen valt att fokusera på smalare musik inom genrerna House och Techno. Den sortens 

musik anser jag vara relevant för uppsatsen eftersom dessa låtar sällan spelas på kommersiell 

eller statlig radio (förutom i vissa specialprogram), och inte förekommer på bland annat 

top-40 listor. Begreppets kommersialism diskuteras i avsnitt 1.4.3. 

1.3 Metod 

Enligt Trost gör en kvantitativ metod forskaren begränsad i den mening att frågorna är 

strukturerade med fasta svarsalternativ, att nå en djupare förståelse blir då problematiskt. Om  

svarsalternativen är öppna avgör istället den tillfrågade vilken struktur svaret får.  För att 2

besvara syftet och forskningsfrågorna har jag valt att tillämpa ett kvalitativt tillvägagångssätt 

genom att utföra djupintervjuer, eller som Trost hellre kallar det; fokusintervjuer.  Kvale 3

skriver att “kvalitativa metoder hänför sig till hur något sker eller upplevs, eller kanske vad 

för slag något är, medan kvantitativa metoder hänför sig till hur mycket av ett visst slag”.  4

1.3.1 Urval av informanter 

I urvalet av informanter har jag utgått från Gävle. Jag har nytta av mina befintliga kontakter i 

staden och anser att det finns ett tillräckligt stort underlag av personer som uppfyller de nedan 

framställda kriterierna. Genom att ta hänsyn till uppsatsens omfattning, syfte och fråge-

ställning har jag kommit fram till att fyra informanter vore rimligt. Risken om jag skulle göra 

“för många” intervjuer är att det inte finns tid att utförligt analysera deras svar - “mindre kan 

vara mer”.  Dessa kriterier har tagit fram för urvalet: 5

 1. Vara etablerad dj av house och/eller techno 

 2. Producera elektronisk dansmusik 

 3. Ha släppt musik på skivbolag 

 Trost, Jan (2010:40). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur2

 Ibid. (2010:43)3

 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014:160). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur4

 Ibid. (2014:153)5
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Eftersom att denna uppsats i frågeställningen inte ämnar att jämföra skillnaden mellan hur 

personer av olika kön diskuterar kring frågorna kommer uppsatsen längre fram inte heller 

behandla kön. Jag har primärt utgått från att hitta lämpliga informanter utefter de framställda 

kriterierna, sekundärt har jag ämnat att balansera urvalet för en spridning vad gäller ålder och 

kön, dock inte på bekostnad av de grundläggande kriterierna. 

1.3.2 Utförande och datainsamling 

Intervjuerna kan beskrivas som halv- eller semistrukturerade samtal, vilket Kvale liknar med 

ett vardagssamtal, men som inte är helt öppet och “inbegriper en specifik teknik”.  Trost 6

menar att det kan vara problematiskt att använda begreppet semistruktur, och rekommenderar 

att man hellre säger att intervjun är strukturerad (handlar om ett område) och att frågorna är 

öppna, vilket är vad jag med användandet av begreppet semistruktur syftar till. Inför 

intervjuerna har jag förberett fyra samtalsämnen eller rubriker, dels för att säkerställa den 

empiriska datainsamlingen samt för att samtalet ska få en tydligare struktur. 

 Bakgrund - ekonomi - problematisering - eventuell lösning 

Detta kan ses som en sorts intervjuguide, som enligt Trost bör vara ganska kort och ta upp 

stora delområden, och skall finnas inlärd i ryggmärgen hos den som utför intervjuerna.  Jag 7

förberedde även frågor för att ha något att falla tillbaka på - vilket inte behövdes då samtalen 

flöt på bra ändå. 

Intervjuerna utfördes i olika miljöer, tre av dem var lugna och under samtalen var vi helt 

ostörda. Dessa utfördes i en studio, hemma hos en informant och i ett rum i anslutning till en 

studio. Den sista utfördes på ett café, där bakgrunden var mer livlig. Även om vi inte blev 

direkt störda av någon upplevde jag att det var lite svårare att koncentrera sig på intervjun i 

den miljön. Varje intervju tog mellan 48 - 60 minuter, och genomfördes under vecka 48 och 

49 2015. Samtalen spelades in med en mobiltelefon (i flygplansläge) som var placerad mellan 

mig och informanten. En laptop användes som extra inspelning, för att säkerställa material-

insamling. På datorn hade jag även min intervjuguide och förberedda frågor som säkerhet att 

falla tillbaka på, vilket som tidigare nämnts inte behövde användas. 

 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014:45)6

 Trost, Jan (2010:71)7
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1.3.3 Reliabilitet, validitet och reflexivitet 

Produktionen av data i en kvalitativ forskningsintervju bygger på intervjuarens färdigheter 

och personliga omdöme när det gäller att ställa frågor.  Jag har ingen tidigare erfarenheter av 8

hantverket att utföra djupintervjuer. Under utbildningen och kursen som lett fram till denna 

uppsats har inte heller någon form av praktisk “workshop” för att förbereda författaren inför 

dessa situationer erbjudits. Kvale och Brinkmann skiver att “de färdigheter, kunskaper och 

bedömningsförmågor som krävs för att göra en intervju av hög kvalitet kräver omfattande 

träning”.  Jag anser dock att mitt musikaliska intresse och kunskapen om scenen i Gävle 9

påverkar uppsatsen på ett positivt sätt, vilket kan balansera upp min bristande erfarenhet. 

Genom att hålla till i den miljö där undersökningen ska genomföras kommer man in i den lokala 
jargongen, de dagliga rutinerna och maktstrukturerna och får därmed en känsla av vad 
intervjupersonerna kommer att tala om, en situation som inte är helt olik den ny lärling möter i 

en verkstad.  10

Kvale och Brinkmann skriver även att “kunskap om ämnet för intervjun krävs särskilt för 

konsten att ställa andrafrågor, och följa upp intervjupersonens svar”, vilket jag anser mig 

besitta, som därmed har bidragit till högre kvalité. Risken för bias i och med att jag skulle 

kunna anses vara partisk genom min personliga koppling till scenen har jag tagit hänsyn till 

genom att ställa öppna frågor  utan standardiserade svarsalternativ, samt framställa 11

informanternas svar på ett objektivt sätt i resultat- och analys avsnitten. Genom om att vinna 

insikt i mina ofrånkomliga fördomar kan jag sträva efter reflexiv objektivitet.  12

Forskningens trovärdighet kan även hänga samman med möjligheterna att generalisera, det vill 
säga att säga något om en större population eller annan miljö än just den som har studerats.  13

 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014:85)8

 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014:89)9

 Ibid. (2014:150)10

 Trost, Jan (2010:40)11

 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014:292)12

 Ahrne, Svensson (2011:28). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber13
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En intervjustudie som bedöms vara reliabel och valid behöver inte nödvändigtvis vara 

generaliserbar. Traditionellt sett har vetenskapen ställt anspråk på generaliserbarhet, men 

enligt en humanistisk uppfattning är varje situation unik, och i ett postmodernt angreppssätt 

ersätts sökandet efter universell kunskap av den unika kunskapens heterogenitet och 

kontextualitet.  Jag anser dock att en viss generalisering är möjlig; då informanterna förhåller 14

sig till ett system som gäller i hela landet, och sysslar med något som inte är unikt för Gävle. 

