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I takt med att intresset för de kulturella och kreativa näringarna 
ökat, har också behovet av tillförlitlig statistik ökat. Det har exem-
pelvis talats mycket om det svenska musikundret, men vi har hit-
tills inte kunnat visa det i siffror. Och faktaunderlag är viktigt, dels 
för musikbranschen själv, men också som underlag för strategiska 
beslut i den offentliga sektorn. 

Med musikbranschen som exempel har en modell utvecklats, som 
gör det möjligt att visa hur stor en bransch inom de kulturella och 
kreativa näringarna är och som också gör det möjligt att följa 
utvecklingen över tiden. Modellen är utformad så att lärdomar  
kan dras för andra branscher utöver musikbranschen.

Denna rapport är ett led i Tillväxtverkets arbete med de kulturella 
och kreativa näringarna, där vi har flera uppdrag inom ramen för 
regeringens handlingsplan för dessa näringar. En viktig del i detta 
arbete är att utveckla och förmedla kunskap om näringarnas  
betydelse för den svenska ekonomin.

Arbetet har letts av Musiksverige, som är en intresseorganisation 
som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens  
frågor och har genomförts av kunskapsföretaget Volante.

Vi vill tacka alla som bidragit med kunskap, statistik och ekono-
miskt underlag och därmed gjort det möjligt att utveckla modellen 
och för första gången presentera musikbranschen i siffror.

Christina Lugnet  
Generaldirektör   

Förord



Bakgrund 
 

År 2010 samlades musikbranschens organisationer i en intresse-
organisation för att ta ett gemensamt ansvar för branschens fram-
tid. Musiksverige startades som ett forum för branschens besluts-
fattare och för att underlätta branschens kommunikation med 
politiker och media. Från första början var ett av behoven tydligare 
än andra: ökad kunskap genom tillförlitlig statistik. 

Musikbranschen har varit i starkt fokus i samhällsdebatten de 
senaste tio åren. Framför allt har diskussionen handlat om hur 
musik ska spridas på den digitala marknaden. Under dessa år har 
musikbranschen ställt om, och i många fall drivit fram en utveck-
ling från ett läge där försäljning av fysiska produkter dominerade, 
till dagens verklighet där musiklyssnarna kan nå sin musik i princip 
när, hur och var som helst. Tack vare tillgängligheten till lagliga 
digitala musiktjänster ökar lyssnarnas intresse för musik och idag,  
i februari 2012, betalar fler än någonsin för musik på internet. Upp-
gången syns också i ökade intäkter från offentligt framförande, 
konserter och festivaler. 

Denna positiva utveckling har bara tagit sin början. Med hjälp av 
statistiken kommer vi att kunna följa musikbranschens förändring 
över tid. Vi kommer att samla kunskap på en övergripande nivå till 
exempel om hur den digitala marknaden växer fram och om hur 
den svenska musikexporten fördelar sig över världen. 

Men viktigast av allt är att vi kommer att ha underlag för kloka 
beslut om framtidens musikbransch, där mer svensk musik kan  
nå lyssnarna på ett lättillgängligt sätt samtidigt som det är eko-
nomiskt hållbart för de som skapar musiken. 

Elisabet Widlund

Vd, Musiksverige



Sammanfattning 
 

Det övergripande syftet med den här undersökningen har varit att 
utveckla en metod och en modell för att kunna beskriva musikbran
schens inhemska omsättning och export för år 2010. Arbetet ska ses 
som en startpunkt för metodutveckling och framtida statistikinsam
lingar. Modellen är utformad så att lärdomar ska kunna dras för 
andra branscher inom de kulturella och kreativa näringarna.

Den svenska musikmarknadens intäkter har delats in i tre huvudka
tegorier; intäkter från inspelad musik, konsertintäkter och upphovs
rättsliga intäkter. Intäkter från inspelad musik avser försäljning av 
musikinspelningar i olika format (exempelvis på cd, vinyl eller i 
strömmat eller nedladdat format) 1 och dessa intäkter uppmättes till 
1,172 miljarder kronor vilket motsvarar 23 procent av den totala 
musikmarknaden.2 Konsertintäkter avser biljettintäkter för konserter 
och festivaler i Sverige under 2010 och de uppmättes till 2,760 miljar
der kronor och utgjorde 53 procent av marknaden. Upphovsrättsliga 
intäkter uppgick till 1,239 miljarder kronor, och motsvaras av reste
rande 24 procent av marknaden. Totalt har vi kunnat fastställa den 
svenska musikbranschens intäkter från den inhemska marknaden till 
5,211 miljarder kronor.

Ur ett internationellt perspektiv kan man lyfta fram Sverige på det 
upphovsrättsliga området. Om man relaterar de upphovsrättsliga 
intäkterna som genererats på den inhemska marknaden till folk
mängden kan man säga att Sverige är ett av världens mest framgångs
rika länder. De svenska upphovsrättsliga intäkterna motsvarar 132 
kronor per invånare vilket är nästan dubbelt så mycket som Storbri
tannien på 75 kronor per invånare, som i sin tur ligger nästan dubbelt 
så högt som USA och Kanada på 39 kronor per invånare.

Sverige är också världens mest framgångsrika land på topplistemusik 
– relaterat till BNP enligt de amerikanska forskarna Joel Waldfogel 
och Fernando Ferreira.

År 2010 stod den fysiska försäljningen för två tredjedelar (66 pro
cent). Försäljningen av musik i fysiska format genererade 773 miljo
ner kronor. Utmärkande i övrigt för år 2010 var att försäljningen av 
strömmad musik som uppgick till 269 miljoner kronor (23 procent) 

1 Se ordlista längst bak för definition.
2 Med totala musikmarknaden avses här intäkter för inspelad musik, konsertintäkter och upphovsrättsliga 

intäkter.



gick om försäljningen av musik i nedladdat format för 130 miljoner 
kronor (11 procent). 

Även om media myntade begreppet ”festivaldöden” 2010, så kan vi 
inte se någon avmattning på konsertområdet – tvärtom har biljettin
täkterna från konserter och festivaler totalt sett ökat sedan 2004 med 
en årlig tillväxt på 4,3 procent. 

Vi konstaterar också i den här rapporten att det är något av en myt att 
merchandiseförsäljning i samband med konserter och festivaler skulle 
generera betydande intäkter för artister på en aggregerad nivå. Där
emot kan merchandiseförsäljning bidra med extra inkomster för 
enskilda band eller artister inom vissa genrer såsom hårdrock eller pop.

De värden av den svenska musikexporten som redovisas i den här 
rapporten är knappt 473 miljoner kronor på det upphovsrättsliga 
området. Cirka 150 miljoner kronor är hänförliga till den inspelade 
musikens område och när det gäller konsertintäkter från utlandet rör 
vi oss någonstans mellan 100 och 200 miljoner kronor i uppskattade 
intäkter för 2010. 

En bild som många associerar till i musikexportsammanhang är det 
så kallade svenska musikundret. I den här rapporten pekar vi på att 
betydande delar av de intäktsflöden som genereras av svenska produ
center, artister, upphovsmän och musiker inte kan räknas med i 
exportstatistiken. Intäkter som inte presenteras i denna rapport är 
sådana intäkter som tillfaller utlandsregistrerade bolag eller upphovs
rättsorganisationer, eller vissa producentintäkter.

Kungliga Filharmonikerna. Fotograf: Jurek Holzer.
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Inledning 
 

Den här rapporten
Under lång tid har det saknats statistik för den samlade svenska 
musikbranschen. Däremot har det funnits data för vissa områden, till 
exempel för en viss grupp av musikbolag eller för hur mycket som 
betalats till upphovsmän och musiker för användning av deras verk. 

I arbetet med den här undersökningen har vi utvecklat strukturer och 
metoder för att kunna bearbeta beräkningar av redan existerande 
data och andra, inte tidigare insamlade, intäkter för att kunna presen
tera en samlad bild av musikbranschens omsättning under år 2010. 
Bilden är inte heltäckande, men den visar betalningsflöden genere
rade av musikbranschens kärnområden; intäkter från inspelad musik, 
konsertintäkter och upphovsrättsliga intäkter.1 Utöver omsättnings
statistiken presenteras också viss kompletterande statistik för att 
beskriva ytterligare delar som är viktiga för förståelsen av den inhem
ska musikmarknaden. 

I denna rapport redovisas dessutom intäkter som kan hänföras till 
den svenska exportmarknaden. Exportintäkterna har inte varit möj
liga att bryta ner på en lika detaljerad nivå som intäkterna från den 
inhemska marknaden. 

Definitionen av musikbranschen diskuteras mer i ett senare avsnitt, 
men kortfattat så avser musikbranschen i denna rapport både musik-
kulturen och musikindustrin. Musikbranschen är en svårfångad 
bransch som har ena foten i ”konsten” och andra foten i ”marknaden”. 
Dessutom består den av multinationella underhållningskoncerner 
såväl som konstnärligt drivna föreningar. När vi diskuterar musik-
branschen refererar vi till en musikmarknad vars transaktioner fram
för allt syftar till att musik når fram till minst en annan person i bety
delsen slutanvändare (”lyssnare/konsertbesökare”).

Syftet med den här rapporten är att ta fram data för att i förläng
ningen kunna svara på: Hur går det för musikbranschen? Det är en 
svår fråga ur ett mätbarhetsperspektiv, eftersom den fordrar ett lön
samhetsresonemang eller åtminstone kostnader ställda mot intäk
terna. Frågan är också svårbesvarad utifrån ett övergripande perspek
tiv i och med att musikbranschen utgörs av många olika typer av 
aktiviteter och aktörer. 

1  Vad vi menar med de olika kategorierna förklaras i respektive avsnitt. 
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Syftet är också att beskriva musikbranschens struktur och intäktsge
nererande förmåga. På sikt vill vi kunna se hur musikbranschens 
finansiella flöden ändras över tiden: Ser vi en ökning, stagnation eller 
minskning? Hur varierar olika segment av musikbranschen? Det är 
egentligen utvecklingen av intäkterna som vi ser som mest intressant, 
inte storleken i sig. 

Den ögonblicksbild som ges i den här rapporten för 2010 ska läsas 
som startpunkt för framtida mätningar. Huvudarbetet i den här rap
porten har alltså varit att utveckla en metod för datainsamling, mät
ningar och beräkningar som är möjlig att uppdatera framöver.

Utifrån den bakomliggande frågan ”hur går det för musikbranschen?” 
har vi behövt resonera kring:
• Vad ska avses, det vill säga hur ska musikbranschen definieras?
• Vilka variabler beskriver bäst hur det går för musikbranschen?
• Var finns data idag för att belysa utvecklingen?
• Vilka strukturer är möjliga för att uppdatera dessa data?

