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Introduktion 
Ända sen jag var liten har jag vetat att det var musik jag ville hålla på med när jag 

blev stor. Jag minns tillbaka när jag som sexåring en sen vårvinterkväll gick hem 

från min barndomskompis och nynnade på påhittade melodier och låttexter för 

mig själv medan jag föreställde mig den världsstjärna jag ville bli. Efter samman-

lagt drygt tio års musikstudier har jag ännu inte kommit igång med någon karriär 

inom musikbranschen, något jag tror beror på att jag saknat de verktyg som be-

hövts för att etablera en sådan karriär samt haft en skev bild av hur arbetet inom 

musikbranschen ser ut och därför inte vetat hur jag skulle ta mig in i den. 

 

Det finns många anledningar till min skeva uppfattning och de tre största jag kom-

mit fram till utifrån mina egna erfarenheter, och som berör arbetet med denna 

uppsats, är följande: För det första är musikbranschen en komplex bransch med 

många olika typer av arbetsinsatser bakom de låtar som spelas upp i TV, radio eller 

annan media som det sällan pratas om och som den genomsnittlige konsumenten 

ofta inte vet om. Det gör att branschen överlag varit svår att greppa och det har va-

rit oklart i vilken ände jag borde ha börjat i för att ta mig in i den. För det andra har 

musikindustrin förändrats kraftigt bara de senaste tio åren med digitaliseringens 

framfart. Det har förändrat arbetsförhållandena och maktfördelningen inom bran-

schen, något som gjort det betydligt enklare och billigare för gemene man att 

skapa musik vilket har ökat konkurrensen kraftigt. Även kanaler för att nå ut och 

tjäna pengar på sin musik har ökat rejält på grund av digitaliseringen. Detta har 

spätt på förvirringen med ett överväldigande antal ändar att börja i och även 

skapat en viss inflation av talang. Slutligen, för det tredje, har jag upplevt att det 

finns en utbredd uppfattning om att en satsning på en karriär inom musik helst bör 

behandlas som en hobby då det inte är ett ”riktigt jobb”, där man med ”riktigt 

jobb” menat att vara anställd, vilket gjort att jag inte vågat ta steget att satsa fullt ut. 
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Min förhoppning är att den här uppsatsen ska ge den som vill jobba som låtskri-

vare eller med musik fler insikter i vad som krävs för att ta sitt låtskrivande till en 

professionell nivå och att den ska ge en djupare förståelse för vad det arbetet kan 

innebära. 

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka likheter mellan rollen som låtskrivare och 

rollen som entreprenör samt vilka föreställningar som finns kring arbetet med låt-

skrivning. 

 

Frågeställningar 

• Vilka likheter finns mellan rollen som låtskrivare och rollen som entreprenör? 

• Vilka egenskaper beskrivs som viktiga för att lyckas som låtskrivare respek-

tive för att lyckas som entreprenör? 

• Vad finns det för föreställningar om arbetet som låtskrivare? 

 

Avgränsningar 
I den här uppsatsen har jag avgränsat begreppet låtskrivare till de som arbetar 

med låtskrivning som hela eller delar av sitt arbete och som gör det för ett kom-

mersiellt syfte, framförallt med populärmusik som fokus.  

 

Metod och material 

Kvalitativ metod 

Jag använder mig av kvalitativa metoder för att skapa en djupare förståelse av mitt 

ämne då jag är intresserad av att ta reda på hur människor med erfarenhet av mu-

sikindustrin pratar om den, hur de framställer sig själva och vad de har för åsikter, 

tankar och känslor kring att göra karriär som låtskrivare i förhållande till entrepre-

nörskap. Som Karin Widerberg skriver i Kvalitativ forskning i praktiken syftar 
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kvalitativ forskning till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper, till skill-

nad från kvantitativ forskning som snarare handlar om att fastställa mängder, dess 

förekomst eller frekvens.1  

 

Intervjuer 

För att definiera vad en intervju är utgår jag från Eva Fägerborgs definition av inter-

vjuer som lyder ”en kommunikationsform där någon berättar och besvarar frågor 

som ställs av en annan person och där det sagda registreras i någon form”.2 Innan 

de intervjutillfällen jag haft i arbetet med uppsatsen har jag i de flesta fall tagit reda 

på information om informanten innan vi träffats eller pratat i telefonen. Jag har se-

dan utifrån den information jag tagit del av förberett frågor som jag helt eller delvis 

utgått från vid intervjutillfället. Anledningen till detta är att jag velat ta del av in-

formation från intervjuerna som inte redan funnits att tillgå på exempelvis internet 

och för att utnyttja intervjutillfället till att få svar på de frågor som informanten i 

fråga har mest erfarenheter av och kunskap om. Intervjuerna har spelats in via ljud-

upptagning på min mobiltelefon och i samband med de intervjuer då jag träffat in-

formanterna i person har jag även tagit bilder för att lättare minnas tillbaka till inter-

vjutillfället. När jag har intervjuat informanterna har jag vid intervjutillfället tolkat de 

svar jag fått utifrån mina tidigare erfarenheter och den förförståelse jag har för äm-

net. Anledningen till det är för att jag skulle kunna ställa väsentliga följdfrågor som 

jag inte enkelt skulle kunna hitta svar på genom att exempelvis söka på nätet. När 

jag sedan bearbetat materialet har jag så gott jag kunnat försökt se det som om 

jag inte visste något alls om ämnet. Detta för att inte försumma material som för 

mig kunnat upplevas som för självklart för att inkludera eller ifrågasätta i arbetet 

med uppsatsen. 

                                                
1 Karin Widerberg, ”Kvalitativ forskning i praktiken”, (Lund, 2002), 15. 
2 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), ”Etnologiskt fältarbete”, 2., [omarb. och utök.] uppl., (Lund, 
2011), 57 
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Hälften av intervjuerna har genomförts över telefon och vid den huvudsakliga an-

delen telefonintervjuer har jag suttit på en relativt avskild allmän plats under ge-

nomförandet av dessa. Min placering vid dessa intervjuer har bidragit till en viss 

stress över att kunna sitta ostört och till olika grad hindrat mig från att vara fullstän-

digt fokuserad på informantens svar och berättelser. Telefonintervjuerna har också 

haft nackdelen att jag inte kunnat se personen framför mig vilket gjort att jag kan 

ha gått miste om nyanser och uttryck i samtalen som visat på ingångar till, eller 

olust inför, ämnen som informanten reagerat mer eller mindre på. 

 

Intervjumaterialet i uppsatsen kommer från åtta intervjuer, varav en är en gruppin-

tervju, och alla intervjuer genomfördes i Los Angeles. Anledningen till att jag reste 

till Los Angeles för att genomföra intervjuerna var för att jag ville undersöka om 

musikindustrin i Los Angeles kunde ge någon speciell typ av kunskap som jag inte 

kunnat få av att genomföra samma typ av undersökning i min tidigare bostadsort 

Umeå. Eftersom den största delen av det intervjumaterial jag samlat in därför är 

präglat av en amerikansk kultur och av en amerikansk kontext kan det skilja sig från 

hur det generellt ser ut i Sverige. Detta är något jag har haft i åtanke när jag samlat 

in och bearbetat mitt material.  