Att inte fler intervjuer med större geografisk omfång utförts kan ha påverkat resultatet och 

generaliserbarheten. Med tanke på uppsatsens omfattning vore det dock orimligt att begära. 

1.3.4 Etiska överväganden 

Under studiens gång har de grundläggande forskningsetiska principerna  följts. Intervjuerna 15

började med att jag informerade informanterna om arbetets etiska riktlinjer och syftet med 

uppsatsen. De kunde själv välja om de vill delta eller inte. Principer angående konfidentialitet 

följs då de intervjuade personerna är anonyma i framställandet. Informanterna informeras 

också om att det alltid finns en risk att identifieras av tredje part, och att anonymitet inte är 

någon garanti mot detta. 

1.3.5 Transkribering 

För de tre första intervjuerna gjordes transkriberingen dagen efter varje intervju, gällande den 

sista intervjun gjordes detta två dagar efter då intervjun skedde på en lördag. Under arbetet 

med att skriva ut intervjuerna har jag använt ett selektivt tillvägagångssätt, vilket betyder att 

jag inte har skrivit ut hela samtalen, utan endast det som närmar sig att svara på forsknings-

frågorna, samt information som kan bidra till ny och djupare förståelse. Jag har samtidigt haft 

inställningen att hellre skriva ut mer än vad jag tror mig behöva, snarare än “för lite”. 

 För att uppfylla de etiska riktlinjerna och anonymitetskravet kan talspråket i 

transkriberade versionen justerats för användningen som citat. Detta har gjorts varsamt för att 

inte påverka meningen i citaten. Det är viktigt att ha i åtanke att det är jag som forskare och 

författare som skriver uppsatsen, vilket också kan avspeglas i resultatet. 

 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014:310)14

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf15
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1.4 Tidigare forskning 

För att ta fram material att kumulativt bygga uppsatsen på har jag sökt upp tidigare arbeten 

med liknande inriktning på diva-portal, och försökt ta vara på relevanta referenser. Jag har 

även använt sökmotorn Summon, vilket är en tjänst som Högskolan Dalarna bidrar med. 

Fysiska böcker har sökts på Libris och hos HelGe-biblioteken. Min handledare har också varit 

till stor hjälp genom rekommendationer och personligt utlån. Slutligen har Google använts. 

De senaste åren har det kommit forskning med inriktning på de upphovsrättsliga områdena i 

form av kandidatuppsatser och doktorsavhandlingen Musikens politiska ekonomi där Fleischer 

“tar ett brett historiskt grepp om musiklivets reglering under 1900-talet”.  16

1.4.1 Kollektiva förvaltningsorganisationer 

Fleischer förklarar att när STIM grundades 1923 var det ett svar på behovet som uppstod i 

samband med att 1919 års lagstiftning trädde i kraft.  Svenska Tonsättares Internationella 17

Musikbyrå är en ekonomisk förening med uppdraget att realisera den ekonomiska rätten hos 

lagligt skyddade verk; genom att samla in pengar och betala ut dem till upphovsrätts-

innehavarna. Förutom STIM (vilka företräder den egentliga upphovsrätten) finns även två 

organisationer som samlar in pengar från vad man kallar närliggande rättigheter. SAMI - 

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation arbetar på uppdrag av artister och 

musiker, IFPI - International Federation of the Phonographic Industry är en internationell 

organisation som företräder musikbolagen. 

SAMI bildades av Musikerförbundet och Teaterförbundet ur 1960 års upphovsrätts-

lagstiftning, samtidigt fick IFPI också p.g.a lagstiftningen sitt stora genombrott i Sverige. 

Detta var under samma period som Sverige undertecknade Romkonventionen; med hän-

visning till befintlig lagtext 45-47§ i 5 kap. om upphovsrätten vissa närstående rättigheter.  18

För uppsatsens senare del är det väsentligt att förstå var SAMI kommer från, vilken jag ämnar 

beskriva genom Musikerförbundets historia genom Fleischer. 

 Fleischer, Rasmus (2012). Musikens politiska ekonomi. Stockholm: Ink bokförlag16

 Ibid. (2012:125)17

 Ibid. (2012:283)18
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Den 1 januari 1925 inledde radiotjänst sina utsändningar till den Svenska befolkningen. Dock 

dröjde det inte länge innan man i Musikerförbundets tidning Musikern började rapportera om 

hur konserthusen avfolkades. Fleischer beskriver konflikten som en facklig fråga, då Musiker-

förbundet ville värna om arbetstillfällena.  Nästa orosdiskussion kom 1929, då man i samma 19

tidning började rapportera om ljudfilmens intåg; och varnade för en stundande mass-

arbetslöshet bland musiker.  Under 1930-talet fortsatte tekniken att ersätta musiker med 20

högtalare även i b.l.a restauranger. Detta kan bekräftas av hur STIM’s synsätt kom att 

förändras i början av 1930-talet då man gick från ett svagt intresse för offentligt framförd  

musik i medierad form (musik från högtalare), till att 1933 i högsta domstolen få rätt till 

inkassering med argumentet att högtalaren bör betraktas som ett nytt musikinstrument.  21

Ett modernare exempel på Musikerförbundets kamp mot mekaniseringen var försöket till att 

införa en särskild diskoteksavgift. Man kunde i Tv2’s Rapport den 14 maj 1979 höra: 

Diskoteksmusiken på grammofon håller på att konkurrera ut dansorkestrarna. Men nu vill 
Musikerförbundet rädda den levande musiken genom att kräva en särskild diskoavgift och 
spritstopp för de restauranger som går över från levande musik till disko. 

Varje månad självdör minst ett dansband här i Sverige och köerna utanför Musikerförbundets 

arbetslöshetskassa blir längre och längre.  22

Sommaren 1986 fick även närliggande rättigheter (SAMI och IFPI) genom en lagändring rätt 

att samla in pengar från offentligt framförd högtalarmusik.  Idag betalar bland andra butiks-23

ägare och restaurangägare två separata avgifter för att spela högtalarmusik; en till STIM och 

en till SAMI, som därefter delas med IFPI.  Ett problem som uppstår vid hanteringen av 24

pengar insamlad från offentliga högtalare är att veta vilken musik som har spelats, och därmed 

vem som rimligtvis ska få betalt. När ett band framför upphovsrättsskyddade verk fyller de 

själva i en blankett om vad som framförts, detta kan bli problematiskt för högtalarmusik. 