Denna undersökning fångar inte in hela musikbranschen. Målet har 
varit att genom att mäta, säg, 75–85 procent på ett tillförlitligt sätt – 
som dessutom kan upprepas – säger det mer än en enstaka ansträng
ning att mäta 100 procent,2 om den senare ändå inte kan upprepas på 
ett tillförlitligt sätt. Ambitionerna har varit stora metodmässigt och 
det finns flera pusselbitar kvar att lägga, till exempel variabler såsom 
resultat, sysselsättning,3 musikkonsumtion och deltagande. Därför ser 
vi detta arbete som en startpunkt inte bara när det gäller jämförelser, 
utan även när det gäller det metodmässiga arbetet. 

Relevans har varit ett nyckelord i arbetet – utifrån perspektivet att ta 
fram ett statistiskt underlag som är relevant för branschens egna aktö
rer, för förståelsen för musikbranschens ekonomi och som underlag 
för politiska avvägningar.

Någon genreindelning 4 sker inte i denna rapport. All typ av musik 
inkluderas, såväl konstmusik som framförs på ett konserthus som 
popmusik på topplistan.5 

Att tillmäta musiken ett värde
Att mäta det totala värdet av musik kan knappast låta sig göras, efter
som det också innefattar det upplevda, individuella värdet för varje 
lyssnare.  
 

2 En annan fråga handlar förstås också om hur musikbranschen definieras. 100 procent enligt en definition 
motsvarar inte vad som ges av en annan definition.

3 Frilansmusikers arbete finns kartlagt i rapporten Musikalliansen och SCB: Musikalliansen (2011). 
Frilansmusikers arbete. Del 1: Redovisning av enkätundersökning i samarbete med SCB.

4 En uppdelning över vilken typ av musik som står för störst andel av försäljningen redovisas dock senare i 
rapporten.

5 Detta gäller i teorin. Däremot innebär metoden vissa begränsningar när det gäller konserter med verk där 
skyddstiden löpt ut. Se mer i samband med redovisningen av konsertintäkter.
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Att musik besitter stora värden är för de flesta oantastligt. Tänk om vi 
skulle rycka bort musik från våra liv och i samhället – ingen musik på 
skolavslutningen, på radion, i baren eller på dansgolvet, i kyrkan på 
begravningen, i vardagen i bilen eller i hörlurarna på bussen. En färsk 
rapport från Ungdomsstyrelsen visar att musik är den kulturaktivitet 
som betyder mest för ungdomar.6 I många fall bidrar musiken till att 
forma och kommunicera identitet, såväl för individen som för en 
plats eller ett land. På så sätt har verk som ”Den blomstertid nu kom
mer” och Astrid Lindgrenknutna sånger en betydelse för många 
svenskars identitet. Att svenska artister och producenter syns utom
lands bidrar också till att påverka bilden av Sverige utomlands.

Musik bidrar ofta till att vi mår relativt sett bättre, inte minst i sam
manhang då vi skapar musik tillsammans, eller sjunger och spelar 
ihop. Forskning har visat på att musik kan användas för att uppnå 
positiva effekter inom sjukvård och omsorg.7 

Tillgången till musik påverkar också försäljningen av teknisk utrust
ning som högtalare och förstärkare likväl som av internet och tele
fonabonnemang. 

Vi kan konstatera att dessa värden och effekter förekommer och att 
djupgående studier kring dessa bör bli föremål för framtida studier. 

Vi vill påminna läsaren om att siffrorna som presenteras i den här 
rapporten endast kommer från musik som är distribuerad på lagligt 
sätt. Det finns sannolikt också ickerealiserade ekonomiska värden på 
grund av olaglig fildelning och nedladdning av musik.8

6 Ungdomsstyrelsen (2011). När var hur om ungas kultur – En analys av ungas kulturutövande på fritiden.
7 Nielsén, T. (2009).  Kulturens värden och effekter. Rapport utgiven av Svensk Scenkonst.
8 Se exempelvis två olika forskningsrapporter som beskriver den olagliga fildelningens effekter på 

musikbranschen: Peitz, M. & Waelbroeck, P. (2004). The effect of internet piracy on cd-sales: cross-section 
evidence. CESifo Working Paper No. 1122. Eller Michel, Norbert J. (2006). The Impact of Digital File Sharing 
on the Music Industry: An Empirical Analysis. Topics in Economic Analysis & Policy: Vol. 6: Iss. 1, Article 18.

Peace & Love 2010. Rockfoto, fotograf: Olle Kirchmeier.
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Metod 
 

Metodbeskrivningen är unik för denna rapport och kommer inte att 
vara lika omfattande i framtida studier. Meningen är att andra ska 
kunna ta del av de kunskaper vi samlat på oss och följa om inte hela, 
så kanske i alla fall delar av metoden.

Datainsamling
Sverige besitter i forskningssammanhang en stor tillgång när det gäller 
tillgänglighet till empiriskt material. Det finns en tradition av nära 
kopplingar mellan forskarsamhället och omgivande aktörer, och det är 
något som vi i den här studien har velat ta vara på. Musikbranschens 
egna organisationer har varit dataleverantörer, vilket har gett oss ett 
mer aktuellt och detaljerat underlag än vad till exempel Statistiska 
centralbyrån (SCB) hade kunnat leverera i form av officiell statistik, så 
kallad registerdata.9 Branschdatan är också mer tillförlitlig och kan 
levereras snabbare än officiell statistik. Särskilt exportdatan för tjänster 
via den officiella statistiken är bristfällig. Registerdata skulle dock 
kunna användas för att beskriva sysselsättning, om än i form av upp
skattningar. En svaghet med att inte använda registerdata från SCB är 
att jämförelser med andra branscher inte kan ske automatiskt.

Ett annat viktigt argument för valet av branschdata är att vi härige
nom kan utgå från ett relevanskriterium där vi väljer att samla in 
sådan statistik som har högt förklaringsvärde för de organisationer 
som är centrala i dagens institutionella branschstruktur. 

De upphovsrättssällskap som varit dataleverantörer till denna rapport 
samlar in och betalar ut pengar från musikanvändning så att upphovs
män och närstående rättighetsinnehavare, såsom musikbolag och artis
ter, får ekonomisk ersättning för sina prestationer. Många kulturella 
varor är speciella på det sättet att de tillåter sig konsumeras om och om 
igen och när det gäller musik kan den dessutom reproduceras med 
relativt enkla och billiga medel. Musikbranschens institutionella och 
affärsmässiga struktur är därför i hög grad uppbyggd kring rättigheter 
till användning och mångfaldigande, i likhet med andra ”kulturpro
dukter” såsom film, datorspel och böcker. 

Musikbranschens organisationer har sedan tidigare strukturer för att 
samla in data, men har först i och med starten av Musiksverige arbetat 

9 Många branschorganisationer utgår från branschdata med fokus på kärnverksamheten. Exempel är 
Teknikföretagen, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Videodistributörers Förening (SVF).
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sida vid sida i Sverige med att försöka sammanställa en samlad bild. Vi 
har också bedömt att dessa organisationer även framåt kan bidra till 
att denna statistik uppdateras. Intervjuer med enskilda organisationer 
och individer inom musikbranschen har dessutom bidragit till att 
komplettera bilden.

Ett viktigt kriterium som vi ställt upp för metoden såväl som för 
modellen är att den ska vara reproducerbar. Det måste gå att upp
datera resultaten över tid, därför blir ”samma bild” viktigare än ”hela 
bilden”; tidslinjen viktigare än totalsiffran. För att kunna leva upp till 
detta har vi försökt hålla den manuella handpåläggningen på en mini
minivå. En stor del av arbetet med den här rapporten har varit att 
bygga upp strukturer för statistikinsamling som är gemensamma och 
reproducerbara.

Huvudsakliga dataleverantörer
Copyswede samordnar licensiering av tv- och radioprogram så att samtliga 
upphovsmän bakom ett program ska få rätt ersättning. 

Ifpi (International Federation of the Phonographic Industry) företräder producen-
terna, det vill säga musikbolagen och representerar cirka 95 procent av den totala 
skivmarknaden i Sverige. 

MMF (Music Managers Forum Sweden) representerar svenska artistmanagers. 
Föreningens syfte är att utveckla svensk managementverksamhet, skapa bättre  
samverkan mellan medlemmarna och med enad röst framföra nyckelfrågor för såväl 
artister som bolag.

NCB (Nordic Copyright Bureau) är en nordisk-baltisk organisation som i samverkan 
med upphovsrättsorganisationer över hela världen förvaltar rättigheterna till inspel-
ning och kopiering av musik på cd, dvd, film, video, internet och så vidare för kom-
positörer, textförfattare och musikförlag.

SAMI (Svenska artisters och musikers intresseorganisation) ser till att artister och 
musiker får betalt för sin musik när den framförts offentligt och samlar in pengar när 
inspelad musik sprids via radio/tv och till exempel i butiker, restauranger, gym och 
diskotek. Över 28 000 artister och musiker är anslutna till SAMI och SAMI har närmare 
40 000 kunder som använder musik i sin verksamhet.

SMFF (Svenska musikförläggareföreningen) är de svenska musikförlagens intres-
seorganisation. De representerar 95 procent av de musikförlag som arbetar yrkes-
mässigt med musikförlagsverksam het.

SOM (Svenska oberoende musikproducenter) är en ideell intresseorganisation för 
oberoende svenska musikbolag. Den viktigaste uppgiften är att tillvarata medlem-
marnas upphovsrättsliga intressen. SOM ingår kollektivt som medlem i Ifpi.

Stim (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) är en icke-vinstdrivande upp-
hovsrättsorganisation för kompositörerna, textförfattarna och deras musikförlag. Stim 
ser till att de drygt 65 000 medlemmarna får betalt när deras musik spelats offentligt.

Avgränsning
En viktig fråga är hur statistikinsamlingen ska avgränsas. Med det 
angreppssätt vi valt återspeglar vi musikbranschens finansiella flöden 
ur ett intäktsperspektiv snarare än ett produktionskedjeperspektiv. 
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Vi definierar och beskriver musikbranschen utifrån rapportens över
gripande syften. En definition av en ”bransch” utgör ingen absolut 
sanning utan tolkningen av musikbranschen är alltid beroende av ett 
sammanhang och ett perspektiv. Vi har medvetet valt en relativt snäv 
avgränsning för att i framtiden kunna svara på vår huvudfråga: Hur 
går det för musikbranschen? Vår avgränsning hade varit annorlunda 
och långt vidare om vår utgångspunkt hade varit att förklara det kul
turella och industriella systemet, i vilket såväl musiklärare och folk
bildningen som civilsamhällets olika aktörer har viktiga roller.