 

När jag introducerat mig för informanterna har jag presenterat mig själv som stu-

dent från Umeå Universitet, vilket kan ha gett andra typer av svar än om jag skulle 

ha presenterat mig som exempelvis låtskrivare, artist eller musiker som jag också 

identifierar mig som. Vid de intervjutillfällen då jag har träffat informanterna har vi 

setts antingen på deras arbetsplats eller på en annan plats som de har valt. Detta 

har påverkat relationen mellan mig och informanten där jag har haft positionen 

som gäst eller turist och de har varit på ”hemmaplan”. Denna position har vid 

många av intervjuerna i viss mån även förstärkts genom en mindre språkförbistring 
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från min sida då majoriteten av informanterna varit engelsktalande. Detta är något 

som säkerligen gett andra resultat än om vi hade träffats på en mer neutral plats 

och haft samma modersmål. 

 

Urvalet av informanter skedde först genom en kontakt till mig i Sverige som i sin 

tur hade kontakter i musikbranschen i Los Angeles. Innan jag reste till Los Angeles 

fick jag av denna kontakt kontaktuppgifter till fyra svenska låtskrivarstudenter som 

skulle ha praktik i Los Angeles under tiden jag var där samt tre amerikaner med 

olika roller i musikbranschen. Senare fick jag genom en person jag lärde känna un-

der min vistelse i Los Angeles kontakt med ytterligare tre amerikaner och från en 

av dessa ytterligare en amerikansk kontakt. Totalt blev det elva informanter varav 

sju var amerikaner. Utöver att fyra av informanterna var låtskrivningsstudenter var 

två av dem frilansjournalister, en var administrationsassistent på ett musikförlag, en 

var serieentreprenör och låtskrivare, en var musikproducent och låtskrivare, en var 

musikproducent och ljudtekniker och en var musiker och musiklärare. Anled-

ningen till att uppsatsens informanter har så många olika roller och inte enbart är 

låtskrivare är för att det var dessa jag blev tilldelad och fick kontakt med. Eftersom 

jag upplevde att alla informanter hade intressanta tankar och erfarenheter om 

både låtskrivare och entreprenörer, samt att deras berättelser var relevanta för stu-

dien, valde jag att ha med alla intervjuer i uppsatsen. 

 

Jag har valt att anonymisera alla informanter i den här uppsatsen och att enbart 

identifiera dem med den eller de två huvudsakliga yrkesroller de haft vid intervju-

tillfället för att respektera deras konfidentialitet och för att jag ansett att varken ex-

empelvis ålder eller kön haft någon relevans för studiens syfte.  
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Internet 

En del av mitt material kommer från källor på internet vilka jag använt för att bygga 

en djupare förståelse för musikindustrin överlag och för att hitta föreställningar om 

arbetet som låtskrivare. De källor jag använt för att beskriva musikindustrins histo-

ria kommer framförallt från engelskspråkiga Wikipedia då det var den mest utför-

liga och övergripande beskrivning jag lyckats komma åt. Wikipedia har själv en 

sida där de diskuterar sin trovärdighet som källa och lyfter vilka fördelar och brister 

som finns med att använda sidan som källmaterial, bland annat skriver de såhär: 

”Wikipedia är ett bra hjälpmedel att lära ut allmän källkritik: mycket av problemen i 

Wikipedia förekommer i andra källor, men i Wikipedia lyfts de upp mycket tydli-

gare. Källorna är explicita och ofta tillgängliga på nätet, problematiska formule-

ringar märks upp eller diskuteras öppet (på diskussionssidorna och implicit i histo-

riken), och mycket av problematiken analyseras på riktlinjesidor och avspeglas i ar-

betssätten.”3 Även om Wikipedia, i synnerhet den engelskspråkiga varianten, i de 

flesta fall är korrekt och tillförlitlig som källmaterial har jag i den mån det varit möj-

ligt refererat till eller utgått från det källmaterial som sidan hänvisar till. Jag har 

även involverat statistik från olika branschorganisationer för att ge en överblick 

över hur musikbranschen ser ut idag. 

 

Det material jag använt för att undersöka föreställningar om arbetet som låtskrivare 

kommer från ett forum som heter 99musik. Genom detta forum har jag tagit del av 

andra perspektiv än de jag tagit del av under studiens intervjutillfällen. Forumet 

och forumtråden jag hänvisar till är öppen för vem som helst att besöka och sökbar 

genom sökmotorn Google vilket gör att jag väljer att se det som skrivs på sidan 

som offentlig information. Eftersom de användarnamn som används på sidan är 

alias och att användarna genom sitt alias redan är anonymiserade anser jag det 

                                                
3 Wikipedia, ”Använda Wikipedia i undervisningen”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipe-
dia:Anv%C3%A4nda_Wikipedia_i_undervisningen, hämtad 2018-05-17 
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inte vara ett forskningsetiskt problem att involvera det de skrivit på forumet i upp-

satsen. 

 

Terminologi 
Nedan följer en beskrivning av olika uttryck och roller som ofta förekommer i mu-

sikbranschen och som jag senare använder i uppsatsen. 

 

Låtskrivare, topliner och producent 

En låtskrivare är som namnet själv säger en person som skriver låtar. Traditionellt 

sett är låtskrivaren den som skriver allt på låten, såväl text och ackord som melo-

dier och arrangemang. Inom låtskrivningsindustrin har dock konkurrensen ökat på 

ett sätt som gjort att låtskrivarna fått lov att bli allt mer specialiserade på olika om-

råden för att sticka ut. Även om de som titulerar sig låtskrivare inom den kommersi-

ella musikindustrin idag kan jobba med alla olika delar i en låt är det framförallt 

med själva grunden de jobbar – vilka delar låten ska innehålla, vilka ackord delarna 

ska bestå av och vilket tempo låten ska ha bland annat. Sen finns det underdel-

ningar under låtskrivare; den som specialiserar sig på texter och melodier som 

läggs ovanpå grunden kallas för topliner och den som specialiserar sig på att 

skruva i syntar och klippa och klistra i sång- och instrumentslingor kallas för produ-

cent.4 

 

A&R 

A&R står för artist och repertoar och är en roll som finns på mer eller mindre alla 

etablerade musikbolag. I en A&Rs arbetsuppgifter ingår bland annat att lyssna på 

                                                
4 Benjamin Samama, “What's the Difference Between a Songwriter and a Topline Writer?”, 
http://blog.sonicbids.com/whats-the-difference-between-a-songwriter-and-a-topline-writer, häm-
tad 2018-05-15. 
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inkomna demos, att scouta nya talanger, att coacha bolagets artister och grupper 

och att välja ut låtar till dessa.5 

 

Demo 

En demo, kort för demonstration, är en inspelning av en låt som är tänkt att vara en 

form av referens för hur den färdigproducerade låten skulle kunna låta.6 Inom den 

kommersiella musikindustrin är det ofta en annan person som sjunger på demon 

än den som sjunger på den färdiga produktionen. Demos används framförallt som 

ett sätt att marknadsföra sin musik för att få skriva kontrakt med bolag, för att få sin 

låt placerad hos en artist eller grupp eller för att få spelningar. 