 Fleischer, Rasmus (2012:135)19

 Ibid. (2012:142)20

 Ibid. (2012:172)21

 Rapport, Tv2, 1979-05-14.22

 Fleischer, Rasmus (2012:393)23

 http://www.ifpi.se/musikanvandare/sa-anvander-du-musik-lagligt. Hämtad 11 november 2015.24
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1.4.4 Analogiavräkningar 

När STIM (1933) började samla in pengar från högtalare fick man gissa sig till vad som 

spelades,  idag kallas det för analogiavräkningar. Detta sätt att genomföra utbetalningar 25

baseras på statistik, och motiveras enligt STIM av att det “inte finns några kostnadseffektiva 

metoder för att administrera musikrapporteringen”, och baseras bland annat på tv- och 

radioutsändningar, samt fysisk och digital musikförsäljning.  Även SAMI och IFPI använder 26

sig av liknande system. Enligt STIM’s årsredovisning 2014 samlade man under året in 147,1 

mkr (miljoner kronor) från bakgrundsmusik utan rapportering.  För SAMI var summan 69,6 27

mkr under samma period.  STIM har även ett särskilt avräkningsområde man kallar för 28

Dans-Diskotek, där inkasserades 27,4 mkr 2014. I uppsatsen Strimprocessen riktar författarna 

kritik mot STIM och frågar sig om det är etiskt korrekt att ens samla in dessa pengar “då de 

nästintill slumpas bort”.  Fleischer riktar också kritik och skriver att det idag finns teknik 29

som kan automatisera övervakning av vad som spelas i det offentliga rummet.  30

1.4.3 Kommersialism 

Enligt Lilliestam kan ordet kommersiell ha två betydelser; en beteckning på en verksamhet 

vilken drivs på marknadsmässiga villkor - då uppfattas termen som ganska neutral, men det 

kan också vara ett värdeladdat ord där musikens konstnärliga halt underordnas ett vinstsyfte.  31

För att dra det till sin spets kan termen spekulativ musik nämnas; vilket Fleischer skriver 

användes i Musikern 1978 som en kritik mot gruppen ABBA, och syftade till att musikens 

enda motiv var snabba pengar.  ABBA har senare kommit att talas om som Sveriges första 32

stora musikexport. Idag har den elektroniska dansmusiken framförallt genom House-genren 

kommit att inta en mer kommersiell scen genom bland andra Swedish House Mafia & Avicii. 

 Fleischer, Rasmus (2012:126)25

 https://www.stim.se/MUSIKSKAPARE/Utbetalningar/Avrakningsomraden/Analogiavrakning. Hämtad 26

11 november 2015.

 STIM Årsredovisning 2014. s. 1027

 SAMI årsredovisning 2014. s. 1628

 Csonqvai, J. & Westerlund, C. & Karlsson, J. (2007:47) Stimprocessen. Handelshögskolan BBS29

 Fleischer, Rasmus (2012:446)30

 Lilliestam, Lars (2006:263). Musikliv. Göteborg: Bo Ejeby förlag31

 Fleischer, Rasmus (2012:415)32
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1.4.4 Elektronisk Dansmusik 

Den elektroniska dansmusiken House och Techno kan spåras tillbaka till 1980-talets USA, 

närmare bestämt Chicago och Detroit. Bjärnander-Borrman skriver att musiken och klubbarna 

var ett svar på de svåra omständigheterna från nedlagda industrier och arbetslöshet. Det var 

även en tillflykt för homosexuella att komma undan samhällets normer och uttrycka sin egen 

identitet. Författaren skriver också att det nya soundet som var influerat av den Tyska 

elektroniska gruppen Kraftwerk genomsyrades av en optimistisk framtidssyn.  I Sverige är 33

det den omtalade klubben Docklands som ofta associeras med denna typ av musik. Klubben 

öppnade 1995 of var Stockholms svar på på den alternativa klubbkulturen som hade spridits 

framförallt till Storbritannien och Tyskland.  Musiken framförs vanligtvis av en dj som mixar 34

samman flera låtar vilka man styr stämningen och energin på dansgolvet med. Broughton och 

Brewster skriver:  

DJ’ing is not about choosing a few tunes. It is about generating shared moods; it ́s about under-
standing the feelings of a group of people and directing them to a better place. In the hands of a 
master, records become the tools for rituals of spiritual communion that for many people are the 
most powerful events in their life.  35

Lundberg, Malm och Ronström spårar ursprunget till tekniken som möjliggjorde uppkomsten 

av b.l.a Techno tillbaka till Jamaica, och skapandet av dubs. “Upprepningen av korta musik-

avsnitt över en grundrytm från en skiva på en annan skivspelare ger effekter som liknar det 

som brukar kallas riff inom jazzen”. Författarna skriver även att “med tillskott av elektroniska 

instrument har tekniken att göra rytmiska bakgrunder till sång och tal eller helt helt 

elektronisk musik förfinats på många sätt”.  Musiken ges ofta ut av mindre “indiependent”-36

bolag, vilket enligt Lilliestam är vanligt bland smalare musik vilken betecknas som “icke-

kommersiell”- “alternativ” eller “underground”. Han skriver att dessa bolag ofta har “en 

mer idealistisk syn på musiken snarare än maximal ekonomisk vinst som sitt primära mål”.  37

 Bjärnander-Borrman, Vanessa (2012:8). Techno är så mycket mer. Stockholms universitet33

 Ibid. (2012:6)34

 Brewster, B. & Broughton, F. (2000:11). Last night a dj saved my life. New York: Grove Press35

 Lunberg, D. & Malm, K. & Ronström, O. (2000:354)36

 Lilliestam, Lars (2006:266). Musikliv. Göteborg: Bo Ejeby förlag37
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1.5 Teori 

För att analysera resultatet i uppsatsen kommer jag tillämpa två teorier. Den första behandlar 

tre huvudsakliga roller som förekommer i musikbranschen, den andra söker förstå hur dessa 

roller påverkas av det system de är en del av; och förhåller sig till detta. 

1.5.1 Görare, vetare, makare 

I boken Musik, Medier, Mångkultur använder författarna begreppen görare, vetare, makare 

som ett sätt att klassificera olika aktörer “utifrån deras avsikter eller mål”.  Den första rollen 38

man tar upp kallas för görare; vars främsta motiv är att musicera. För vetaren är det däremot 

de abstrakta kunskaperna om yttre förhållanden som är målet; att finna svar på frågorna hur, 

när eller varför. Den tredje rollen makare har som huvudsakligt motiv är att sprida och sälja 

resultatet av görares och vetares arbete. De aktiviteter som utgör mål för görare och vetare är 

för makare istället medel för andra mål; att sälja produkter och tjäna pengar.   39

Lundberg, Malm och Ronström framhåller också att positionerna inte är varandra uteslutande; 

“individer kan renodla eller växla mellan flera“.  40

 

Jag menar att de intervjupersoner som deltagit i under-

sökningen både besitter kunskap och agerar utifrån alla 

tre rollerna. När de producerar musik och framför den 

agerar de till stor del som görare, och för att tjäna pengar 

på musiken behöver de besitta kunskap av makarens roll. 

Denna teori hjälper mig hålla isär dessa roller hos 

intervjupersonerna. Med den här uppsatsen kan man 

påstå att jag tar på mig en roll som vetare, genom att 

söka förstå min omvärld och ifrågasätta den, kunskap 

som jag erövrar genom intervjupersonerna. Bilden till 

höger är lånad från boken Musik, Medier, Mångkultur. 

 Lunberg, D. & Malm, K. & Ronström, O. (2000:48)38

 Ibid. (2000:48)39

 Ibid. (2000:49)40
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1.5.2 Strategi och taktik 

För att förstå hur informanterna påverkas av och förhåller sig till det system vi har idag 

kommer jag använda begreppen strategi och taktik, vilka syftar till att förklara hur praktiker 

(handlingar) blir till.  Inspirerad av Sverker Hyltén-Cavallius tolkning av De Certeaus  41

begrepp skriver Kaijser: 

Med strategi menas då de regler och fastslagna rutiner som ger upphov till institutionaliserade 
rumsligheter där vissa handlingar är tillåtna och möjliga och andra inte. Taktikerna är de 
vardagliga handlingar som utförs i relation till dessa strategier.  42

Beroende på hur STIM, SAMI och IFPI hanterar hanterar pengarna skapas olika strategier, 

informanternas sätt att förhålla sig till detta kallas för taktiker. Kaijser menar att det i denna 

relation förekommer ett maktbegrepp, vilket utformar deras möjligheter.  Kan det vara så att 43

man använder sig av taktiker, vilka personerna själv inte är medvetna om, eller ifrågasätter? 