Det har varit relativt självklart att exkludera aktörer som hör hemma i 
branscher som drivs av andra mekanismer. Ett sådant exempel är tv
programmet ”Så mycket bättre” som onekligen hade viss effekt på den 
svenska musikbranschen år 2010 – både sett till försäljning och livesce
nen – men just hur det går för ett tvproduktionsbolag eller en tvkanal 
är inte en tillförlitlig måttstock för utvecklingen i musikbranschen. 
Däremot fångas förstås de strömmar in som hör ihop med försäljning 
av låtar från programmet eller samlingsalbumet, eller för den delen 
konsertbiljetter till evenemang som kan härledas till programmet.

Resultatens tillförlitlighet
När det gäller resultatens tillförlitlighet är två frågor viktiga: Mäter vi 
rätt saker (validitet), och mäter vi sakerna rätt (reliabilitet)? För att 
kunna avgöra vilka aktiviteter som är ”rätt” att mäta har vi haft ett 
nära samarbete med organisationer och personer i musikbranschen 
och i dialog med dem diskuterat vilka siffror som är mest intressanta 
att ta fram. 

Den andra frågan handlar om huruvida vi mäter på rätt sätt och det 
innefattar bland annat att vara uppmärksamma på dubbelräkningar. 
Sådana kan uppkomma i och med att vi i vissa fall hämtar in samma 
data från flera olika håll. Att vi samlar in data från olika källor har 
flera förklaringar. En viktig orsak är att vi därigenom kan kvalitets
säkra tillförlitligheten i det levererade materialet genom att stämma 
av ”samma” siffror mot varandra. I andra fall kan det vara så att en 
dataleverantör rapporterar in en datamängd som inkluderar en annan 
dataleverantörs delmängd.

Vi har bearbetat viss insamlad statistik genom att använda uppräk
ningsfaktorer för att komma åt exempelvis ett värde av en hel mark
nad. De medel som upphovsrättsorganisationerna samlar in omfattar 
inte 100 procent av marknaden, men vi har bedömt att organisatio
nerna själva har kunnat uppskatta sina marknadsandelar inom sina 
respektive områden. 

En annan typ av uppräkning tar oss från grossist till ett detaljhan
delsvärde 10 för exempelvis fysisk försäljning, nedladdad och ström

10 Uppräkningen till detaljhandelsnivå gäller för den inhemska marknaden, men inte för exportmarknaden 
eftersom vi vill mäta intäkter för den svenska exporten. Med andra ord ingår inte utländska återförsäljares 
marginaler.
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mad musik. När vi räknat fram dessa marginaler har vi tagit hänsyn 
till rabatter och räknat bort moms och avgifter till rättighetsinneha
vare (exempelvis Stimavgift för strömmad musik och Stim och 
NCBavgifter för nedladdad musik och fysisk försäljning). När det 
gäller den fysiska försäljningen har vi även uppskattat snittpriset för 
den sålda musiken och tagit hänsyn till de relativa marknadsande
larna för de tre kategorierna fullpris, pris i mellannivå (midprice) och 
rea.11

Vår datainsamlingsmetod bygger på ett starkt förtroende inte bara 
mellan oss och involverande organisationer med avseende på data
bearbetning och kommunikation av resultaten, utan också mellan 
organisationerna sinsemellan. I flera fall har ett nära samarbete mel
lan olika organisationer varit nödvändigt för att statistiken över 
huvudtaget ska kunna tas fram. Anonymitet kring enskilda organi
sationers levererade datamängder har garanterats, vilket påverkar 
detaljnivån på vilka data som kan redovisas.

Inför datainsamlingen arbetade vi med musikbranschens organisatio
ner för att förankra arbetsmetoder, och för att i nästa steg komma 
överens om strukturer för definitioner, kategorier och dataleveranser. 

Anknytning till annan forskning
I det här avsnittet anknyter vi till tidigare svenska studier. I en studie 
från 1997 kartlägger Robert Burnett de svenska exportintäkterna för 
1994–95, och delar in dem i mekaniska rättigheter, upphovsrätter och 
framträdanden.12 I forskaren Daniel Hallencreutz och musikföreta
garen Anders Engströms studie från 2003 definieras musikbranschen 
som ett nätverk av aktörer där musikförlag, artister/artistbolag, pro
duktionsbolag, skivbolag/distributörer, turnéproduktionsbolag och 
upphovsrättssällskap ingår.13

I rapporten ”Att ta sig ton – om svensk musikexport 1974–1999” från 
1999, för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) under 
finansdepartementet, utvecklar forskaren Kim Forss en modell för 
musikbranschens varuexport, tjänster och royalties. Det skapande 
ledet, det producerande ledet, det säljande ledet och det stödjande 
ledet är undergrupper i modellen.

Enligt vår kännedom har det inte sammanställts någon statistik över 
svensk musikexport sedan 2006 då Forss för Export Music Sweden 
senast uppdaterade den modell som togs fram i ESOrapporten. Han 
konstaterar att det är påfallande hur stor bristen fortfarande är på 
information om musikexporten. Varuexporten, inklusive cdpressar, 

11 Uppskattningen för att få fram uppräkningarna baserades på vad konsumentpriserna för de större 
återförsäljarna för de tre kategorierna fullpris, pris i mellannivå och rea av fysiska cd-skivor är. Ett antal 
skivbolag, både majorbolag och indiebolag, fick ange vad priset på PPD (published price to dealer – det 
pris som gäller till återförsäljare), för de olika kategorierna är. 

12 Burnett, R. (1997) Den svenska musikindustrins export 1994–95. Export Music Sweden.
13 Hallencreutz, D. och Engström, A. (2003). Från A-dur till bokslut – hårda fakta om en mjuk industri, IUC 

Musik & Upplevelseindustri. Rapporten bygger vidare på Hallencreutz doktorsavhandling ”Populärmusik, 
kluster och industriell konkurrenskraft: En ekonomisk-geografisk studie av svensk musikindustri” (2002).
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blanka cdskivor och musikinstrument (vilket vår rapport inte har 
med), uppgick i Forss studie till 1,2 miljarder kronor. Tjänsteexporten 
sammanställdes till 237 miljoner kronor och här ingick data för stu
dios och videoproducenter (vilket inte heller inkluderas i denna rap
port). Upphovsrättsliga intäkter var då 700 miljoner kronor.14 Den 
totala exporten summerades således till 2,1 miljarder kronor.

I en kommande avhandling av forskaren Daniel Johansson delas 
musikbranschens industriella struktur in i tre typer av aktörer; 
huvudaktörer, sekundära aktörer och stödjande aktörer. Exempel på 
huvudaktörer är upphovsrättsorganisationer, musikbolag, utövare 
såsom musiker och kompositörer, managementbolag och bransch
organisationer. Sekundära aktörer är bland annat internet och mobil
leverantörer, butiker, radio och tv. Slutligen bland stödjande aktörer 
finner vi bland annat teknikföretag med musikbranschanknytning.15

Den viktigaste skillnaden mellan definitionen av musikbranschen i 
vår studie och i tidigare studier såväl som i Daniel Johanssons kom
mande avhandling, är att vi fokuserar på en mycket snävare definition 
av musikbranschen, både vad det gäller den inhemska marknaden 
och exportmarknaden. Som tidigare nämnts utgår denna rapport  
från ett intäktsperspektiv snarare än ett produktionskedjeperspektiv.

Musikstatistik i andra länder
Låt oss övergå till att titta på vad som görs i andra länder när det  
gäller musikstatistik, och vilka värden andra länder uppmäter sina 
respektive musikbranscher till. 

I Holland används statistik från branschorganisationer för att sam
manställa exportstatistik för musikförsäljning och upphovsrättsliga 
intäkter. När det gäller konsertintäkter samlas de uppgifterna in näs
tan dagligen för holländska artister som uppträder i andra länder.16 
 
Ett annat internationellt exempel är franska CNV, Centre national de 
la chanson des variétés,17 som samlar in statistik för livemusikområdet 
på en mycket detaljerad nivå sedan flera år tillbaka.18

I Finland förbereder Fimic, The Finnish music information center 19 
just nu en stor statistikinsamling där både den offentligfinansierade 
och den kommersiella musikbranschen ska kartläggas. Tidigare finska 
studier har uppmätt den finska musikbranschen till mellan 700 miljo
ner euro och 1 miljard euro 20 (motsvaras av cirka 6,4–9 miljarder 

14 I dessa 700 miljoner kronor ingår 170 miljoner avseende estimerade intäkter från subförlagsrättigheter 
uppräknade från 1994 års nivå.

15 Kommande avhandling från Blekinge Tekniska Högskola med arbetstiteln 
"Music Forever – Models for a New Music Industrial System".

16 Kroeske, S. & Fictoor, J. (2010). Exportwaarde van de Nederlandse populaire muziek 2008. 
17 CNV är en fransk nationell aktör som verkar genom stöd från departementen för kultur och 

kommunikation.
18 CNV. (2011). Chiffres de la diffusion 2010.
19 Fimic arbetar med att marknadsföra finsk musik utanför Finlands gränser. 
20 Möte med Merja Hottinen, Export Music Finland, 22 november 2011.
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svenska kronor), men dessa studier har en mycket bredare definition 
jämfört med den här studien.

PRS for music 21 uppmätte värdet av Storbritanniens musikbransch 
2010 till 40,5 miljarder kronor,22 och de arbetar även på att ta fram 
en jämförelse mellan Frankrike och Storbritannien.

I arbetet med att ta fram en modell och metod för att samla in musik
branschens statistik har vi inspirerats av hur man gått till väga i andra 
länder. Vi kan konstatera att varje lands institutionella struktur delvis 
är unik vilket komplicerar en inlåning av modeller och metoder rakt 
av. Vi anser samtidigt att vinsterna av en ansträngning att försöka 
hitta en europeisk modell skulle vara stora. När vi har arbetat fram 
vår modell har vi därför haft i åtanke att försöka skapa en ramstruktur 
som skulle kunna vara tillämplig även i andra länders framtida 
statistik insamlingar.

Formell projektorganisation
Denna rapport har initierats som en del av regeringens handlingsplan 
för kulturella och kreativa näringar. Uppdraget från Tillväxtverket har 
gått till Musiksverige.23

En arbetsgrupp har garanterat att data lämnats och även granskat 
rapport en. Arbetsgruppen har bestått av styrelseledamöter och vd i 
Musiksverige samt medarbetare i Musiksveriges medlemsorganisatio
ner 24 såsom ekonomichefer, exportchefer, medlems och 
kundservice chefer, försäljnings och marknadschefer, chefsjurister 
och kommunikationschefer.