 

Gatekeeper 

Gatekeeper är ett uttryck som myntades inom gruppsykologin för att beskriva den 

person i en grupp eller organisation som har inflytande över in- och utflödet av in-

formation, normer och regler. I medie- och kommunikationsforskning används ut-

trycket som ett sätt att beskriva den som styr kommunikationsflödet inom en viss 

kanal.7 Exempel på gatekeepers i musikbranschen är bland annat musikredaktörer 

på radiostationer, programledare på populära talkshows och musikredaktörer som 

väljer ut musik till populära spellistor på Spotify. 

 

Influencer 

Titeln Influencer kommer från engelska och direkt översatt till svenska betyder det 

”påverkare”. Influencer är en benämning på en person som med sitt agerande, 

framför allt på sociala medier, har möjlighet att sälja reklam för att påverka andra 

människor att köpa en vara eller tjänst eller att handla på ett visst sätt. En Influencer 

                                                
5 Wikipedia, “A&R”, https://sv.wikipedia.org/wiki/A%26R, hämtad 2018-05-15. 
6 Wikipedia, “Demo”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Demo_(musik), hämtad 2018-05-15. 
7 Författare okänd, ”Gatekeeper”, http://prkurs.wikia.com/wiki/Gatekeeper, hämtad 2018-05-18; 
Synonymer.se, ”Gatekeeper”, https://www.synonymer.se/sv-syn/gatekeeper, hämtad 2018-05-18. 
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ses ofta som en typ av inspiratör, motivatör eller opinionskapare och har en stark 

koppling och relation till sina följare. Influencers med stor skara följare kan utnyttja 

sitt inflytande genom att sälja marknadsföring av varor och tjänster från olika före-

tag.8 

 

Disposition 
I den här uppsatsen har jag i kapitlet Teori lagt en teoretisk grund genom att besk-

riva och avgränsa begreppet entreprenör utifrån Hans Landströms bok Entrepre-

nörskapets rötter. I kapitlet har jag också presenterat Stefan Ekbergs föreställningar 

om vad som krävs för att framgångsrikt driva företag samt den kritik som Maria 

Ptqk för om de föreställningar som skapats kring Richard Floridas begrepp ”den 

kreativa klassen”.  

 

I kapitlet Musikindustrins historia har jag skildrat musikindustrins historia från 1400-

talet fram till idag för att ge en bild av de förändringar musikbranschen genomgått 

genom tiderna och sedan gett en kort överblick över hur branschen ser ut idag.  

 

I kapitlet Arbetet som låtskrivare har jag presenterat ett exempel på hur processen 

från att en låt skrivs till att låtskrivaren eller låtskrivarna får betalt kan se ut. Här har 

jag också delat med mig av resultatet från intervjuerna om vad som krävs för att 

lyckas som låtskrivare samt de föreställningar som användarna på forumet 99musik 

har om arbetet som låtskrivare.  

 

I kapitlet Analys och slutsats har jag jämfört de likheter som finns mellan rollen som 

låtskrivare och rollen som entreprenör samt de framgångsfaktorer Ekberg lyfter 

fram om entreprenörer med de framgångsfaktorer som lyfts fram om låtskrivare i 

                                                
8 Framtid.se, ”Influencer”, https://www.framtid.se/yrke/influencer, hämtad 2018-05-15. 
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intervjuerna. Jag har också jämfört föreställningarna om arbetet med låtskrivning 

från forumet 99musik med den kritik Ptqk för mot föreställningarna kring den krea-

tiva klassen.  

 

Uppsatsen avslutas med några avslutande tankar och slutligen kommer kapitlet 

Sammanfattning där uppsatsen sammanfattas.  
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Teori 
Entreprenör 
Entreprenör och entreprenörskap är mångfacetterade begrepp som kan betyda 

olika saker beroende på i vilka sammanhang de används. Eftersom begreppen 

ofta går hand i hand, men inte nödvändigtvis betyder samma sak, kommer jag att 

ge en liten kort introduktion till begreppen. Entreprenörskap har behandlats på 

olika sätt i olika tider. En som skrivit om begreppen är Hans Landström i Entrepre-

nörskapets rötter där han presenterar tre olika sätt att definiera begreppen; entre-

prenörskap som en funktion på marknaden, entreprenören som individ och entre-

prenörskap som en process.9 

 

Entreprenörskap som en funktion på marknaden är något som nationalekonomin 

intresserat sig för ända sen 1700- och 1800-talen, men definitionerna av begrep-

pet har varit lite olika då det utvecklats vid olika tidpunkter och i olika kontexter. 

Något som de nationalekonomiska forskarna ändå har gemensamt är att de försö-

ker besvara frågan: Vad händer på en marknad när entreprenören agerar? Olika 

forskare har identifierat lite olika entreprenöriella funktioner men ett kännetecken 

som tycks vara centralt för entreprenöriellt beteende är risktagande och under 

1700- och 1800-talen var de entreprenöriella aktiviteterna oftast nära knutna till 

personer med stort ekonomiskt kapital.10 

 

Efter andra världskriget och med beteendevetenskapens framtåg började forsk-

ningen kring entreprenörskapet kretsa kring varför en del individer tenderar att 

starta företag medan andra inte gör det. Det de kom fram till var att det berodde 

på vissa typer av egenskaper som individerna som startade företag hade och de 

                                                
9 Hans Landström, ”Entreprenörskapets rötter”, 3., [omarb.] uppl., (Lund, 2005), 14. 
10 Ibid. 15f 
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som inte startade företag saknade. Således började forskarna fråga sig vem entre-

prenören var och vad som motiverar hen till att agera och därmed lades fokus på 

entreprenörens personliga egenskaper. Ännu har inte beteendevetenskapen lyck-

ats fastställa några specifika psykologiska egenskaper som kännetecknar en entre-

prenör.11 

 

Som en reaktion på de individorienterade definitionerna och som en följd av ett 

ökande intresse för entreprenörskap inom ämnet företagsekonomi kom det fram 

nya alternativa definitioner på entreprenörskap från mitten på 1970-talet. Nu bör-

jade forskarna ställa sig frågan: Hur utvecklas den entreprenöriella processen? 

Från slutet av 1980-talet vann denna fråga ett allt större intresse och förutsätter 

mer processorienterade entreprenörskapsdefinitioner.12 

 

Med denna överblick över tre olika sätt att definiera entreprenörskap vill jag kon-

statera att entreprenör och entreprenörskap är komplicerade begrepp med 

många olika betydelser. För att använda Landströms ord: ”Eftersom fenomenet i 

sig självt är komplext, föränderligt och kontextuellt beroende kan vi inte heller för-

vänta oss att finna en entydig definition på entreprenörskap eller att en enskild di-

sciplin skall kunna bidra med en fullständig förståelse för entreprenörskapet.”13 

Även om det är svårt att finna en entydig definition av entreprenörskap så menar 

Landström att det finns några egenskaper som entreprenören förknippas med. 