Användandet av dessa begrepp i uppsatsen syftar till att tydliggöra den maktfaktor som före-

kommer i relationen mellan kollektiv förvaltning och informanter, vilket medför att dessa 

organisationer genom sina strategier kan ha inflytande över informanternas situation. 

I The practice of everyday life skriver De Certeau om hur han från den 110e våningen i World 

Trade Center ser på människorna nedanför, likt hur Icarus flyger över de oändliga 

labyrinterna hans far Daedalus har 

byggt, vilket placerar honom på ett 

avstånd från den värld han själv är en del 

av, där trafiken och folkmassorna rör sig 

fram och tillbaka. “They are walkers, 

Wandersmänner, whose bodies follows 

the thicks and thins of an urban “text” 

they write without being able to read 

it”.  44

 Kaijser, Lars (2007:64). Musikens ögonblick. Möklinta: Gidlunds förlag41

 Ibid. (2007:64)42

 Ibid. (2007:64)43

 De Certeau, Michel (1984:VII). The practice of everyday life. Los Angeles: University of California44
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2. Resultat och analys 

För att bygga upp avsnittets struktur har jag utgått från de fyra teman som användes vid data-

insamlingen; bakgrund, ekonomi, problematisering, eventuell lösning, och skapat fyra avsnitt 

utifrån dessa. Jag ämnar att besvara forskningsfrågorna löpande under kapitlet; i samband 

med att materialet presenteras och analyseras.  

2.1 Bakgrund 

Med tanke på de uppsatta urvalskriterierna vet vi att intervjupersonerna är etablerade dj’s, 

producerar elektronisk dansmusik och har släppt musik på bolag. Dock skiljer sig deras 

bakgrunder och erfarenheter av kollektiva förvaltningsorganisationer åt. Vid framställandet av 

resultatet kommer jag att benämna informant 1 för I1, informant 2 för I2 osv.  

Först ut är I1 som berättar att hen har släppt ett par låtar på sitt egna bolag, men att den 

senaste inte har blivit “stimmad”, då personen har tappat bort sina inloggningsuppgifter och 

inte får svar från STIM. Informanten berättar också att låtarna registrerats hos IFPI, genom 

sitt bolag. “Att sitta på båda stolarna” som informant I2 uttrycker det kan ses som en metafor 

för hur personerna ser sig ha två roller, både som görare och makare, vilka dem alternerar 

mellan. 

I2: En del saker fixar jag som artist, alltså som kompositör - som upphovsman, och en del saker 
fixar ju skivbolaget, nu sitter jag ju på båda stolarna… 

  

I3 har tidigare också haft eget bolag. Detta var inte registrerat i Sverige, vilket även gäller för 

dennes musik som registrerats hos en förvaltningsorganisation utomlands. “Här följer dom 

inte underground, Stim följer inte underground, det är under-ground, man måste veta vart 

man ska kolla.” Att arbeta globalt blir som taktik ett sätt att helt strunta i de lokalt 

konstruerade systemen, och istället verka under vad man ser som mer ekonomiskt 

fördelaktigt. Den sista informanten I4 har startat och släppt musik på flertalet egna bolag, men 

ger numer ut musik på ett bolag utomlands, och har “sedan det blev digitalt” inte registrerat 

sin musik hos STIM, men anger att hen ska göra det. 
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Under samtalen kom det även upp att man skiljer på olika karriärer och sätt att spela, vilket 

jag anser väsentligt att lyfta fram då det har en direkt koppling till resultatet. Man tar upp en 

skillnad mellan att vara dj och artist-dj; som är uppmärksammad för sin musik och blir bokad 

för den. I1 förklarar det på detta vis: 

I1: Mina spelningar nu är ju inte artistspelningar, där blir jag dj’n i hörnet som ser till att tjejerna 

på dansgolvet har kul så att killarna kan dansa, du förstår ju grejen […] blir du bokad som artist 
så kommer folk kanske och lyssnar på dig, eller förhoppningsvis för att lyssna på DIG, nu är det 
jag som lyssnar på dom. 

För en artist-dj möjliggör musiken större spelningar och högre ersättningsnivåer. Nedan 

berättar I3 om hur en låt förändrade karriären, och dennes liv. 

I3: Den var ju nummer ett på Beatport  och stannade i top-10 sex månader […] efter det fick jag 45

bara (fingerknäpp) en massa mail, bokningar - kom och spela. 

Två av informanterna dj’ar för det mesta inte sin egen musik, I4 säger sig vara så trött på 

låtarna (när de väl är klar) att personen helst slipper spela dem. I2 har istället valt att framföra 

sin egen musik live, och framhåller att gränsen mellan vad som anses vara live och dj inte är 

allt för enkel att dra. 

I2: Alltså det handlar ju om, det är musik, man sysslar med musik, när jag spelar live så använder 

jag ju samma tekniska skills som att dj’a, fast jag kallar det live, för mig är ju gränsen 
däremellan alltså - ganska flytande. 

Skillnaden mellan dj och live ligger kanske inte enbart i hur musiken skapas, spelas upp, och 

vilken teknik som används. Vad som även skiljer framförandena åt är hur dem insamlade 

pengarna från spelningarna hanteras och betalas ut, av bland andra STIM. 

I2: När jag spelar live rapporterar arrangören att det har varit livespelning, men jag rapporterar 

också vad jag har spelat. 

Hur informanterna ser på musikrapportering tas upp i avsnitt 2.3. 

 Internetbutik som säljer elektronisk musik45
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2.2 Musiken som medel 

Hur man försörjer sig skiljer sig åt mellan informanterna beroende på vilken typ av karriär 

man har och hur långt de kommit i den, för alla var dock spelningar en viktig del av detta. 

I1: Som det är nu när man gör en satsning så behöver jag all tid i världen, för att jag gör ju musik 

25 timmar om dygnet just nu, jämt jämt jämt, vilket innebär att jag måste ha ett kvällsjobb, kan 
jag då göra det jag tycker också är näst roligast i hela världen, d.v.s. dj’a, och får betalt så jag kan 
göra det jag tycker är världens roligaste i veckorna… 

I2 berättar att musiken i sig inte har betalat igen dem omkostnader som kommer med att ge ut 

musik på eget bolag, men att den möjliggör andra uppdrag och inkomster. 

I2: Om man bara ser rent avskalat på skivbolagsdelen, alltså om man bara kollar på det då skulle 

jag ju gått i konkurs för länge sedan, men det har jag ju inte […] allting hänger ihop, alltså med 
dj-spelningar, live-spelningar, det kan vara uppdrag man får, så i slutändan hänger allting ihop. 

Här blir det ännu tydligare att de olika rollerna hänger ihop, att kunskaper och erfarenheter 

som personen samlar på sig som görare och makare ger nya uppdrag, en taktik som används 

för att verksamheten ska överleva. I2 berättar att det även förekommer utbetalningar från 

STIM, med ersättning från radio och live-framföranden, en inkomst som dock “varierar 

väldigt mycket”. 