Utförare av uppdraget är kunskapsföretaget Volante. Författare är: 
• Linda Portnoff, huvudsaklig skribent och operativ projektledare. 

Ekonomie doktor och analysansvarig på Volante. 
• Tobias Nielsén, projektledare och medförfattare. Kulturekonom 

och vd på Volante. 
• Markus Larsson, researcher och medförfattare. Civilingenjör och 

utredare på Volante. 

21 PRS for music är Stims motsvarighet i Storbritannien, det vill säga intresseorganisation för upphovsmän 
och musikförlag.

22 Page, W., & Carey, C. (2010). Adding up the UK music industry. Economic Insight, issue 23.  
23 Från Musiksverige har uppdraget letts av Elisabet Widlund, vd, och koordinerats av Sophie Andersson, 

assistent. Från Tillväxtverket har arbetet letts av Stina Algotson, ansvarig för Handlingsprogrammet för 
kulturella och kreativa näringar, och Henrietta Schönenstern, programansvarig kulturella och kreativa 
näringar.

24 Musiksveriges medlemmar är SAMI (Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation); 
Musikerförbundet; SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund); STIM (Svenska Tonsättares Internationella 
musikbyrå); FST (Föreningen Svenska Tonsättare); SMFF (Svenska Musikförläggareföreningen); SKAP 
(Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik); IFPI Svenska Gruppen (International Federation 
of the Phonographic Industry) och SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter). Nätverksmedlemmar: 
SSES (Swedish Sound Engineers Society) , Sveriges Dragspelares Riksförbund, MBIN (Music Business 
Independent Network) och MMF (Music Managers Forum Sweden). Livemusiksektorn har i arbetsgruppen 
representerats av Anders Larsson, vd United Stage och samtal har förts med enskilda arrangörer. 
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När ”vi” används i rapporten syftar det på författarna. I de fall siffror, 
tabeller, diagram och grafer saknar källhänvisning är de från denna 
undersökning.

Tre referensgrupper har bidragit med synpunkter på metoden och/
eller rapporten:
• En referensgrupp bestående av myndighetsrepresentanter på statis

tikområdet; Statistiska Centralbyrån, Myndigheten för kulturana
lys, Tillväxtverket och Tillväxtanalys. 

• En referensgrupp bestående av företrädare för andra kulturella och 
kreativa näringar; Dataspelsbranschen, Generator, Svensk Form, 
Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Kommunikationsbyråer 
och Rådet för kreativa och kulturella näringar.

• En referensgrupp bestående av forskare; Daniel Johansson, indu
stridoktorand i datavetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan, 
och Patrik Wikström, docent vid Institutionen för journalistik, 
medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

ROBYN – ÅRETS SVENSK
År 2010 var på många sätt Robyns år. Hon blev utsedd till årets svensk av tidningen 
Fokus och fick regeringens musikexportpris.

Hon släppte – under ett och samma år – tre fullängdsalbum i den så kallade Body 
Talk-serien. De två första skivorna innehöll endast nya låtar, medan den sista var en 
samling av tio låtar från de tidigare skivorna tillsammans med fem nya låtar. Särskilt 
framgångsrik var låten ”Dancing on my own” som var 1:a på Sveriges singellista, 8:a  
på brittiska motsvarigheten och 3:a på amerikanska Billboard Hot Dance Club Songs.

Motiveringen som Fokus gav för sin utmärkelse var: “Robin Carlsson (Robyn) har 
på sitt egensinniga sätt och med ett medvetet konstnärskap visat att det går att nå 
populärmusikens högsta höjder utan att vara ytlig. Genom att ge ut sina skivor på sitt 
eget skivbolag visar hon prov på stort entreprenörskap och kan därigenom behålla 
makten över den egna kreativa processen. I alla sina egenskaper blir hon en förebild 
för såväl unga tjejer och killar som för vuxna kvinnor och män.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robyn. Rockfoto, fotograf: Emma Larsson.
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Den inhemska  
musikmarknaden 

Intäkter från inspelad musik
Med intäkter från inspelad musik menar vi försäljning av musikin
spelningar i olika format.25 Intäkter från fysisk försäljning av cd, vinyl, 
dvd och vhs uppgick till cirka 773 miljoner kronor. På internet såldes 
musik för knappt 399 miljoner kronor varav cirka 269 miljoner kro
nor utgjordes av strömmad musik och 130 miljoner kronor stod för 
lagligt nedladdad musik. Totalt var försäljningsvärdet av den inspe
lade musiken nästan 1,2 miljarder kronor 2010.

 Tabell 1  Intäkter från inspelad musik, Mkr

Inspelad musik (Mkr) 

Fysisk försäljning 773

Onlineförsäljning 399

Strömmat 269

Nedladdat 130

Total försäljning inspelad musik  1 172

Siffrorna har samlats in med hjälp av Ifpi och SOM. Värdet av den 
inspelade musiken återspeglas i den här rapporten genom en 
beskrivning utifrån vad konsumenterna i sista ledet betalar för att 
lyssna på musiken, både när det gäller skivor och internet i strömmat 
eller nedladdat format. Det som återges här är alltså inte grossistvär
det. De redovisade siffrorna innehåller också återförsäljarnas 26 intäk
ter (i form av marginaler). Intäkterna som redovisas från försälj
ningen av inspelad musik är efter att upphovsrättsliga intäkter har 
brutits ut och flyttats över till kategorin för upphovsrättsliga intäkter, 
som presenteras lite längre fram i rapporten.

År 2010 stod försäljningen av fysiska enheter för majoriteten, medan 
en tredjedel avsåg försäljning av musik som distribueras online. Den 
strömmade försäljningen uppskattas till 23 procent och är nästan 
dubbelt så stor som intäkterna från lagligt nedladdad musik 27 på 
11 procent.

25 Det som i engelska rapporter brukar refereras till som recorded music.
26 Exempelvis iTunes, Spotify och skivbutiker.
27 År 2010 var de tre största kommersiella tjänsterna för nedladdning av musik iTunes, CDON och Klicktrack.
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 Figur 1  Fördelningen mellan Intäkter från fysisk försäljning, nedladdningar och strömmad musik

I diagrammet och tabellerna nedan ser vi vilken typ av musik som 
såldes mest under 2010. Generellt sett är det kategorierna populärmu
sik och samlingsalbum som är mest framgångsrika ur ett försäljnings
perspektiv. Klassisk musik står för 1 procent av försäljningen, sam
lingsalbum utgörs av 34 procent och pop/övrigt av 65 procent. I 
kategorin pop/övrigt ingår all musik som inte kategoriseras som klas
sisk, det vill säga, förutom pop ingår exempelvis även rock, jazz, elek
tronisk musik och folkmusik.28 

Topplistorna på nästa sida visar vilka enskilda artister som var mest 
framgångsrika. 

 Figur 2  Antal sålda album per genre, tusental

Strömmad musik blir allt mer populär
Strömmad musik har under de senaste åren vuxit kraftigt och det var år 2010 som 
strömmad musik gick om lagliga nedladdningar i genererade försäljningsintäkter. År 
2009 stod strömmat för cirka 46 procent och nedladdat för cirka 54 procent av den 
totala marknaden för online.

Den digitala musikmarknaden växte kraftigt globalt och under 2010 stod digital 
musik för 29 procent av världens musikförsäljning. Enligt IFPI:s Digital Music Report 
för 2011 beräknas att värdet på den digitala musikmarknaden ökat med tio gånger 
från 2004 till 2010.29 

Spotify erhöll 2010 Svenska Innovationspriset som utdelades av Veckans Affärer, ÅF, 
Vinnova och Almega med motiveringen att de fått människor att vilja betala för att 
lyssna på musik på internet. Från 2008 till 2010 har Spotify vuxit till att ha tio miljoner 
lyssnare globalt.30

28 Kategorierna följer den indelning som finns i denna statistik. Siffrorna avser bara fysisk försäljning och 
enbart GLF-bolagen. GLF representerar den svenska musikindustrin och består av följande medlemmar: 
Cosmos Music Group, EMI, Sony Music, Sound Pollution, Universal Music och Warner Music. Tillsammans 
sammanställer de och publicerar den officiella hitlistan i Sverige. GLF bedriver även onlinekatalogen 
Grammotex som består av ca 100 000 artiklar som svenska skivhandlare och distributörer har tillgång till. 

29 www.ifpi.org/content/library/DMR2011.pdf
30 http://www.vinnova.se/sv/misc/menyer-och-funktioner/Nyheter/Nyheter-2010/101125-innovationspriset/

Fysisk försäljning, 66 %Strömmat, 23 %

Nedladdningar, 11 %

Pop/övrigt, 8 495Samlingsalbum, 4 393

Klassiskt, 194
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Musik på tv
Musik som fördes fram via tv-program blev ännu större och mer mångfacetterat 
under 2010. Utöver Melodifestivalens vinterlördagar fortsatte ”Idol” att få svenskar  
att samlas framför en musiktävling på fredagar.

Till detta presenterades flera nya koncept. I Sverige blev tv-programmet ”Så mycket 
bättre” på TV4 en stor succé, som bland annat ledde till en renässans för Petter och 
folkligt genombrott för September. De tre mest sålda albumen 2010 härstammade 
från tv-program, nämligen samlingsskivorna från Melodifestivalen respektive ”Så 
mycket bättre” på första och andra plats, och på tredje plats Playtones som vann 
”Dansbandskampen”. På singellistan kom Septembers version av Petters ”Mikrofon-
kåt” från ”Så mycket bättre” på andra plats.