Han nämner att entreprenören kännetecknas av handlingsorientering, initiativrike-

dom och kreativitet.14  

                                                
11 Ibid, 17f. 
12 Ibid, 18ff. 
13 Ibid, 22. 
14 Ibid, 70. 
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För att få en tydlig och enhetlig grund att utgå från när jag jämför egenskaper för 

rollen som entreprenör med egenskaper för rollen som låtskrivare i denna uppsats 

vill jag dock definiera och avgränsa begreppet. I jämförelsen väljer jag att definiera 

en entreprenör som en person som tar risker, är kreativ och skapar sitt eget arbete 

genom att driva företag. 

 

Tio förutsättningar för att lyckas som entreprenör 
Det finns många föreställningar om vad som krävs för att framgångsrikt driva ett fö-

retag och beroende på vad företaget specialiserar sig på blir olika egenskaper 

olika viktiga. I Stefan Ekbergs bok Rivstart : hur du startar och får fart på ett företag 

inom ett halvår går han igenom sina egna föreställningar på vad som krävs för att 

driva ett företag utifrån de erfarenheter han själv samlat på sig som företagare. Ek-

berg har som avsikt att ge en övergripande blick på vad som krävs för att driva ett 

företag och att det ska vara möjligt att tillämpa oavsett affärsidé eller företagskate-

gori. Med den definition jag tidigare gjort av begreppet entreprenör menar jag att 

det Ekberg beskriver i sin bok handlar om förutsättningar för att bli en framgångs-

rik entreprenör. Därför har jag låtit Ekbergs föreställningar om vad som krävs för 

att framgångsrikt driva företag utgöra grunden för att beskriva vilka egenskaper 

som beskrivs som viktiga för att lyckas som entreprenör.  

 

Stefan Ekberg radar upp dessa tio egenskaper som förutsättningar för att en per-

son ska lyckas med att driva företag: 

1. Du har en bra idé. 

2. Du har alltid drömt om att göra något eget. 

3. Du har tid och kraft att göra det nu. 

4. Du tycker att livet som anställd är för långsamt och tråkigt. 

5. Du är i bra fysisk och psykisk kondition och har massor av energi. 

6. Du orkar med hård press och att ta egna beslut. 
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7. Du har en omgivning som kommer att stödja dig. 

8. Du är intresserad av marknadsföring och försäljning 

9. Du är intresserad av att sätta dig in i administration. 

10. Du är villig att äta, sova och leva din affärsidé i minst ett år innan du räknar 

med att få utdelning för ditt jobb.15  

 

Den kreativa klassen 
Richard Florida beskriver i sin bok The Rise of the Creative Class: And How It's 

Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life en ny typ av klass som 

vuxit fram i senmodernitetens samhälle. Florida menar att den kreativa klassens 

kärna inkluderar personer som arbetar inom vetenskap och teknik, arkitektur och 

design, utbildning, konst, musik och underhållning, vilkas ekonomiska funktion är 

att skapa nya idéer, ny teknologi och/eller nytt kreativt innehåll.16 Denna kreativa 

klass lyfter han fram som en viktig klass för storstäder att locka till sig som en del av 

deras tillväxtstrategi. Boken har haft stort inflytande på politikens attityd till de kre-

ativa och kulturella näringarna och har senare bemötts av både ris och ros. En av 

de som belyser skuggorna av boken är Maria Ptqk som skriver om den kreativa un-

derklassen i boken Pioneering Minds Worldwide. I sitt kapitel kritiserar hon Floridas 

hyllning av den kreativa klassen och menar att varken Floridas diskurs eller den po-

litik han förespråkar har skapat några analyser kring exakt vad ett kreativt arbete in-

nebär eller hur det utförs. Snarare har det skapat antaganden om vad ett kreativt 

arbete borde innehålla och framförallt hur arbetets innehåll ska presenteras för att 

uppfylla allmänhetens behov och företagens agendor. Ptqk menar att resultatet av 

                                                
15 Stefan Ekberg, ”Rivstart: hur du startar och får fart på ett företag inom ett halvår”, 9., rev. uppl., 
(Stockholm, 2015), 23. 
16 Richard L. Florida, ”The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, commu-
nity and everyday life”, Basic Books, (New York, 2002), 8. 
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detta har blivit att de kreativa arbetarna använts som referensmodeller för att se-

nare lämnas utanför bilden.17 

 

Det problem som detta medför är att den bild som skapas kring det kreativa arbe-

tet förskjuts från verkligheten och förhärligas på ett sätt som inte är långsiktigt 

gynnsamt för de kreativa arbetarna. Diskurserna kring arbetet präglas ofta bland 

annat av strävan efter frihet, självförverkligande och ett livslångt lärande vilket för 

många kan låta lockande. Det som det däremot talas mindre om är hur de kreativa 

arbetarna i snitt jobbar mellan 55-80 timmar i veckan, vilket kan jämföras med hel-

tidsanställdas arbetsveckor som rör sig mellan 35-40 timmar i veckan, och de 

osäkra villkor som kreativt arbete ofta medför. Till exempel är det svårt för många 

inom den kreativa sektorn att ta föräldraledigt på grund av dess osäkra natur.18 

 

Som slutsats skriver Ptqk att de kreativa arbetarna på många sätt är fångade i en 

motsägelsefull situation; ”They possess the most appreciated skills in the labor 

market, but their conditions of work are miserable”19. Hon beskriver vidare att de 

strategier de använder som är präglade av individualism inte kommer att fungera 

på lång sikt och att det därför kommer att krävas en kollektiv organisering för att få 

till stånd bättre villkor inom sektorn.  

                                                
17 Giep Hagoort & Aukje Thomassen. (red.), “Pioneering minds worldwide: on the entrepre-neurial 
principles of the cultural and creative industries : actual insights into cultural and creative entrepre-
neurship research”, (Delft, 2012), 28. 
18 Ibid, 28. 
19 Ibid, 29. 
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Musikindustrins historia 
Begynnelsen 
För att hitta någon sorts begynnelse på musikindustrin behöver vi backa bandet 

hela vägen till renässansen och 1400-talet. I början av detta århundrade spreds 

musik genom handskrivna notblad, något som var både tidskrävande och arbetsin-

tensivt och därför också väldigt kostsamt. De som huvudsakligen handskrev not-

blad var munkar och präster som ville bevara helig musik för kyrkans räkning och 

de få samlingar handskrivna notblad med icke-religiös musik som fanns tillhörde 

den rika adeln.20 Genom boktryckarkonstens tillkomst under 1400-talet kunde not-

blad så småningom produceras på ett mer kostnadseffektivt sätt, något som skap-

ade en större spridning av dem. Venedig blev denna tids mecka för att producera 

notblad och tack vare stadens fördelaktiga förhållanden för handel under 1500-ta-

let skulle man kunna påstå att staden under denna tid var musikindustrins huvud-

stad i Europa.21 

 