Likt hur makaren använder sig av görarens mål (att skriva och framföra musik) som medel 

för att tjäna pengar använder sig en artist-dj av sitt musikskapande för att möjliggöra nya och 

större dj-spelningar som denne kan kapitalisera på; “folk måste känna igen dig för att du ska 

bli bokad”, “alla vill ju alltid ha en bokning med ett skivbolagsnamn” som I3 och I4 förklarar 

det. Det blir ännu tydligare att rollerna som görare och makare är beroende av varandra då 

musiken som skapas i rollen som görare omvandlas till kapital av makaren, vilket i sin tur 

möjliggör den ekonomi som krävs för att göraren ska kunna fortsätta att skapa ny musik. Här 

kommer pengarna också från dj-spelningar, även vissa upphovsrättsliga intäkter från 

spelningar och genom att medverka på samlingsskivor förekommer. I3 anger även fysisk 

(vinyl) och digital försäljning som väsentliga intäkter. 
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2.3 Pengarna som inte kommer fram 

Det verkar som att allt hänger ihop; musiken hjälper till att generera större spelningar vilket 

(som framkommer nedan) i sin tur marknadsför musiken, som då säljer ännu mer. När jag 

frågade om en producent måste dj’a för att försörja sig, svarade I3 och I1 följande: 

I3: Dom är ju tvungen att spela för att marknadsföra mera, sälja mera, det är ju kopplat… Gör du 
inte bra låtar får du inga spelningar […] man tjänar mest på festivaler, det är rätt cash… 

I1: Det beror ju lite på hur uppmärksammad du är, jag tror säkert att Swedish House Mafia 
kanske inte behöver spela egentligen, Calvin Harris behöver nog inte heller spela, jag tror att han 

skulle kunna leva på sin musik. […] Jag tror t.o.m att skiktet under Swedish House Mafia, 
Calvin Harris och Guetta… och Avicii, jag tror att det redan börjar där, att du måste spela. 

Ovan nämnda exempel har haft stor kommersiell framgång, men förutom utsålda arena-

spelningar, vad är det för intäkter den smalare underground-musiken går miste om? Fysisk 

och digital försäljning, intäkter från streaming, försäljning av merchandise, och sponsrings-

avtal? Kan det vara så att dem upphovsrättsliga intäkterna från dj-spelningar har en del i detta, 

eller är det bara marginellt? 

Som jag skrev i tidigare forskning använder STIM sig av analogiavräkningar vid utbetalning 

av medel insamlade från offentliga högtalare, man har också en sammanställd topplista från 

Dee-Jay Promotions  för att avräkna ersättningen under Dans-diskotek. Hur det i praktiken 46

fungerar för en restaurang som både har bakgrundsmusik för sina matgäster samt ett dansgolv 

har jag inte forskat i, för STIM verkar det som att man prioriterar själva insamlingen - framför 

fördelningen. Jag visade den aktuella listan (se bilaga 1) för tre av informanterna som gav sin 

syn på den, två av dem med klubben Heartbreak i Gävle som exempel: 

I2: Men som här i Gävle så om man säger Heartbreak är den största dans… ja men det är det väl, 
och då kan jag tänka mig att den här listan stämmer ganska bra överens med Heartbreaks musik, 

och jag skulle gissa på att Heartbreak är den i Gävle som betalar mest pengar till STIM eftersom 
dom har mest besökare, då borde ju ganska rättvist vara att de mesta pengarna går till den 
musiken som spelas, och det tror jag stämmer överens ganska bra med den här. 

 STIM Årsredovisning 2014. s. 1046
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I4: Alltså det är ju inte en enda remix av någon låt, det är väl dom som folk spelar, det är väl en 
Kygo-remix folk spelar, om man säger så, det är ju inte originalet, originalet spelar inte någon, 

inte ens på Heartbreak, dom spelar ju någon remix. 

Här går meningarna om hur väl listan stämmer överens mot verkligheten isär, samtidigt fram-

kommer ett tänkvärt argument; att större spelställen som också betalar mer pengar till STIM 

och SAMI kan ha en tendens att spela musik som stämmer bättre överens med listan, medan 

“smalare” tillställningar vars musik kanske inte lika väl stämmer mot listan inte heller drar 

lika mycket folk och därmed betalar in lägre avgifter. Man skulle kunna argumentera för en 

lägre relevans att ta hänsyn till musiken som spelas på mer nischade klubbar, detta argument 

skulle möjligtvis kunna påverka listans anseende i positiv bemärkelse. 

När jag frågade om informanterna någon gång har rapporterat vad de spelat som dj’s hade 

endast I4 ombetts göra detta, något som de andra uppfattade som främmande, och jobbigt. 

I1: Aldrig någonsin, det är ingen om pratar om Stim what-so-ever, faktiskt, jag har aldrig hört 
det. […] Det vore jättejobbigt om man behövde göra en lista varje kväll på vilka låtar man hade 
spelat, och skicka till Stim. 

I2: Nä aldrig, och jag tror det är inget krav på dem att dom ska rapportera det heller tror jag. […] 
Eftersom jag mixar ganska snabbt så blir det en väldigt många låtar totalt under en kväll, sitta 
manuellt och greja, det skulle inte funka. 

I3: Nä vem gör det, vem gör det alltså? Jag dj’ar själv, jag har inte rapporterat in en enda låt. 

I4: Jag har flera gånger stått och skrivit vad jag spelat, men grejen är den - dom flesta skriver 
bara samma om och om igen, dom sitter bara med någon hit-lista […] även dom som har klubb - 

Techno-klubb […] skiter fullständigt i det. 

Vem skulle ha ansvaret att se till att rapporteringen fullföljs, och betala kostnaderna för det? 

I2: Antagligen eftersom det är ju spelstället som betalar Stim pengar så är det ju dom som borde 
rapportera in vilka låtar som har spelats, men för dom är det väl totalt oväsentligt, dom är väl 
nöjda så fort dom få spela musik helt enkelt, och skulle dom välja skulle dem nog inte vilja 
betala något utan bara spela musik. 

I4: Grejen är det att dj’en som spelar kommer aldrig lyckas skriva ner alla låtar och alla titlar han 
spelar […] det är ägaren som har ansvar för det är han som betalar rättigheterna, för att få en 
sådan lista att stämma då skulle det bli alla dj’s som sammanställer listan innan eller efter 

spelningen […] du betalar ju en dj en viss summa för att spela, inte för att sitta och göra något 
administrativt, det blir en annan summa. 
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Det här är inget nytt problem för STIM, Fleischer skriver att samla in spellistor stötte på 

motstånd redan 1929, då en tvist om vem som skulle bekosta arbetet med att rapportera vad 

som framförts live ledde till en blockad av STIMs blanketter från Musikerförbundets sida, 

man ville att STIM skulle betala för arbetsinsatsen.   Tidsbrist förefaller vara en möjlig orsak 47

till attityden mot att rapportera in spellistor. Det administrativa arbetet kan i sig också framstå 

som avskräckande för en görare, som helt enkelt vill skapa och framföra musik. Skulle man 

betala en person som skötte det extra arbetet med att fylla i listor på varje spelställe kommer 

den ökade belastningen övergå från att vara av tidsmässigt slag till ekonomiskt. Risken för att 

den som är ansvarig att rapportera musiken fuskar (som I4 nämner ovan) stärker inte heller 

idén om att skicka in spellistor. Det framkommer också problem med att sammanställa dessa 

listor eftersom dj’s kan spela musik som ännu inte släppts. I4 berättar om när Sacem (den 

franska motsvarigheten till STIM) kom till en spelning i Paris och krävde redovisning av vad 

som spelades. Eftersom de spelade osläppt musik blev lösningen att skriva felaktiga rapporter. 