 Tabell 2  Topplistor 2010

Årslista album (inkl samlingar) 2010 1

1 Blandade artister: ”Melodifestivalen 2010”
2 Blandade artister: ”Så mycket bättre – musiken från tv-serien”
3 The Playtones: ”Rock´n´roll dance party”
4 Kent: ”En plats i solen”
5 Lady Gaga: ”The fame monster”
6 Håkan Hellström: ”2 steg från Paradise”
7 Robyn: ”Body talk pt. 1”
8 Blandade artister: ”Absolute summer hits 2010”
9 The Baseballs: ”Strike!”
10 Bruce Springsteen: ”The promise”

Singellistan 2010 2

1 Daniel Adams-Ray: ”Gubben i lådan”
2 September: ”Mikrofonkåt”
3 Shakira featuring Freshlyground: ”Waka waka (this time for Africa)”
4 Eminem featuring Rihanna: ”Love the way you lie”
5 Eric Saade: ”Manboy”
6 Robyn: ”Dancing on my own”
7 Oskar Linnros: ”Från och med du”
8 Rihanna: ”Only girl (in the world)”
9 Bruno Mars: ”Just the way you are”
10 Edward Maya & Vika Jigulina: ”Stereo love”

Topp 10-låtar i Sverige för 2010 på Spotify 3

1 Eminem: ”Love the way you lie”
2 Owl City: “Fireflies”
3 Shakira: “Waka waka (this time for Africa)”
4 Edward Maya featuring Vika Jigulina: “Stereo love”
5 Train: “Hey, soul sister”
6 David Guetta featuring Akon: “Sexy bitch”
7 Bob: “Airplanes”
8 Lady Gaga: “Bad romance”
9 Yolanda Be Cool & DCUP: “We no speak Americano”
10 David Guetta featuring Kid Cudi: “Memories”

P3:s mest spelade låtar under 2010 4

1 Oskar Linnros: “Från och med du”
2 Johnossi: “What’s the point”
3 Robyn: “Dancing on my own”
4 She & Him: “In the sun”
5 Alicia Keys: “Try sleeping with a broken heart”
6 Edward Maya featuring Vika Jigulina: “Stereo love”
7 Stromae: “Alors on danse”
8 Owl City: “Fireflies”
9 Train: “Hey, soul sister”
10 Katy Perry & Snoop Dogg: “California gurls”

1  http://www.sverigetopplistan.se

2  http://www.ifpi.se/wp/wp-content/
uploads/Årstopplistan-20101.pdf

3  http://www.spotify.com/se/2010-
retrospective/sweden/

4  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pr
ogramid=3040&artikel=4262315. P3 har en 
musikpolicy där 1/3 av musiken som spelas 
är av svensk artist eller svensk låtskrivare.

Johnossi.  
Rockfoto, fotograf: Oskar Omne.

Petter.  
Rockfoto, fotograf: Oskar Omne.
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Konsertintäkter
Totala konsertintäkter år 2010 uppgick till knappt 2,8 miljarder kro
nor, och på detta område kan vi baserat på uppgifter från Stim se en 
ökning från 2004 till 2010 som motsvarar en årlig tillväxt på 4,3 pro
cent. Siffran avser biljettintäkter för konserter och festivaler i Sve
rige, det vill säga såväl kyrkokonserter och shower som hårdrocks
festivaler.

 Tabell 3  Konsertintäkter, Mkr

Konsertintäkter (Mkr)

Konsertintäkter 2 760

Totala konsertintäkter 2 760

Den svenska konsertbranschen består av både mycket stora och 
mycket små aktörer, både kommersiellt och ideellt drivna, och både 
multinationella och lokala verksamheter. Beräkningarna har skett 
genom en uppräkning utifrån den snittprocent som konsert och fes
tivalarrangörerna betalar till Stim baserat på det totala biljettpriset. 
Därefter har de upphovsrättsliga intäkterna räknats bort för att redo
visas i upphovsrättskategorin. Det bör således beaktas att siffran 
avspeglar de arrangemang som betalat ersättning till Stim, vilket vi 
uppfattar som de allra flesta.31 Det kan i praktiken finnas några 
enstaka undantag. De verkliga intäkterna kan därför ligga något 
högre. 

Med det valda angreppssättet fångar vi inte in omsättningen för de 
konserter där verk framförs vars upphovsrättsliga skyddstid löpt ut.32 
I och med metodvalet utelämnas också sponsringsintäkter vid till 
exempel gratisevenemang som en radiokanals sponsring av en gratis
konsert.

Trots dessa reservationer är vi övertygade att den uppskattade siffran 
ger en god bild av omfattningen av konsert och festivalmarknaden. 
Den exakta omfattningen av de osynliga intäkter som vi inte fångar 
upp i statistiken får framtida forskning utröna. Förhoppningen är 
också att i framtida studier kunna se en fördelning mellan till exem
pel festivaler och konserter. 

Vad vi i övrigt inte mäter i den presenterade siffran för konsertintäk
ter är de turistekonomiska effekterna, det vill säga värdet av det som 
konsert och festivalbesökarna spenderar utöver biljettintäkten. Dessa 
utgifter är ofta betydligt högre än vad biljetten kostar. Under musik
festivalen Peace & Love 2010 i Borlänge, exempelvis, spenderade de 
besökare som definierades som turister i genomsnitt drygt 2 000 kr i 
samband med sitt besök, utöver utgifter för resa och festivalbiljett, 
enligt en forskningsrapport från Högskolan Dalarna. Den totala festi

31 Enligt samtal med medarbetare på Stim och olika konsertarrangörer.
32 För upphovsmännen gäller idag i Sverige att verken är skyddade 70 år efter upphovsmannens död och för 

närstående rättigheter gäller skyddet i 50 år efter det att upptagningen/inspelningen av verket gjordes.

September. Fotograf: Patric Ullaeus.

Syntjuntan.  Foto: Syntjuntan.
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valkopplade konsumtionen kunde då räknas till 154 miljoner kronor. 
Författarna Tobias Heldt och Anna Klerby sammanfattar i sin rap
port: ”Efter att ha räknat ifrån läckaget i denna konsumtion som 
kommer av att försäljare inom festivalområdet kommer från andra 
delar i Sverige samt resor summerar Peace & Lovefestivalens bidrag 
till den lokala ekonomin inklusive biljettintäkter till 89 Mkr.”33

En mättad marknad?
Sommaren 2010 myntades begreppet ”festivaldöden” i samband med att Hultsfreds-
festivalen ställde in vad som skulle bli dess 30:e festival. Festivalen med arrangören, 
föreningen Rockparty, gick senare i konkurs. Även Arvikafestivalen ställde in sina 
betalningar efter svårigheter med biljettförsäljningen.

En analys i media handlade om att livemusikbranschen – efter flera år av stadig upp-
gång – tvingats till anpassning på grund av publikens mättnad på ett kontinuerligt 
flöde av stora artister, högre kostnader på grund av högre gager och hård konkurrens. 
Även i USA spårades en avmattning av livemusikmarknaden. Men mot denna bild 
stod många utsålda konserter och festivaler och att de samlade biljettintäkterna i Sve-
rige från 2009 till 2010 stod för en svag uppgång.34 

Merchandise
Merchandisemarknaden är svår att mäta och totalsumman har inte beräknats och 
inkluderats i den här undersökningen. Vi vill ändå ge en bild av förutsättningarna för 
försäljning av merchandise. 
 
För de flesta artister stannar värdet av merchandise, till exempel t-shirts, vid mark-
nadsföring. Detta gäller även några av de största svenska artisterna, som bara går 
plus-minus-noll på sin kringförsäljning när kostnaderna medräknats: det kostar att 
producera, att hålla lager, och ha säljare på plats vid varje konsert. Totalt sett ligger 
försäljningen på en relativt låg nivå.35

Men för vissa har försäljningen av merchandise stor betydelse.36 Det är framför allt för 
hårdrocksband och vissa popband som merchandiseförsäljningen ger viktiga extrain-
komster, och ofta i samband med utländska turnéer. 

Huvudsakligen är det t-shirts som säljs. Träningsoveraller, kepsar och mössor före-
kommer också, liksom specialframtagna cd-skivor, eller ibland mer specifika artiklar 
som smycken. 

Medan somliga artister är involverade i merchandisemarknaden och själva produ-
cerar varor och ordnar försäljning på turnéer eller via sin hemsida, kan andra artister 
skriva avtal med ett specifikt bolag mot en royalty per såld vara. 

Upphovsrättsliga intäkter
De upphovsrättsliga intäkter  som ingår i den här statistiken avser 
insamlade medel å upphovsmän, förlag, musiker och musikbolags 
räkning. Totalt uppgår de upphovsrättsliga intäkterna avseende 2010 
till drygt 1,2 miljarder kronor.

33 Heldt, T. & Klerby, A. (2011). Peace & Love 2010: Värderade och icke-värderade ekonomiska effekter. 
Arbetsrapport från Högskolan Dalarna.

34 Uppgift från Stim.
35 Samtal Anders Larsson, vd United Stage.
36 Följande bygger på samtal med Per Kviman, manager och representant för MMF.
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 Figur 3  Procentuell fördelning mellan upphovsrättsliga intäkter

 Tabell 4  Upphovsrättsliga intäkter, Mkr

Upphovsrättsliga intäkter (Mkr)

Framföranderättigheter 779

Bakgrundsmusik i offentliga sammanhang 241

Tv 282

Kommersiell tv 216

Public service-tv 66

Radio 156

Kommersiell radio 53

Public service-radio 103

Bio 14

Live 85

Online 69

Mekaniska rättigheter 111

Synkroniseringsrättigheter med mera 127

Privatkopierings- och kabelersättning 70

Övrigt 83

Totalt upphovsrättsliga intäkter 1 239

Den största posten bland de upphovsrättsliga intäkterna utgörs av 
framföranderättigheter på cirka 779 miljoner kronor. Ett framförande 
kan ske på en allmän plats som till exempel i form av bakgrundsmu
sik på ett hotell, i en restaurang eller en butik, eller på tv, radio eller 
bio, eller när musik framförs live. 

När det gäller upphovsrättsliga intäkter relaterade till onlinekategorin 
utgörs de till största delen av intäkter från framföranderättigheter 
(som kan kopplas till strömmad musik), men även intäkter från 
mekaniska rättigheter (som kan kopplas till nedladdad musik) är hän
förliga hit.

När ett verk överförs och reproduceras på exempelvis en cd, dvd eller 
annan ljudbärare, berättigar det upphovsmannen till ersättning för att 
han eller hon överlåtit rätten att mångfaldiga verket. I figur 4 kan vi se 
att dessa så kallade mekaniska rättigheter uppgår till lite drygt 111 mil
joner kronor. 

Synkroniseringsrättigheterna, som avser rätten att sammanföra 
musik, text och bild, är i storleksordningen 127 miljoner kronor.  
I synkroniseringsrättigheterna ingår även vissa rättigheter till  
merchandise och livemusik för musikbolagens räkning.

Framföranderättigheter, 63 %Synkroniseringsrättigheter m.m. 10 %

Online, 5 %

Mekaniska rättigheter, 9 %

Privatkopierings- och kabelersättning, 6 %

Övrigt, 7 %
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Privatkopieringsersättningen (PKE) som uppgår till 70 miljoner  
kronor är en lagstadgad kompensation för det inkomstbortfall som 
kopiering för privat bruk av musik, film och tv från en laglig förlaga 
medför för kulturskapare med upphovsrätt i de kopierade verken. 