Ända fram till 1700-talet hade de flesta processer som involverade att formellt 

komponera och trycka musik finansiellt stöd från adeln eller kyrkan, men från den 

senare halvan av århundradet började kompositörer och musiker som exempelvis 

Wolfgang Amadeus Mozart marknadsföra och sälja sina kompositioner och sina fö-

reställningar direkt till allmänheten. Speciellt Mozarts fru Constanze Weber blev en 

av pionjärerna i kommersialiseringen av musiken då hon efter Mozarts död bland 

annat marknadsförde och sålde flertalet minnesföreställningar samt publicerade 

många av Mozarts notskrifter.22 Fram till och med 1800-talet var det noterna som 

                                                
20 Wikipedia, “Music Industry”, https://en.wikipedia.org/wiki/Music_industry, hämtad 2018-05-18. 
21 Elizabeth M. Poore, “Ruling the Market: How Venice Dominated the Early Music Printing World”, 
(2015), 51. 
22 Jane Glover, ”Dear Constanze”, https://www.theguardian.com/music/2005/sep/02/classicalmusi-
candopera, hämtad 2018-05-30. 
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dominerade musikmarknaden och det huvudsakliga sättet för musikälskare att 

lyssna på sina favoritlåtar var genom att köpa noterna och framföra dem själv eller 

be andra att framföra dem, oftast på piano. När århundradet började närma sig sitt 

slut var det ett gäng låtskrivare och musikförläggare i USA som växte sig starka och 

hade stort inflytande på musikindustrin. Dessa kom att kallas Tin Pan Alley och de-

ras uppkomst var kring år 1885 i New York.23 

 

Den moderna teknikens genombrott 
I slutet av 1800- och början av 1900-talet uppfattades tekniken för att spela in och 

sälja vidare inspelad musik som ett hot mot notförlagens kommersiella intressen. 

Nya uppfinningar som fonografen (år 1877)24, grafofonen (år 1885)25 och grammo-

fonen (år 1887)26 började tävla om att vinna musikkonsumenternas hjärtan. Tillsam-

mans med radion, som spred sig världen över i början på 1900-talet, revolution-

erade denna nya teknik musikindustrin på ett sätt som gjorde att musikkonsumt-

ionen aldrig mer skulle bli sig lik. När grammofonen och grammofonskivan vann 

och blev standard för distribution och konsumtion av musik övergick industrin från 

”usage” till ”units”, alltså istället för att betala för att lyssna på musik som spelades 

där och då (usage) började folk i allt större utsträckning betala för en fysisk produkt 

(units) som lät dem lyssna på musiken närhelst de ville. De traditionella notförla-

gen, däribland Tin Pan Alley, blev överkörda av denna nya teknik då de inte visste 

hur de skulle bemöta den och vilken påverkan den skulle få. I och med den nya 

tekniken förändrades betalningsströmmarna i grunden vilket ledde till skivindu-

strins födelse och en stor omvandling av musikindustrin.27 

                                                
23 Wikipedia, “Music Industry”, https://en.wikipedia.org/wiki/Music_industry, hämtad 2018-05-18. 
24 Wikipedia, “Fonograf”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fonograf, hämtad 2018-05-18. 
25 Wikipedia, “Graphophone”, https://en.wikipedia.org/wiki/Graphophone, hämtad 2018-05-18. 
26 Wikipedia, “Phonograph”, https://en.wikipedia.org/wiki/Phonograph, hämtad 2018-05-18. 
27 Kjell Arvidsson, ”’Musikindustrin är död,länge leve musikindustrin!’: Eller historien om (hur) musik-
industrinöverlevde digitaliseringen”, Nordicom Information, (Göteborg, 2016), 102. 
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Tätt följt av grammofonskivans framgångar lanserades radion som ett nytt medium 

för att konsumera musik. Radion möttes till en början av stark skepsis från skivbola-

gen då de trodde att den skulle göra att skivförsäljningen sjönk, något som också 

gjorde att de förbjöd sina artister att framträda i radiosändningarna. Det tog dock 

inte lång tid förrän de insåg att radion tvärtom ökade försäljningen genom att 

skapa större efterfrågan på den musik de sålde. I Sverige började AB Radiotjänst 

sända radio på nyårsdagen år 1925.28 

 

Under de första åren av AB Radiotjänst radiosändningar var de väldigt restriktiva 

med populärmusik – det var främst kyrkliga verk, klassiska verk och ”finkultur” som 

spelades. Den som ville lyssna på populärmusik på den här tiden fick vända sig till 

den reklamfinansierade kanalen Radio Luxembourg som sände mellan åren 1933-

1939 och 1946-1992. Populärmusikens betydelse för musikindustrin växte sig allt 

starkare från 60-talet och framåt, mycket tack vare det nya mediet television som 

efter motstånd och fördröjningar från politiskt håll till slut började sändas i Sverige 

år 1956 av AB Radiotjänst.29 

 

Televisionen skapade nya förutsättningar för musikindustrin att sprida sin musik. 

Eftersom detta nya medium snabbt fick ett stort inflytande skedde även en viss 

maktförskjutning från skivbolagen till mediabolagen då medverkan i TV vid lanse-

ringen av ett album, en låt eller en artist blev en avgörande faktor för dess genom-

slag hos allmänheten. Populärmusiken fick ytterligare en kanal att sändas genom 

år 1962 då P3 började sina radiosändningar. Från år 1966 profilerades kanalen 

                                                
28 Ibid, 102. 
29 Wikipedia, ”Sveriges Television”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Television, hämtad 2018-
05-18. 
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med ett fokus på just populärmusik och underhållningsprogram där önskemusik 

och topplistor fick en allt större roll.30 

 

Skivförsäljningen fortsatte att öka fram till 80-talet och blev så småningom den 

största inkomstkällan för låtskrivare, artister och band, även om försäljningen av li-

veframträdanden fortfarande var en stor del av inkomsterna. För band och artister 

blev turnéer och liveframträdanden mer ett sätt att marknadsföra sina skivor än ett 

mål i sig. Radio och TV blev viktiga komplement till skivförsäljningen då den musik 

som spelades mycket och kom högt upp på topplistor i dessa medier sålde mer. 

Musikjournalister och recensenter fick också allt större inflytande på vilken musik 

som blev populär i och med framväxten av veckotidningar och magasin inriktade 

på populärmusik.31 

 

Strukturen inom musikindustrin förändrades under samma tid till att bestå av fler 

både stora internationella så kallade majorbolag och mindre svenska bolag. På slu-

tet av 70-talet var det fem internationella majorbolag som dominerade den globala 

musikmarknaden – CBS, EMI, Warner, PolyGram och MCA.32 De skivbolag som inte 

verkade under någon av dessa stora bolag kom att kallas för indiebolag, en för-

kortning av independent-bolag. Somliga av de nystartade svenska bolagen anslöt 

sig till eller skapades ur den politiska vänsterrörelsen medan andra var öppet kom-

mersiella, något som skapade en viss spänning mellan populärmusiken och den så 

kallade ”fulkulturen”. Denna spänning sammanföll även med den spänning som re-

dan vuxit fram mellan majorbolag och indiebolag.33 

 

                                                
30 Arvidsson (2016), 102. 
31 Ibid, 103. 
32 Wikipedia, ”Record label”, https://en.wikipedia.org/wiki/Record_label, hämtad 2018-05-18. 
33 Arvidsson (2016), 103. 
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Digitaliseringen 
1980-talet kom med ny teknologi som kassettbandspelare, videobandspelare och 

CD-spelare vilka åter igen skapade nya spänningar och strukturer i musikindustrin. 