I4: Inrapporteringen gick inte, Sacem i Frankrike kom till en spelning […] ni måste skriva ner på 
listor vad det är för musik ni spelar […] alla skivor jag hade var ju liksom white labels,  stod 48

ingenting mer är FR03 någonting, så vi gjorde det enkelt […] vi skrev ju bara ner våra - 
varandras katalognummer på alla skivor, och det var ju allt vi visste […] det var ju så vi fick 

jobba på liksom, så på den tiden hade vi inte så mycket val än att göra så, Sacem stod ju typ uppe 
och skulle stänga klubben om inte vi kunde redovisa vad vi spelade. 

Idag kanske inte vinyl är den vanligaste tekniken för att framföra musik som dj, men att spela 

nya låtar som ännu inte släppts, och även sådant som endast existerar på internet förekommer 

i allra högsta grad, något som I2 tar upp under intervjun. 

I2: Jag kan nog säga att kanske inte hälften men en tredjedel av den musik jag kör existerar inte 

officiellt, alltså det är bootlegs  och mashup’s  som inte något bolag har gett ut, det är ingen 49 50

officiell release utan det är sånt jag har hittat på… ja men obskyra Soundcloud-konton och 
hemsidor […] hur skulle då dom förhålla sig om jag rapporterade in en lista på 60 låtar varav 20 

är konstiga mashup’s och grejer, vad skulle man göra med dem låtarna då? 

 Fleischer, Rasmus (2012:162)47

 En vinylskiva med vit etikett som skickas ut i marknadsföringssyfte innan det officiella släppet48

 Ej officiellt släppt låt, kan vara en remix49

 Flera olika låtar mixade (ofta med vokaler) till en egen låt50
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Även om man börjar fördela pengarna utifrån spellistor kommer det inte kunna genomföras 

korrekt. Det skulle krävas nya strategier för att också fånga upp det som ännu inte släppts. I4 

bekräftar detta problem med att säga “Vi missade ju alla pengar på spelningar som folk 

spelade våra låtar ute, för dom spelade ju bara låtarna när det var white labels, dom spelade 

inte dom när de hade dom original för då har ju alla andra människor den låten”. 

Outgiven musik och problemet med att identifiera den förefaller vara ännu en orsak till att 

pengarna inte kommer fram. För att utföra korrekt fördelning behövs åtminstone information 

om vem eller vilka upphovspersonerna är. 

När jag ställde frågan om det skulle göra någon skillnad för producenterna som skapar 

musiken om man börjar samla in rapporter från dj-spelningar och dela ut pengarna efter vad 

som spelats svarade I4 såhär; “Ja, dom skulle kunna sitta uppe och göra mer musik, för det är 

ju det man inte kan göra”. I3 påpekar vikten av att kunna lägga mycket tid på sitt musik-

skapande; “I dagens läge är det ju stor konkurrens, man måste vara snabb och producera 

hela tiden, sitta framför datorn och producera”. Även här lyfts tidsbristen fram som något 

dagens producenter måste hantera. 

2.4 Åtgärder 

Även om informanterna till en början inte ställde sig speciellt positiva till att rapportera in vad 

de spelar som dj’s kommer det ganska snart fram att vi idag har tekniska möjligheter som 

skulle kunna underlätta detta, och innebär att man inte behöver stå och fylla i en rapport för 

hand, utan kan (mer eller mindre) automatisera processen. 

I1: Just nu när jag kör med Rekordbox så skulle det vara ganska enkelt gjort - om man kunde 
printa ut det liksom, för det finns ju en historik, du ser ju vilka låtar du laddat upp i cd-spelaren. 

I2: Kör jag med min dator, alltså dj’ar med datorn som bas med Traktor-programvaran, där ser 
jag ju vilka låtar jag kört för det blir ju liksom en bock i kanten, om du på något smidigt sätt 

skulle kunna auto-generera en playlist och auto-skicka in till Stim så skulle det vara kanonbra. 
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Rekordbox är ett program av Pioneer som bland annat tillverkar dj-utrustning vilket kan åter-

finnas på var och varannan klubb. Traktor är en sorts virtuell skivspelare och mixer som kan 

anpassas för att användas med olika typ av hårdvara; t.ex externt mixerbord och olika typer av 

kontrollenheter. Det finns idag också möjligheter att live sända ut information över internet 

om vilken musik som spelas, även den är beroende av vilken teknisk utrustning som används. 

En mer universell lösning framkommer också i samtalen. 

I2: Det är rätt ofta när jag spelar jag ser folk - man reagerar att nu lyssnar dom väldig noggrant 
här, och sedan tar dom upp telefonen och ibland har jag ju då sett att det är Shazam.  51

I4: Du skulle kunna ha ett Shazam för Stim, jag använder Shazam konstant, hör jag en låt som 

jag inte vet vad det är håller jag bara upp telefon så har jag vad det är […] så det skulle kunna gå 
att göra, då skulle det bli rätt fördelat. 

Även Fleischer lyfter fram denna teknik för övervakning av det offentliga rummet. 

Inga tekniska hinder finns för att låta varje berörd lokal avlyssnas av en mikrofon, kopplad via 
internet till en central databas över så kallade akustiska fingeravtryck. En sådan lösning skulle ge 

Stim och Sami betydligt större möjlighet att leva upp till sina egna kriterier för vad som utgör en 
rättvis fördelning.  52

För att det inte ska komma allt för nära en sorts buggning anser jag att man istället för att 

använda en mikrofon kan “tappa av” ljudsignalen från den tekniska utrustningen och lokalt ha 

en hårdvaruenhet som analyserar signalen för ett endast skicka den metadata man får ut 

genom fingeravtrycken till en central databas. Skulle tillgången till internetuppkoppling vara 

begränsad kan en unik och krypterad fil som inte kan manipuleras i efterhand skapas, för att 

sedan laddas upp manuellt. Eventuellt skulle denna utrustning endast behöva bestå av 

mjukvara till mobiltelefon och surfplatta samt en adapter där man tar in ljudsignalen. För att 

säkerställa att det verkligen är rätt ljudsignal som registreras skulle detta möjligtvis kunna 

kontrolleras mot enhetens mikrofon emellanåt. Om det finns tillgång till en inbyggd GPS  53

kan det möjliggöra att verifiera positionen; för att kontrollera att hårdvaruenheten befinner sig 

där den registrerade lokalen ligger. 

 Shazam är en tjänst som använder sig av akustiska fingeravtryck för att ta reda på vad som spelas.51

 Fleischer, Rasmus (2012:446)52

 GPS står för Global Positioning System och använder sig av satelliter för att ta fram positionen.53
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Eventuellt skulle vara upp till STIM, eller ett nätverk av kollektiva förvaltningsorganisationer 

globalt att konstruera ett system och infrastruktur för att möjliggöra detta. När det väl är på 

plats kan man ställa krav på klubb och restaurangägarna att ansluta sig om de vill fortsätta 

spela musik i sina lokaler. Systemet skulle också kunna användas för att samla in information 

från butiker och andra lokaler som spelar bakgrundsmusik. Idag kan man argumentera för att 

verksamheter som använder t.ex Spotify redan borde kunna sköta detta på ett smidigt sätt. 