I kategorin övrigt ingår bland annat intäkter som är kopplade till 
notutgivn ing och administration av grafiska rättigheter. Här hittar vi 
också masterintäkter i de fall ett förlag äger masterinspelningen.37 
En annan del utgörs av ersättning för utlåning av fonogram. Denna 
ersättning betalas till utövare och upphovsmän som medverkar på 
skivor som lånas ut på biblioteken. Ersättningens storlek fastställs 
varje år av regeringen i budgetpropositionen. Totalt utgjorde ersätt
ningen 5 miljoner kronor 2010. 

 Figur 4  Upphovsrättsliga intäkter nedbrutna, Mkr

När vi bryter ned framföranderättigheternas intäkter så ser vi i dia
grammet ovan att bakgrundsmusiken utgör den största delen och den 
står för 241 miljoner kronor. Många hotell, restauranger och butiker 
använder i allt högre utsträckning musik som en del av sin inredning 
och för att bygga sitt varumärke. Kommersiell tv inbringar upphovs
männen 216 miljoner kronor, vilket är mer än public servicetv. Men 
för radio är förhållandet det omvända; där står public serviceradio 
för 103 miljoner kronor medan kommersiell radio inbringar ungefär 
hälften så mycket. 

Upphovsrätten i musikbranschen
Upphovsrätten ger kompositörer och textförfattare, artister och musiker, musikbolag 
och musikförlag möjlighet att få ut sin musik på marknaden och få betalt för den.

För en kompositör eller textförfattare ger upphovsrätten också ett skydd för det 
arbete han eller hon lagt ner och möjlighet att hindra att andra plagierar musiken.  
Det är upphovsrätten som ger kompositören och textförfattaren möjlighet att 
bestämma vem som ska få använda musiken, om han eller hon vill sälja den, behålla 

37 Ett förlag som äger masterinspelningen kan räknas som musikbolag.
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den för sig själv eller sprida den gratis. För kompositören och textförfattaren kan upp-
hovsrätten vara en av grunderna för ekonomisk ersättning, eftersom de ofta inte har 
gager eller försäljningsintäkter att förlita sig på. 

Upphovsrätten består inte bara av den ekonomiska rätten – rätten att få ersättning 
för sina verk – utan till lika stor del av den ideella rätten. Den ideella rätten är kompo-
sitörens och textförfattarens rätt att bli angiven som upphovsman och att bestämma 
över verket.

Kompositören/textförfattaren sluter ibland avtal med ett musikförlag för att få hjälp 
att få ut sina verk på marknaden. Kompositören och musikförlaget fattar tillsammans 
beslut om i vilka sammanhang musiken ska användas. Förlagets intäkter baseras på 
en procentsats av upphovsmannens intäkter. Upphovsrätten gör att förlagets investe-
ringar kan återbetalas under ett antal år och möjliggör risktagande och investeringar 
i ny musik. 

För musiker och artister innebär upphovsrätten en rätt till ersättning när inspelade 
verk, som de medverkat på, framförs i exempelvis radio eller tv. De musiker och artis-
ter som inte är kompositörer eller textförfattare kan vara beroende av upphovsrätts-
liga ersättningar från offentligt framförande, då de ofta endast får en engångsersätt-
ning i samband med inspelning. 

Musikbolagen ges genom upphovsrätten rätt att ta betalt för nyttjande av inspelad 
musik. Upphovsrätten innebär också att musikbolaget kan få intäkter för tidigare  
nedlagt arbete. Detta möjliggör affärsverksamhet och återinvesteringar i ny musik, då 
betalningen för tidigare investeringar i marknadsföring och inspelningar kan komma 
först efter lång tid.

Upphovsrättsliga intäkter uppkommer genom att den som använder musik i sin verk-
samhet betalar till Stim, SAMI och Ifpi. Ersättningen betalas utifrån ett antal kriterier, 
till exempel hur stor betydelse musiken har för verksamheten, hur stor verksamheten 
är och vilken typ av verksamhet det är.38

Jämförelser
Tabell 5 visar en summering av den svenska musikbranschens inhem
ska marknad 2010. Totalt uppgår denna marknad till drygt 5,2 miljar
der kronor. 

Är siffran hög eller låg, bra eller dålig? För att kunna göra en sådan 
tolkning behöver vi sätta siffran i relation till en historik, resurser 
tagna i anspråk för att generera intäkterna eller någonting annat. Det 
är precis den här typen av jämförelser som vi framöver hoppas kunna 
göra i och med att den här rapportens främsta syfte – att ta fram en 
siffra och ett startår för framtida jämförelser – nu kan sägas vara upp
fyllt. 

En analys som vi dock kan göra redan nu är hur dessa dryga 5,2 mil
jarder fördelar sig mellan de tre segmenten inspelad musik, konsert
intäkter och upphovsrättsliga intäkter. Konsertintäkter står för 53 pro
cent medan upphovsrättsliga intäkter och intäkter från inspelad 
musik representerar nästan lika stor del vardera av den resterande 
musikmarknaden. Upphovsrättsliga intäkter står för 24 procent och 
intäkter från inspelad musik uppgår till 23 procent. 

38 Källa: Musiksverige
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Det skulle vara förhastat och förenklat att dra några slutsatser kring 
betydelsen av de dominerande konsertintäkterna. Det råder samband 
mellan de tre huvudsegmenten som innebär att inspelad musik kan 
möjliggöra framföranden i olika former vilka genererar såväl upp
hovsrättsliga betalningsflöden som konsertintäkter. Liveframföranden 
kan också helt och hållet föregå inspelningar eller öppna upp för nya 
inspelningsmöjligheter. 

Vi ska också komma ihåg att varje tolkning av den svenska musik
marknadens omsättning sker utifrån ett perspektiv. Ur ett internatio
nellt perspektiv kan man lyfta fram Sverige på det upphovsrättsliga 
området. Om man relaterar de upphovsrättsliga intäkterna som gene
rerats på den inhemska marknaden till folkmängden kan man säga att 
Sverige är ett av världens mest framgångsrika länder. De svenska upp
hovsrättsliga intäkterna motsvarar 132 kronor per invånare vilket är 
nästan dubbelt så mycket som Storbritannien på 75 kronor per invå
nare, som i sin tur ligger nästan dubbelt så högt som USA och 
Kanada på 39 kronor per invånare.39

39 Nyckeltalen bygger på data från FN när det gäller folkmängden, CISAC när det gäller upphovsrättsliga 
intäkter för USA och Kanada, Page & Careys studie (2011) när det gäller upphovsrättsliga siffror för 
Storbritannien och Stim när det gäller Sveriges upphovsrättsliga intäkter. Växelkurser som använts är 
årliga snittkurser för 2010.

 Tabell 5  Omsättning för den svenska musikmarknaden, Mkr

Inspelad musik (Mkr) 

Fysisk försäljning 773

Onlineförsäljning 399

Total försäljning inspelad musik 1 172

Konsertintäkter (Mkr)

Konsertintäkter 2 760

Totala konsertintäkter 2 760

Upphovsrättsliga intäkter (Mkr)

Framföranderättigheter 779

Online 69

Mekaniska rättigheter 111

Synkroniseringsrättigheter med mera 127

Privatkopierings- och kabelersättning 70

Övrigt 83

Totalt upphovsrättsliga intäkter 1 239

TOTALT 5 211

 Figur 5 Fördelning mellan intäkter från inspelad musik, konsertintäkter och upphovsrättsliga  
intäkter, procent

Upphovsrättsliga intäkter, 24 %

Konsertintäkter, 53 %

Intäkter från inspelad musik, 23 %
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Om vi går tillbaka till de svenska musikbranschaktörernas olika per
spektiv så vill vi belysa att medan intäkterna för en aktör ett visst år 
ser positiva ut, så kan läget samtidigt se negativt ut för en annan 
aktör. 

Fördubbling av strömmad musik och minskning av olaglig användning
På uppdrag av Musiksverige tar analysföretaget Mediavision fram rapporter om 
svenskarnas musikvanor på internet. Enligt Mediavision använde 2,6 miljoner män-
niskor i Sverige lagliga strömmade musiktjänster i slutet av 2010, vilket var mer än en 
fördubbling från 2009 då motsvarande siffra var drygt 1,2 miljoner. 

En parallell trend var att den olagliga musikanvändningen krympte. På ett år mins-
kade andelen som laddade ner eller fildelade musik olagligt med fem procentenheter 
till 23 procent motsvarande 1,3 miljoner av bredbandsinnehavarna i åldern 15 till 74 
år.40

40 Pressmeddelande Musiksverige (2011). http://www.musiksverige.org/pressrum/pressmeddelanden/
allt-fler-valjer-lagliga-musiktjanster-pa-natet/

Grammisgalan, årets klassisk: ZilliacusPerssonRaitinen. Foto: ZilliacusPerssonRaitinen.
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Den svenska  
musikexporten 

Många svenskar associerar musikexport 41 till det så kallade svenska 
musikundret.42 Det är dock viktigt att veta att ett antal mycket fram
gångsrika svenska producenter och låtskrivare idag är helt eller delvis 
verksamma i andra länder än Sverige. Detta innebär att vissa eller 
stora delar av deras intäkter inte fångas in i den här rapporten.43 Om 
vi håller oss till de tre huvudkategorierna av intäkter som presenterats 
för den svenska musikmarknaden kan vi konstatera att den svenska 
musikexporten exklusive intäkter från svenska artisters konserter 
utomlands 44 uppgår till omkring 622 miljoner kronor år 2010. Drygt 
472 miljoner kronor avser upphovsrättsliga exportintäkter, och 
knappt 150 miljoner kronor avser export av inspelad musik. 

Vi refererade tidigare till Kim Forss musikexportstudie från 2006 som 
rapporterade totalsiffran 2,1 miljarder kronor.45 Vi vill påminna om att 
vi gör en snävare avgränsning kring vad som ska räknas med i musik
exporten, vilket förklarar en del av ”tappet” i omsättning. Dessutom 
har branschen genomgått sin största omställning någonsin under 
dessa år. Den globala marknaden för inspelad musik minskade med 
cirka 30 procent mellan åren 2005–2010.46 Under åren 2006–2010 
analyserades inte branschen som helhet ur ett omsättnings och 
exportperspektiv. Därför är det över huvud taget svårt att jämföra siff
ror från 2006 med 2010.