Nu började piratkopieringen utgöra ett hot mot skivbolagens ekonomiska intres-

sen då dessa fysiska medium var relativt enkla att kopiera och sprida vidare olag-

ligt. Den strid som startade med de nya mediernas uppkomst ledde så småningom 

till att det tillkom en lagstadgad privatkopieringsersättning för att kompensera det 

inkomstbortfall piratkopieringen gjorde. Denna privatkopieringsersättning betalas 

av tillverkare eller importörer av de blankmedia som är ”särskilt ägnade för” privat-

kopiering. På 80-talet var detta exempelvis tomma kassett- och videoband samt 

CD-skivor. Senare har denna privatkopieringsersättning även lagts på DVD-skivor, 

externa hårddiskar, USB-minnen och MP3-spelare.34 

 

Den första kommersiella CD-skivan som producerades var ABBAs album The Visi-

tors som utgavs år 1982 och blev startskottet för detta nya mediums framgångar.35 

Tack vare CD-skivan nådde försäljningen av inspelad musik rekordnivåer, något 

som till viss del berodde på det relativt höga pris som skivan fick samt att många 

konsumenter köpte den musik de redan hade på LP-skiva även på CD. Missnöjet 

över det höga priset på CD-skivor skapade allt större spänningar mellan musikkon-

sumenter och skivbolag och mynnade under slutet av 1900-talet ut i olaglig ned-

laddning när internet slog igenom. En annan stor anledning till den olagliga ned-

laddningen berodde på att skivbolagen inte lyckats etablera något sätt att sprida 

musiken digitalt och också ta betalt för det.36 

 

                                                
34 Ibid, 103; Wikipedia, ”Privatkopieringsersättning”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Privatkopie-
ringsers%C3%A4ttning, hämtad 2018-05-18. 
35 Författare okänd, “And 25 years ago Philips introduced the CD”, 
https://www.geekzone.co.nz/content.asp?contentid=7304, hämtad 2018-05-18. 
36 Arvidsson (2016), 103. 
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När 2000-talet kom bröt sig nya aktörer och intressenter in i musikindustrin och fö-

reställningarna om vad som var ett musikföretag och hur intäkter och betalnings-

modeller skulle se ut skakades om rejält – det var nu effekterna av digitaliseringen 

slog igenom med full kraft. Spänningarna mellan skivbolag och konsumenter 

ökade kraftigt då illegal nedladdning blev ett vanligt sätt för konsumenterna att 

hitta ny musik. Den allt större illegala nedladdningen ledde till att den amerikanska 

branschorganisationen RIAA, företrädare för skivindustrin i USA, började stämma 

illegala fildelare vilket ledde till att vissa tonåringar, studenter och föräldrar blev 

skyldiga att betala stora summor. Trots att skivbolagen kämpade för att skapa nya 

system för att distribuera och ta betalt för musik lyckades de inte stävja den sjun-

kande skivförsäljningen som minskade med ungefär 15 procent per år.37 

 

Många pratade under den här tiden om att musikbranschen var på väg att gå un-

der, men något som är värt att notera är att nivåerna på skivförsäljningen sjönk från 

en historiskt sett unikt hög nivå och efter ett par år av minskning låg de på ungefär 

samma nivå som de gjorde år 1995. Intäkterna från inspelad musik sjönk med 62 

procent från år 2000–2005 och ledde till kraftiga nerskärningar där vissa svenska 

skivbolag helt eller delvis gick under. Som exempel kan det svenska skivbolaget 

MNW nämnas där de år 2003 avskedade 45 av 53 anställda och avvecklade samt 

överlät sin distribution till Bonnier Amigo.38 De fem stora majorbolagen under 

denna tid – Sony, BMG, Warner, Universal och EMI – fick också en smäll vilket ledde 

till att Sony och BMG slogs ihop och de andra tre gjorde kraftiga nedskärningar. 

Nya aktörer från IT-branschen tog sig in på musikindustrins område med en hand-

lingskraft som saknades hos de utarmade skivbolagen. Exempelvis Apple Inc’s 

                                                
37 Ibid, 104. 
38 Wikipedia, ”MNW”, https://sv.wikipedia.org/wiki/MNW, hämtad 2018-05-18. 
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iTunes Store, som lanserades år 2003, introducerade och etablerade ett nytt sätt 

att köpa och ladda ner musik från nätet lagligt.39 

 

På många sätt påminner denna kris den omvandling av branschen som skedde 

hundra år tidigare. Folk frågade sig åter igen om vilken riktning musikbranschen 

var på väg och huruvida den skulle överleva eller inte. Den minskade försäljningen 

av inspelad musik ledde till att artister och band i större utsträckning började satsa 

på att spela live istället för på inspelad musik och år 2007 gick liveframträdanden 

om inspelad musik som största inkomstkälla. De traditionella skivbutikerna fick det 

allt svårare att gå runt och många tvingades att slå igen.40 

 

Så småningom ökade vinsterna från digital distribution samtidigt som produktions-

bolagen för liveframträdanden blev den allt mer dominerande ekonomiska parten 

inom musikindustrin. Med de nya aktörerna och möjligheterna med internet bör-

jade en del artister och band jobba för sig själva i en strävan efter att nå ut till 

publiken direkt, antingen utan mellanhänder eller med de mellanhänder som de 

själva valde.41 

 

År 2008 lanserades den svenska abonnemangsbaserade streamingtjänsten Spotify 

och blev pionjär för en ny generation av digitala tjänster som skulle öka vinsterna 

för skivbolagen.42 iTunes ekonomiska modell fick nu konkurrens från dessa abon-

nemangsbaserade streamingtjänster, speciellt av den ekonomiska modellen som 

Spotify använde där användaren tilläts lyssna på musiken gratis i utbyte mot att 

                                                
39 Arvidsson (2016), 104; Wikipedia, ”iTunes”, https://en.wikipedia.org/wiki/ITunes, hämtad 2018-
05-18. 
40 Arvidsson (2016), 104. 
41 Ibid, 104. 
42 Wikipedia, ”Spotify”, https://en.wikipedia.org/wiki/Spotify, hämtad 2018-05-18. 
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lyssna på reklam mellan låtarna. Med dessa nya tjänster gick branschen åter ige-

nom ett paradigmskifte – från ”units” tillbaka till ”usage”. Detta gjorde att musikfö-

retagandets praktiker och affärsmodeller förändrades igen från den nästan hund-

raåriga traditionen av att fokusera på skivförsäljning (units) till att fokusera på för-

säljning av musikupplevelser (usage).43 

 