Men för att skapa högre trovärdighet för systemet anser jag att risken för manipulation bör 

undvikas genom att all data hanteras av en oberoende part, vilket jag anser att bland andra 

Spotify inte är. En fråga som förmodligen kommer bli aktuell är försäljning av information till 

tredje part, vilket kan göra att systemet blir självförsörjande men också kan påverka trovärdig-

heten negativt. Att sammanställa information åt kunderna som betalar för att spela musik och 

låta dem dela med sig av den ser jag inga problem med, det kan skapa ett mervärde åt dem. 

För att få med sig producenter och dj’s i ett sådant system krävs trovärdigheten, I4 förklarar 

att “det skulle vara som FN om man säger så, det skulle vara oberoende […] globalt och 

oberoende skulle funka”. 

Om låten inte är släppt; en s.k. ID-låt  men man vet vem som står bakom låten borde det vara 54

tillräckligt för korrekt fördelning. Om denna person vill vara anonym bör rimligtvis ett unikt 

artist-pseudonym kunna skapas för just den låten, vilket kan liknas mer vid en streckkod, än 

ett artistnamn. Detta skulle i sin tur vara registrerat hos STIM. Exempel: A64L9R - ID. Dock 

vore det viktigt att informationen om vem som använder vilka pseudonym inte är tillgängligt 

att leta upp, utan finns krypterat i systemet. Vad gäller bootleg remix så är det en “olovlig” 

remix där originalversionen bör få betalt, samma kan gälla för mashups där flera låtar mixats 

samman till en. 

Eftersom att vi idag inte kan svara på hur exakt hur väl (eller hur mycket fel) fördelningen 

fungerar gentemot vad som i verkligheten spelas blir det svårt att svara på hur och vem 

systemet med korrekt fördelning skulle påverka. Rimligtvis bör det vara de producenter vars 

musik faktiskt spelas på dansställen, men inte har intagit den kommersiella arenan eller spelas 

på radio, skiktet under Swedish House Mafia, Clavin Harris, David Guetta, och Avicii som 

informant 1 nämnde tidigare tror jag kommer bli de verkliga vinnarna; mellanskiktet. 

 Osläppt låt, ej identifierbar54
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3. Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en sammanfattning som knyter an till syfte och fråge-

ställning, sedan görs en återkoppling till de teorier som använts för att avslutas med tankar om 

framtida forskning. 

3.1 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att problematisera dagens sätt att fördela pengar insamlade från 

offentligt framförd klubbmusik. Genom att använda sig av analogiavräkningar och en 

veckovis sammanställd topplista fördelas pengarna utan att ta hänsyn till vad som faktiskt 

spelas på den aktuella klubben eller restaurangen; vilka betalar för att få framföra musik. Det 

visade sig att rapportering i form av listor från varje spelning (likt live-rapporter) inte var 

något informanterna ställde sig positiva till. De var tveksamma om det skulle gå att skriva ner 

alla låtar som spelas, och det extra administrativa arbetet var de inte lockade av. Man undrade 

också vem som skulle ha ansvaret för listorna och rapporteringen. Det kom även upp frågor 

kring hur man ska hantera musik som ännu inte släppts, och ersättning för dessa låtar. Jag 

beskrev en möjlig åtgärd om att registrera osläppta låtar under pseudonym, samt använda 

övervakning av det offentliga rummet och automatsikt rapportera vad som spelats genom 

akustiska fingeravtryck. Vidare diskuterades också trovärdigheten för systemet och att det kan 

stärkas genom att data hanteras av oberoende part. Eftersom att vi inte vet hur mycket fel 

dagens system fördelar dem insamlade pengarna gick det inte att svara på vem som påverkas 

av detta, eller hur mycket. Jag framställde dock att det förmodligen är ett mellanskikt som 

påverkas mest, och att ersättning från spelad musik skulle ge producenterna bättre möjligheter 

att fortsätta göra musik; genom att skapa mer tid åt dem. Upphovsrättsorganisationer i andra 

länder har börjat implementera tekniska system för att samla in metadata. I Australien 

använder man sig av data både från dj-utrustningen samt akustiska fingeravtryck för att göra 

detta.  I.o.m EU-direktiv som efter offentlig utredning (SOU 2015:47) kan bli Svensk lag 55

kommer vi kanske också att se en förändring; genom hårdare krav på korrekt fördelning. 

 International Music Summit. (2015, mars 30). IMS Asia-Pacific 2014: AFEM Presents - Get Played 55

Get Paid [videofil]. Hämtad från https://youtu.be/sIfR877KCMk?t=1356
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3.2 Teoretisk återkoppling 

En förändring av strategi hos institutioner som STIM (och liknande internationellt) vore 

början för att möjliggöra korrekt fördelning. Den maktfaktor som dessa institutioner besitter 

påverkar i sin tur vilka taktiker upphovspersoner utvecklar för att hantera den nya situationen 

i deras vardagliga liv. Problemet med strategi och den kollektiva förvaltningen är att 

omständigheterna runtomkring ständigt förändras, och sällan är ideala för de fastslagna regler 

och rutiner som för tillfället tillämpas av dessa organisationer, vilka därmed riskerar att bli 

självrefererande. Kanske vore mindre inflytande av strategier från STIM, SAMI och IFPI 

önskvärt, då House och Techno-musiken härstammar från en strävan om att vara fri från 

samhällets normer om hur man ska vara och bete sig, utan kontroll från ovan. 

Om de åtgärder jag föreslagit skulle tas i bruk kan jag tänka mig att relationen mellan rollerna 

görare och makare skulle förändras efter två möjliga scenarion. I det första scenariot torde 

göraren bli friare från makaren då den inte längre är lika väsentlig för att överleva; eftersom 

musiken genererar inkomster även då andra dj’s spelar låtarna och det inte längre till lika stor 

del är de egna framförandena som ska betala räkningarna. I detta scenario torde producenterna 

få mer tid till sitt musikskapande än tidigare; och kunna utveckla det ännu mer. I det andra 

scenariot tränger sig rollen som makare på göraren ännu tydligare mot för idag då man 

upptäckt en ny källa till inkomst; och vill se till att musiken spelas av så många dj’s som 

möjligt för att exploatera källan till den nya inkomsten. Detta kan påverka görarens musik-

skapande i den mening att musiken underordnas av ett vinstsyfte; med benägenhet att skapa 

mer gångbara låtar för att tillfredsställa sin roll som makare. 

3.3 Framtida forskning 

I och med det kvalitativa tillvägagångssättet och uppsatsens metod var det svårt att samman-

ställa resultatet och förmedla en helhetsbild till läsaren. Trots att jag endast använde mig av 

fyra informanter blev det mycket material med en större bredd i materialet än vad jag hade 

förväntat mig. Jag anser att det inte hade gynnat uppsatsen med fler intervjuer då resultatet 

som svarade på syftet och forskningsfrågorna överensstämde väl mellan informanterna. 
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Risken med mer material hade varit ännu större problem med att sammanställa det. 