Om vi ändå grovt uppskattar hur mycket som bör dras ifrån de tidi
gare uppmätta 2,1 miljarder kronorna för att hamna i en likartad defi
nition av musikbranschen som tillämpas i denna studie, så hamnar vi 
närmare hälften av detta värde. Om vi därutöver adderar de uppskat
tade intäkterna från svenska artisters utländska konsertintäkter till 
den uppmätta exportsiffran 622 miljoner kronor, blir analysen av 
musikexportutvecklingen att den stått sig relativt oförändrad de 

41 Export definieras här som pengaflöden från utlandet till Sverigeregistrerade och exportorienterade 
organisationer i musikbranschen. Betoningen på Sverigeregistrerade är viktig att komma ihåg när vi tolkar 
storleken av exporten. 

42 Se närmare beskrivning i separat faktaruta.
43 Även om vi bara kan peka på avsaknaden av producentintäkterna i denna rapport hoppas vi redan nästa 

år kunna  göra en uppskattning av dessa intäkter. 
44 Intäkterna från utlandsturnéer är exkluderade av den anledningen att vi inte kunnat uppmäta en 

tillräckligt tillförlitlig siffra.
45 Forss, Kim (1999). ”Att ta sig ton – om svensk musikexport 1974–1999”, rapport till ESO – Expertgruppen 

för studier i offentlig ekonomi. Denna rapport låg till grund för de uppdaterade exportvärdena år 2006.
46 Parallellt med den kraftiga globala nedgången i branschen 2005–2010 minskade betalningsviljan gällande 

förskott på licensrättigheter vilket även påverkade de svenska exportintäkterna (enligt samtal med Ludvig 
Werner, vd Ifpi). 

Anne Sofie von Otter. 
Fotograf: Mats Bäcker.
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senaste fyra åren. Och då har vi inte beaktat intäkter hänförliga till 
”det svenska producentundret”. 

Exportintäkter från inspelad musik
Musikexportintäkter från inspelad musik uppkommer när antingen 
den färdiga fysiska produkten eller en licens att reproducera enstaka 
låtar eller ett album säljs till utlandet. I det första fallet talar man om 
direktexport av fysiska enheter (framför allt cdskivor), och dessa 
exportintäkter är mycket lägre än exportintäkterna från licensförsälj
ningen. Totalt uppgick exporten av inspelad musik år 2010 till knappt 
150 miljoner kronor. 

Hur exporterar man inspelad musik?
Vanligtvis exporteras inspelad musik genom att repertoarägaren (oftast ett musikbo-
lag) i Sverige skriver ett licensavtal med en part i ett annat land. Detta avtal beviljar 
parten rätten att agera som repertoarägare i landet eller länderna avtalet avser. Det 
betyder att denna part kan sälja cd-skivor, sälja musiken digitalt, försöka få den spe-
lad i radio med mera. På intäkterna som genereras betalas en royalty till den svenska 
repertoar ägaren. Alla avtal är förstås unika, men en licensavgift på ca 25 procent är 
inte ovanlig. Det betyder att en exportintäkt på försäljning av inspelad musik i konsu-
mentledet är värd fem-sex gånger den till Sverige inkomna nettointäkten. 150 miljo-
ner kronor i exportintäkter har alltså genererats av en betalningsvilja för “svenskpro-
ducerad” musik internationellt på cirka 820 miljoner kronor.47

Exportintäkter från utlandsturnéer
Det har inte varit möjligt att uppmäta intäkter från svenska artisters konserter utom-
lands på ett tillförlitligt sätt i denna rapport. För att ändå få en fingervisning om intäk-
ter från utlandsturnéer, har paraplyorganisationen för svenska artistmanagers, MMF 
(Music Managers Forum Sweden) gjort en uppskattning baserad på de artister som 
MMF:s managers arbetar med.48

Enligt MMF har svenska artisters internationella turnéer genererat intäkter på minst 
100 miljoner kronor. 

Vi vill understryka att den uppskattade siffran 100 miljoner kronor skiljer sig från alla 
övriga siffror i och med att den är just en uppskattning och den utelämnar många 
utlandsturnerande artisters intäkter för 2010. Siffran ska alltså ses som lågt räknad.  
Vi avser hitta mer tillförlitliga metoder för att mäta exportintäkterna från utlands-
turnéer i kommande studier.

Upphovsrättsliga exportintäkter
Förutom att många svenska artister kan inkassera gager från utlands
turnéer, är de också berättigade till upphovsrättsliga ersättningar, 
exempelvis när musiken spelas på radio utomlands. Exportintäkter för 
framföranderättigheter som samlas in via Stim kan dels avse Stim
anslutna upphovsmän och musikförlag, dels utländsk musik med Stim

47 Jämför undersökning om hur stor del av försäljningen i ett land som kommer från inhemsk musik, i 
Wikström, P (2009), The Music Industry - Music in the Cloud. Cambridge: Polity Press.

48 Många av de större svenska artisterna har turnerat relativt lite internationellt under 2010, vilket påverkar 
omsättningen för utlandsturnéer. 

Manifestgalan, Årets Hip hop: Zacke. 
Fotograf: Erik Sandström.
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anslutna så kallade subförlag. Vi har valt att inte ta med intäkter för sub
förlagda rättigheter för de nordiska länderna, eftersom vi i samråd med 
musikbranschens organisationer anser att dessa intäkter inte är en del 
av svensk musikexport. Med detta ställningstagande (som i praktiken 
innebär en avgränsning av de totala upphovsrättsliga intäkterna) under
lättar vi också för internationella jämförelser. 

På det upphovsrättsliga området inbringade den svenska musikexpor
ten totalt 473 miljoner kronor under 2010 och intäkterna är hänför
liga till de svenska upphovsmän som röner framgångar internatio
nellt. I det här sammanhanget vill vi upprepa att vi inte fångar in  
intäkterna för de upphovsmän som är anslutna till internationella 
upphovsrättsorganisationer. Enligt vår uppfattning är dock de inter
nationellt framgångsrika upphovsmännen i hög grad anslutna till 
svenska upphovsrättsorganisationer.

Om vi tittar närmare på Stims penningflöden från andra motsvarande 
organisationer i världen ser vi att USA, Tyskland och Storbritannien 
ligger i topp. Svensk musik spelas ofta på amerikanska och brittiska 
radiokanaler. Amerikansk och brittisk musik står för övrigt för den 
största ”svenska importen”. Av diagrammet ovan kan vi också utläsa att 
en ansenlig del av exporten går till Sveriges nordiska grannländer. 
Diagrammet visar den svenska exporten av framförande rättigheter. 

Verk av svenska upphovsmän är som helhet populärare i världen än 
upphovsmän från andra länder. Det är en tolkning utifrån Stims sta
tistik som visar att det är få länder som Sverige har negativ handels
balans med sett till intäkter till upphovsmän från framförande. 

Störst relativ skillnad är det mellan Sverige och Hongkong, då svenska 
upphovsmän får 23 gånger så mycket pengar för framförande i jäm
förelse med sina kollegor i Hongkong. Därefter följer närmast Rumä
nien (12 gånger), Grekland (12 gånger), Korea (10 gånger) och Japan 
(9 gånger).

Om vi vänder på bilden så är det mer som utbetalas till amerikanska 
upphovsmän än vad som svenska upphovsmän får för framförande
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 Figur 6  ”Svensk export” av Stims framföranderättigheter, Mkr
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rättigheter från USA, nämligen fyra gånger så mycket. Drygt 111 mil
joner kronor betalas till amerikanska upphovsmän, men 27 miljoner 
kronor betalas från USA till svenska upphovsmän.

Negativ handelsbalans, om vi får kalla det så, har Sverige även med 
Island. Förklaringen heter ”Lazy town”  en serie med musik av den 
isländska kompositören Mani Svarasson som visats i TV4. TV3 visa
des även under 2010 ”Lazy town II”.49 Med Frankrike, Estland och 
Australien är importen ungefär lika stor som exporten relativt sett.

 Tabell 6  Länder som Sverige har negativ handelsbalans med avseende framförande enligt Stim.  
Sorterade utifrån import i förhållande till export.

Kronor Relativ skillnad

USA -84 437 565 4,1

Island -343 116 3,2

Storbritannien -20 688 636 2,1

Kanada -2 769 541 2,0

Estland -22 873 1,1

Frankrike -396 041 1,0

 Tabell 7  Länder som Sverige har relativt störst positiv handelsbalans med avseende framförande  
enligt Stim. Sorterade utifrån export i förhållande till import.

Kronor Relativ skillnad

Hong Kong 172 047 23,3

Rumänien 2 176 211 12,5

Grekland 982 630 11,7

Korea 376 569 10,1

Japan 6 121 442 9,2

Polen 2 468 118 7,8

 Tabell 8  Länder där svenska musiker medverkar på låtarna. Exportintäkter, Mkr

Exportintäkter, Mkr

Storbritannien 8,8

Nederländerna 5,7

Finland 4,1

Norge 3,0

Danmark 2,9

Tyskland 2,5

Frankrike 2,4

Spanien 1,2

Japan 0,9

Schweiz 0,9

 
Sammanställningen i tabell 8 visar intäkter som musiker får för fram
förande i utlandet av de inspelningar som de medverkat på. Sådana 
exportintäkter utbetalas mest av Storbritannien, Nederländerna och 
Finland. Den bilden skiljer sig något från upphovsmännens och för
lagens exportintäkter (figur 6), vilket delvis kan förklaras av att avtal 
inte finns med alla länder. Till exempel hade svenska SAMI inget bila
teralt avtal med sin amerikanska motsvarighet år 2010.

49 Skillnader år från år kan alltså spåras i enstaka tv-program eller artister. Notabla belopp har även utbetalats 
till Estland för den finska serien ”På resa i Estland” med musik av Aivar Joonas med flera.



35

Det svenska musikundret
Sverige är världens mest framgångsrika land på topplistemusik – relaterat till BNP. Det 
slog två amerikanska forskare fast under 2010 på ett av världens mest prestigefyllda 
universitet inom ekonomi, University of Pennsylvanias Wharton School. 

Forskarna Joel Waldfogel och Fernando Ferreira har för tidsperioden 1960–2007 ana-
lyserat varje titel på försäljningslistorna i 22 olika länder. Därefter har de jämfört varje 
lands andel av musikmarknaden med ländernas ekonomier.

USA dominerar den globala musikmarknaden totalt med en marknadsandel på hela 
51 procent av världens hitlistmusik. Men räknar man om statistiken och relaterar den 
till ländernas BNP toppas listan av Sverige följt av Storbritannien, USA, Japan, Finland 
och Kanada.