Den nya generationen digitala streamingtjänster introducerades dock inte smärt-

fritt. Lanseringen av Spotify höll på att stoppas av motsträviga skivbolag som till en 

början inte ville tillåta tjänsten att använda deras musik. En del stora förlag började 

dra tillbaka sin musik från upphovsrättsorganisationer, vilka hade som uppgift att 

förhandla om och samla in den ekonomiska ersättningen till låtskrivarna för den 

musik som spelades. Detta gjorde de för att få större kontroll på sina digitala licen-

ser i hopp om att själva kunna förhandla fram högre ersättning för sin musik. De or-

ganisationer som representerade artister och musiker försökte även dem att för-

handla fram en högre ersättning för sina medlemmar på de nya tjänsterna, något 

som väckte konflikter mellan dem och skivbolagen. Det nya fokuset på användning 

istället för produkter gjorde att aktörer med stora kataloger av musik, som till ex-

empel majorbolagen, tjänade på modellen medan mindre bolag med mindre ka-

taloger fick mycket låga intäkter från den.44 

 

Nutid 
En konsekvens av detta är att sättet att marknadsföra och kommunicera har föränd-

rats. Företag inom musikbranschen jobbar idag allt mer direkt mot konsumenterna 

istället för som tidigare där de jobbat mot andra företag som exempelvis radio, TV 

och skivbutiker som fungerat som gatekeeper till att få sin musik exponerad för 

                                                
43 Arvidsson (2016), 105. 
44 Ibid, 105. 
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allmänheten. Sedan år 2012 har de tidigare fem stora majorbolagen trattats ner till 

enbart tre stycken – Universal Music Group, Sony Music Entertainment och Warner 

Music Group. År 2016 stod dessa tillsammans för två tredjedelar av den totala mu-

sikmarknaden.45 

 

Enligt IFPIs Music Consumer Insight Report från år 2017 tar den genomsnittliga 

musikkonsumenten numera del av musik framförallt via radio och videotjänster där 

YouTube utgör nästan hälften av all on-demand lyssning. Antalet som lyssnar på 

licensierad strömmad musik har ökat från 37% år 2016 till 45% år 2017 men ett 

stort problem i musikbranschen är fortfarande illegal musikspridning som 40% av 

informanterna i rapporten tagit del av.46 

  

                                                

45 MIDiA Research, “GLOBAL RECORDED MARKET MUSIC MARKET SHARES 2016”, 
https://www.midiaresearch.com/blog/global-recorded-market-music-market-shares-2016/, hämtad 
2018-05-18. 
46 IFPI, ”Connecting with Music : Music consumer insight report”, http://www.ifpi.org/down-
loads/Music-Consumer-Insight-Report-2017.pdf, hämtad 2018-05-18. 
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Arbetet som låtskrivare 
Många arbeten inom musikindustrin har påverkats och förändrats genom digitali-

seringen av branschen och streamingtjänsternas framgångar. Till följd av detta har 

både möjligheterna att tjäna pengar på musik och konkurrensen på marknaden 

ökat. För att ge en bild av komplexiteten i arbetet med låtskrivning och musikpro-

duktion ska jag förklara de olika roller som krävs för att få till stånd en hitlåt och gå 

igenom hur processen från ax till limpa går till. Notera att detta enbart är ett exem-

pel och att processerna för hur en låt når ut till lyssnarna varierar kraftigt, även om 

detta ger en bra bild för hur det kan gå till. Exemplet är en blandning av egna erfa-

renheter och källor från internet. 

 

Från ax till limpa 
Först och främst börjar det med att en låt kommer till. Detta görs av låtskrivarna 

och dessa konstellationer kan se väldigt olika ut, likaså sättet som de träffas på. För 

kommersiella låtar blir det allt vanligare att skivbolag samlar ihop låtskrivare och 

har ”låtskrivningscamp”, vilket innebär att låtskrivare, från samma land eller från 

olika delar av världen, samlas på ett ställe i ett par dagar med fokus på att skriva så 

mycket musik de hinner med.47 I vissa fall är även låtskrivnings- och musikprodukt-

ionsutbildningar inblandade och bidrar med låtskrivare och producenter. Ett ex-

empel är ett tyskt låtskrivningscamp som hölls i februari 2018 där 14 låtskrivare 

samlades i tre dagar för att skriva musik till den tyska motsvarigheten till den 

svenska låttävlingen Melodifestivalen och detta anordnades av det tyska radio och 

                                                
47 Hitlåtens historia (2017) “Lush Life” [TV-program], SVT Play, https://www.svtplay.se/vi-
deo/15043276/hitlatens-historia/hitlatens-historia-lush-life-sasong-8-lush-
life?cmpid=del:em:20180529:lush-life:pla:lp, hämtad 2018-05-29. [4:40] 
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TV-bolaget NDR.48 De låtar som skrivits på låtskrivningscampet blir så kallade de-

mos, en sorts prototyp av hur den färdigproducerade låten skulle kunna låta. 

Dessa demos lyssnas igenom av en A&R som funderar ut vilken artist eller grupp 

som kan tänkas sjunga på låten. Ibland är låtarna skriven till en specifik artist och 

då är ofta denne artist med vid genomlyssningen av låtarna för att ge sina syn-

punkter. Skivbolaget tillsammans med deras A&R tar sedan beslut om de ska gå 

vidare med någon eller några låtar och om de i så fall ska lägga till något på låten 

eller låtarna, exempelvis kan de ta en demo och skicka till en discjockey som får 

lägga till ytterligare ett lager på den.49 När beslutet tagits om vilken låt de ska fort-

sätta med eller då de snickrat ihop en ny version av låten ska låten färdigställas. 

Detta innebär att artisten eller artisterna spelar in sin sång på låten, i vissa fall hyrs 

professionella musiker in för att spela in olika delar av låten och ibland kan låtskri-

varna behöva kallas in för att putsa till produktionen ytterligare om inte ytterligare 

en producent plockas in. Efter att låten färdigställts tas låten vidare till distribution 

genom en aggregator som förmedlar låten till olika digitala tjänster som till exem-

pel Spotify och iTunes och/eller genom produktion av skivor.50 Samtidigt börjar 

marknadsföringsavdelningen på skivbolaget jobba med att exponera låten i olika 

medier genom gatekeepers och influencers för att få in låten på så många radio-

stationer, spellistor och sociala medieflöden som möjligt. När låten distribueras via 

streamingtjänster är dessa skyldiga att rapportera och betala in en liten summa 

pengar till upphovsrättsorganisationer och de aggregatorer de har avtal med.51 

Upphovsrättsorganisationerna betalar i sin tur ut pengar till musiker och låtskrivare 

                                                
48 Robyn Gallagher, “Germany: Singers and songwriters gather for ‘Unser Lied’ songwriting camp”, 
http://wiwibloggs.com/2018/01/11/germany-singers-songwriters-songwriting-camp/, hämtad 
2018-05-18. 
49 Hitlåtens historia (2017), hämtad 2018-05-29. 
50 Leticia Trandafir, “Everything Musicians Need to Know about Music Distribution”, 
https://blog.landr.com/everything-musicians-need-know-digital-music-distribution/, hämtad 2018-
05-29. 
51 STIM, ”Musikskapare”, https://www.stim.se/sv/musikskapare, hämtad 2018-05-29. 
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och aggregatorerna betalar ut pengar till skivbolagen. Musikbolagens pengar de-

las sedan upp på de anställda på bolaget och de låtskrivare, artister och musiker 

de har kontrakt med. Hur mycket pengar som går vart kan variera väldigt mycket 

beroende på vilka låtar som spelats, hur mycket låtarna har spelats och vad man 

kommit överens om i kontraktet. 