Semistrukturen hjälpte mig att hämta in relevanta uppgifter samtidigt som varje samtal kom 

att kretsa kring intervjupersonen, dock fick material utelämnas för att lyfta fram sådant som 

kunde relatera till övriga informanter. 

Av de tre kollektiva förvaltningsorganisationer var det framförallt STIM samtalen kom att 

handla om. Att informanterna genom närstående rättigheter och sina skivbolag via IFPI skulle 

få intäkter av att musiken spelas framstod som främmande för flera, vilket är pengar som 

samlas in av SAMI. En diskussion om SAMI’s relevans idag anser jag vore nödvändig. Den 

elektoniska musiken och dj’s är idag så etablerad att “massarbetslöshet bland musiker” inte 

längre framstår som ett hållbart argument för att kräva ersättning från dessa tillställningar. 

Fleischer går så långt som att säga att organisationen SAMI’s existens idag endast kan 

motiveras “genom utbetalandet av individuella ersättningar - pengar som i mycket hög grad 

går till en liten grupp av exceptionellt framgångsrika musiker samt till dödsbon”.  56

En mer omfattande studie där man riktar in sig på artist-dj’s skulle vara intressant. Ett urvals-

kriterium om antalet följare på sociala medier kan isf vara lämpligt. Jag tror att en sådan 

studie skulle ha fördelen av att få in ett mindre spretigt material. Det vore också intressant att 

undersöka hur personer som driver klubbar, restauranger samt andra ställen där det före-

kommer musik framförd av dj’s ser på detta. Bland informanterna fanns det en tro om att 

dessa personer egentligen inte bryr sig om själva musiken, hur väl stämmer det? Om (eller 

när) systemet realiseras och man får in underlag för korrekt fördelning kommer det vara 

möjligt att svara på frågan om hur mycket fel pengarna fördelas idag, och mer exakt vem som 

påverkas av detta, vilket jag lämnar åt framtida forskare att ta reda på. 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram vikten av ett hållbart kretslopp där en stor bredd av artister, 

dj’s, producenter och deras verksamheter kan verka. Där pengarna bidrar till att skapa 

kulturell mångfald och hållbar sysselsättning åt fler människor. Jag hoppas att denna uppsats 

är ett litet steg i den riktningen. 

 Fleischer, Rasmus (2012:454)56
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TW LW HP WC Artist-Song BPMRecord Label

Swedish Dance Chart

1 1 1 11 124disco:wax/Sony Music 8,69%SIGALA - Easy Love
2 10 2 2 125UNI 7,51%AXWELL /\ INGROSSO - This Time
3 3 1 17 122Sony Music 4,87%CALVIN HARRIS & DISCIPLES  - How Deep Is Your Love
4 2 2 11 125UNI 4,87%JUSTIN BIEBER - What Do You Mean?
5 4 1 33 128UNI 4,12%TIESTO & KSHMR - Secrets
6 7 6 3 124Warner 4,12%DAVID GUETTA - Bang My Head ft. Sia & Fetty Wap
7 9 7 14 90Sony Music 4,06%NICKY JAM/ENRIQUE IGLESIA - El Perdón
8 5 5 9 122Sony Music 3,94%OMI  - Hula Hoop
9 24 9 2 119Sony Music 3,7%99 SOULS  - The Girl Is Mine ft Destiny's Child
10 6 6 8 122UNI 3,52%MNEK - The Rhythm
11 8 1 23 132UNI 3,34%AXWELL /\ INGROSSO - Sun Is Shining
12 11 11 9 123Warner 2,68%ROBIN SCHULZ - Sugar ft. Francesco Yates
13 12 12 4 124UNI 2,28%OLIVER HELDENS & S. FRANK - Shades Of Grey
14 18 14 9 122disco:wax/Sony Music 2,01%LOST FREQUENCIES  - Reality ft. Janieck Devy
15 15 14 6 128UNI 1,89%ELLIE GOULDING - On My Mind
16 13 9 7 128Warner 1,86%DAVID GUETTA - Clap Your Hands
17 39 17 2 100UNI 1,8%JUSTIN BIEBER - Sorry
18 26 18 2 128Ninetone Records 1,8%VAMIC - Getaway (U & Me)
19 < NEW > 100UNI 1,8%ARIANA GRANDE - Focus
20 19 16 5 116UNI 1,74%AVICII  - Broken Arrows
21 37 21 2 128disco:wax/Sony Music 1,74%GARMIANI FT. SANJIN - Jump & Sweat
22 < NEW > 125disco:wax/Sony Music 1,74%SIGALA - Sweet Lovin'
23 31 23 8 128Stoney Boy Music 1,71%STONEBRIDGE & J L WILSON - Out Of Nowhere
24 17 13 5 130disco:wax/Sony Music 1,71%HARDWELL/ARMIN VAN BUUREN - Off The Hook
25 22 19 4 115UNI 1,68%DUKE DUMONT  - Ocean Drive
26 20 20 7 128Warner 1,68%GALANTIS  - In My Head
27 23 23 5 Import 1,68%DZEKO & TORRES  - L'Amour Toujours
28 14 2 25 128UNI 1,62%AVICII  - Waiting For Love
29 < NEW > Import 1,56%ADELE - Hello
30 35 30 2 105UNI 1,5%DJ SNAKE FT. BIPOLAR SUNS  - Middle ft. Bipolar Sunshine
31 29 29 3 122Lifted House/Sony Music 1,47%MOTO & FUNKSHOP  - Eyes On U ft. Silje Svea
32 28 18 9 121UNI 1,44%DISCLOSURE FT. SAM SMITH - Omen
33 38 33 2 121Sony Music 1,41%MADCON - Keep My Cool
34 < NEW > 128PR Records 1,41%PATRICK AURELLE - I Need You
35 32 30 6 125Warner 1,38%DIPLO FT. SLEEPY TOM  - Be Right There
36 16 11 8 146Sony Music 1,38%ZARA LARSSON & MNEK - Never Forget You
37 33 11 13 126UNI 1,08%ERIC PRYDZ - Opus
38 21 11 18 123Sony Music 1,05%MADCON FT. RAY DALTON - Don't Worry
39 30 3 22 128UNI 1,05%VIGILAND FT. THAM SWAY - Shots & Squats
40 RE 9 10 135UNI 1,05%AVICII  - For A Better Day

Record companies chart share

Average BPM: 
122,7HITPICK: ARIANA GRANDE - Focus

FASTEST MOVER: AVICII - For A Better Day

Universal  42,29%
Sony Music  37,77%

Warner  11,72%
Okänd  3,24%
Ninetone  1,8%

Stoney Boy Music  1,71%
PR Records  1,41%

CARL DEMAN - Vafan
SHAWN MENDES - Stitches

MIKE POSNER - I Took A Pill In Ibiza
BERGWALL & BRINK - Fist

TIESTO & THE CHAINSMOKERS - Split (Only You)
FUNKSTAR DE LUXE - Ain't Havin' It ft. Kym Sims
R3HAB & HEADHUNTERZ - Won't Stop Rocking
MAJOR LAZER - Light It Up ft. Nyla & Fuse ODG
SELENA GOMEZ - Good For You ft. A$AP Rocky

NAUGHTY BOY FT. BEYONCÉ - Runnin' (Lose It All)

Buzz Chart

The Swedish Dance Chart can only be used as a reference.
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