Av undersökningen framgår också att de lokala artisterna i varje land idag svarar för 
ungefär 70 procent av musiken på landets hitlistor, vilket är en radikal förändring från  
80-talet då förhållandet i princip var lika delar mellan lokalt och internationellt.50

Att svenskar är duktiga på topplistemusik är en tradition som fortsatt. Anders Nun-
stedt, Expressens musikredaktör, lanserade begreppet ”det svenska musikundret 2.0” 
under 2010 och frågade sig retoriskt om det någonsin gått så bra för svensk musik. 
”Det är en högkonjunktur för svensk pop som bara fortsätter”, skrev han. Han syftade 
framför allt på de svenska "superproducenter" och hitmakare som flera gånger har 
stått bakom USA-ettor och skriver och producerar hits åt världens största stjärnor som 
Lady Gaga, Britney Spears och Katy Perry. På många låtar som är framgångsrika utom-
lands medverkar även svenska sessionmusiker.

I täten finns Max Martin som belönades av ASCAP 51 för sina framgångar på de ameri-
kanska listorna under 2010. Han har även vunnit “Songwriter of the year” priset 1999, 
2000 och 2001. I samarbete med Max Martin återfinns flera låtskrivarpartners, såsom 
bland andra Johan ”Shellback” Schuster, Alexander Kronlund, Tiffany Amber och Rami 
Yacoub. 

2010 var även året då svenskar hade fler nominerade än hittills på den amerikan-
ska Grammy-galan. Robyn var bland annat nominerad i kategorin Årets danslåt för 
”Dancing on my own” (skriven ihop med Patrik Berger och mixad av Niklas Flyckt), 
Ann-Sofie von Otter i Bästa klassiska artist och Norrbotten Big Band är delaktiga i en 
nominering i klassen Bästa instrumental original. Axel Hedfors, mer känd som Axwell i 
Swedish House Mafia, var nominerad för sin remix av The Temper Traps “Sweet dispo-
sition”.

50 Ferreira, Fernando & Waldfogel, Joel (2010). Pop internationalism: has a half century of world music trade 
displaced local culture. Working paper 15964, National bureau of economic research, Cambridge, USA.

51 ASCAP, The American Society of Composers, Authors and Publishers. 

Swedish House Mafia. Fotograf: Carl Linstromm.Max Martin. Fotograf: Margita Ljusberg.
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Avslutande reflektioner 
 

Vi vill avsluta den här rapporten med att peka på dess främsta bidrag 
och även några områden för fortsatt metodutveckling och framtida 
forskning. Denna rapport vill bidra med en förståelse för musikbran
schens institutionella struktur och dess finansiella flöden. Rapporten 
ger ett statistiskt underlag för framtida strategiska vägval för musik
branschen, såväl som för politiska beslut. Ett metod och modell
utvecklingsarbete har möjliggjort en presentation av en samlad bild 
av den svenska musikmarknaden år 2010 med potential att uppdatera 
statistiken kommande år.

Arbetet med denna rapport har bidragit till att synliggöra utveck
lingsmöjligheter av många organisationers befintliga rapporterings
system och rutiner. I samarbete med de medverkande organisatio
nerna hoppas vi inför kommande mätningar kunna förfina den 
modell som tagits fram under arbetet med insamlingen av 2010 års 
data. Redan inför presentationen av 2011 års siffror önskar vi kunna 
göra en ytterligare nedbrytning av konsertintäkterna uppdelade på 
festivaler och konserter. Över huvud taget har 2010 års samlade bild 
gett oss en fingervisning om att det vore intressant att göra en djupare 
analys av det största segmentet av den inhemska marknaden – kon
sertintäkterna. 

Ett annat område för framtida forskning är samverkan mellan civil
samhället (till exempel musikföreningar) och musikindustrin, det vill 
säga mellan ideellt arbete och kommersiell verksamhet.

I inledningen nämnde vi att ett bakomliggande syfte var att kunna 
svara på hur det går för musikbranschen, och för att kunna nå fram 
dit krävs också mer forskning på andra områden än vad som täckts in 
här, och utifrån andra perspektiv. Vi har gett ett bidrag till hur stor 
”kakan” är. En viktig fråga för framtida undersökningar som kvarstår 
är hur kakan fördelas. Ett intressant komplement till bilden av musik
branschens intäkter som vi målar upp, skulle vara bilden av kostnads
strukturen i musikbranschen. 

Vi vill även välkomna studier kring både de ickeekonomiska värden 
som musiken och musikbranschen skapar, och de ekonomiska värden 
som skapas utanför musikbranschens kärna. Vi har tidigare i rappor
ten varit inne på området hälsa och turism och vi har även belyst 
förekomsten av värden och effekter för musikrelaterad varu och 
tjänsteproduktion.
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När det gäller metodutveckling ser vi möjligheter att utveckla en 
nordisk och europeisk modell för statistikinsamling. 

Det behövs också mer kunskap om hur sysselsättningen ser ut i 
musikbranschen. En framkomlig väg för att samla statistik om syssel
sättning är via så kallad registerdata. Resultatet kommer inte bli per
fekt i bemärkelsen att det matchar modellen enligt den här undersök
ningen, men en sådan metod skulle ge en tillförlitlig uppskattning.

Det finns också mer att önska på exportstatistikområdet, och här vill 
vi peka på behovet av ytterligare undersökningar och fortsatt metod
utveckling. Om vi ska peka ut en viktig enskild pusselbit som saknas 
för att kunna tolka bilden av den svenska musikbranschexporten så  
är det producentintäkterna som inte ingår i denna rapport. Detta års 
statistikinsamling har till stor del möjliggjorts med hjälp av bransch
organisationer som samlar exempelvis upphovsmän och förlag eller 
musikbolag och artister. I och med att producenterna inte är organi
serade på liknande sätt har vi inte kunnat räkna med dessa intäkter i 
denna rapport. Samma insamlingsproblematik ligger till grund för 
intäkterna för utlandsturnerande artister och musiker som endast 
kunde uppskattas för år 2010. 

Det är med anledning av de skiljande graderna i tillförlitlighet och 
statistikens nedbrytbarhet som vi valt att presentera den svenska 
inhemska musikmarknaden i en samlad bild för sig (5,211 miljarder 
kronor), och exportmarknaden i ett kapitel för sig (700 till 800 miljo
ner kronor).

Norrbotten Big Band. Fotograf: Tobias Åkeblom.
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Ordlista 
 

Följande ordlista bygger på uppgifter från Musiksverige.

Fysisk försäljning/fysiska produkter
Försäljning av fysiska produkter så som cd, vinyl, dvd och vhs.

Framföranderättigheter
Rätten att framföra musik i radio, tv och som bakgrundsmusik på 
exempelvis restauranger etc.

Fullpris, pris i mellannivå och rea
Översättning av den amerikanska benämningen full price, mid price 
och sale som man använder för att kategorisera in cdskivor i olika 
prisklasser vid försäljning. Detta kan exempelvis bero på hur länge 
skivan funnits ute på marknaden.

Indiebolag
Förkortning av independentbolag och avser de musikbolag som är 
helt fristående och oberoende av majorbolagen. 

Licensavtal
En repertoarägare (oftast ett musikbolag) i Sverige skriver licensavtal 
med en part i ett annat land. Detta avtal beviljar rätten att agera som 
repertoarägare i landet eller länderna avtalet avser. Det betyder att 
denna part kan sälja cdskivor, sälja musiken digitalt, försöka få den 
spelad i radio med mera. På intäkterna som genereras betalas en 
ersättning till den svenska repertoarägaren.

Majorbolag
Universal Music Group, Sony Music Entertainment, EMI Music och 
Warner Music Group (2010).

Managementbolag
En manager arbetar direkt med artisten och har i uppdrag att på alla 
möjliga sett optimera artistens karriär. Både kortsiktigt och långsik
tigt, såväl finansiellt som personligt och kreativt. Ett management
bolag är ett företag som har en eller flera managers som arbetar till
sammans med en eller flera artister.

Masterinspelning
Masterinspelning är den faktiska inspelningen av en låt eller ett 
album. 
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Masterintäkter
När en artist släpper en låt eller en skiva har antingen artisten själv 
eller musikbolaget som artisten har avtal med, rättigheterna till  
masterinspelningen. När låten eller skivan spelas offentligt, mång
faldigas etc. får rättighetsinnehavaren en ersättning. 

Mekaniska rättigheter
Upphovsmannens rätt att erhålla ersättning för sitt verk då han/hon 
överlåtit rätten att mångfaldiga det på exempelvis cd, vinyl, dvd etc.

Merchandise
Merchandise är ett engelskt begrepp för tshirts, posters, leksaksfigu
rer etc. som säljs med artistens logga eller namn, ofta i samband med 
turnéer eller konserter men även via artistens hemsida samt andra 
återförsäljare.

Musikförlag
Musikförlag arbetar på uppdrag av låtskrivare, kompositörer och text
författare. Musikförlaget tillvaratar och representerar rättigheterna till 
upphovsmännens kompositioner så att de får ersättning för nyttjandet 
av deras musikaliska verk. Musikförlagen marknadsför musiken ut till 
olika sorters användare inom en rad områden, bl.a. genom synkroni
sering i film, tv och reklam och utgivning av noter och låttexter.

Musikbolag (skivbolag)
Musikbolag arbetar bland annat med att hitta och utveckla artister, 
spela in musiken samt ansvarar för marknadsföring och försäljning  
av denna musik.

Produktionsbolag
Ett produktionsbolag inom musik arbetar med att producera turnéer 
och konserter till de artister som har ett avtal med produktionsbola
get. De arbetar då med allt från marknadsföring till ekonomi och 
koordinering.

Rättighetsinnehavare
En eller flera personer som äger rättigheterna till ett verk. Även ett 
bolag kan vara rättighetsinnehavare. 

Strömmande musiktjänster
Exempel på strömmande musiktjänster är Spotify och Wimp. Ström
ning av musik (streaming) är när ljudfilerna skickas från en webb
tjänst, via internet, till mottagarens dator, mobiltelefon etc. där filerna 
spelas upp i realtid samtidigt som de skickas från webbtjänsten. Man 
kan då lyssna på musiken direkt utan att först ladda ner hela filen. 

Synkronisering 
En synkronisering sker när man sammanför musik med en bild eller 
ljudproduktion, exempelvis i film, tv, radio och reklam. För att musi
ken ska få användas i produktionen ska tillstånd erhållas från upp
hovsmannen eller dennes musikförlag. Upphovsrättsinnehavaren får 
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även ersättning när produktionen sänds för allmänheten, se fram
föranderättigheter.

Upphovsrättsliga intäkter
Intäkter som upphovsrättsinnehavaren får när dennes verk spelas upp 
i exempelvis radio eller framförs på konsert. 
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