 

Resultat från intervjuer 
Nedan har jag först presenterat det intervjumaterial jag samlat in i en överblick 

med de resultat jag funnit i flera av intervjuerna. Efter överblicken fördjupar jag se-

dan materialet i tre kategorier för att skapa mer kontext och identitet i det. De tre 

kategorierna är aspirerande låtskrivare, låtskrivare som jobbar i musikbranschen 

med låtskrivning som hela eller delar av sitt arbete och personer som jobbar med 

låtskrivare som journalist eller i en administrativ roll. 

 

Överblick av intervjuerna 

En egenskap som ofta återkom i intervjuerna med informanterna var att det var vik-

tigt att vara tillmötesgående och ärlig när man arbetar i musikbranschen.52 Som låt-

skrivare innebär arbetet till stor del att jobba tillsammans med eller åt andra, vilket 

ställer högt krav på social kompetens. En av informanterna liknar låtskrivande med 

att arbeta som musiker och tar en trummis som exempel; 

Du må vara världens bästa trummis men är du en dryg idiot kommer 

ingen att vilja arbeta med dig.53 

För att lyckas som låtskrivare är de flesta av informanterna överens om att det är 

viktigt att vara en bra person att jobba med eftersom det ger förutsättningar för att 

                                                
52 Intervjutillfälle #1, #2, #3, #4, #5, #6 och #8. 
53 Intervjutillfälle #6, min översättning. 
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upprätthålla samarbeten och möjligheter att bli inbjuden till fler samarbeten.54 Att 

vara socialt kompetent är också viktigt när det kommer till att skapa låtskrivarteam 

och att etablera relationer till andra aktörer i branschen som exempelvis skivbolag 

och A&Rs.55 Informanterna beskriver musikbranschen generellt som en bransch 

där det krävs bra relationer för att få ut sin musik till rätt människor och att få rätt 

människor att vilja ge ut och sprida vidare ens musik.56 En av informanterna beto-

nar vikten av att vara personlig för att sticka ut i kontakten med de som låtskrivaren 

vill få ut sin musik till då konkurrensen är hög.57 Som exempel tipsar informanten 

om att man kan skicka blommor eller munkar till de låtskrivaren vill ska lyssna på 

ens låt, inte för att muta dem utan för att göra dem en tjänst och inte bara kräva att 

de ska lyssna på ens låt då det finns väldigt många som vill få sina låtar hörda.58  

 

För att kunna bli en bättre låtskrivare nämner några av informanterna att det är vik-

tigt att etablera mentorsrelationer med dem som gör eller jobbar med den musik 

man själv vill skriva och få ut på marknaden.59 Det är viktigt att ha kontakt med per-

soner i branschen som kan ge konstruktiv kritik på de alster låtskrivaren är med och 

skapar.60 För att sedan få ut dessa alster på marknaden kommer låtskrivaren att be-

höva skicka ut dem till flera potentiella intressenter och vara beredd på att bli ne-

kad av många av dem. Informanterna menar nämligen att det också är viktigt att 

våga misslyckas och att kunna ta ett eller ett antal nej.61 Låtskrivaren bör inte låta 

sig nedslås av att bli nekad då det inte nödvändigtvis betyder att låtskrivarens mu-

sik inte är tillräckligt bra, det kan nämligen finnas någon annan intressent som 

                                                
54 Intervjutillfälle #1, #2, #3, #4, #5, #6 och #8. 
55 Intervjutillfälle #2 och #4. 
56 Intervjutillfälle #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 och #8. 
57 Intervjutillfälle #2. 
58 Ibid. 
59 Intervjutillfälle #1, #3 och #4. 
60 Intervjutillfälle #3 och #4. 
61 Intervjutillfälle #1, #2, #3, #4, #6 och #8. 
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gillar musiken och säger ja. En informant nämner The Beatles som ett exempel på 

några som inte lät sig nedslås av att bli nekad skivkontrakt: 

 

Jag menar, The Beatles blev avvisade av tolv skivbolag innan de fick ett 

skivkontrakt. Så om du inte kan ta ett nej, om det kommer att knäcka 

dig, då är du körd. Du måste tro på dig själv så pass mycket att du fortfa-

rande efter att tolv personer sagt nej har tron på att det finns en tret-

tonde person som kommer att säga ja.62  

 

För att låtskrivaren ska orka att bli avvisad gång på gång och ändå fortsätta stå upp 

för sin musik är det viktigt för denne att omge sig med personer som kan fungera 

som stöd när det känns tungt eller när låtskrivaren är i behov av uppmuntran eller 

motivation. Att våga ta hjälp av andra i form av emotionellt stöd, att få hjälp i skap-

andet och utformningen av låtarna eller att be om hjälp för att få kontakt med rätt 

personer beskriver många av informanterna som en viktig framgångsfaktor.63 Det 

gäller också att balansera stolthet över sina egna låtar med att vara ödmjuk och öp-

pen för förändringar.64 Även om det finns folk som vårdslöst tränger sig in i bran-

schen menar några av informanterna att det inte är en långsiktigt gångbar stra-

tegi.65 En av informanterna säger så här: 

 

Det har nog också jättemycket att göra med varför det går så bra för 

många [på vår utbildning], för att man har så många andra att ta hjälp 

                                                
62 Intervjutillfälle #1, min översättning (Los Angeles 2018). 
63 Intervjutillfälle #1, #3, #4, #5 och #6. 
64 Intervjutillfälle #4. 
65 Intervjutillfälle #1 och #4. 
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ifrån. Och att man också hjälper till att pusha varandra och inte tänker att 

det ska vara att armbåga sig fram66 

 

Musikutbildningar har inte bara fördelen att man som student får stöd att utvecklas 

på sitt hantverk, de är även i flera fall ett bra sätt att komma i kontakt med männi-

skor högre upp i musikbranschen.67 En av informanterna förordar praktik som ett 

av de bästa sätten att ta sig in i musikbranschen då informanten själv fick sitt nuva-

rande jobb i den genom den praktik informanten hade under utbildningen.68 Att 

vara öppen för att även ta andra roller och uppdrag än de man som låtskrivare 

kanske ursprungligen vill ha nämns också som en viktig del i att lyckas som låtskri-

vare.69 Exempelvis uttrycker en informant ånger över att ha tackat nej till uppdrag 

att vara inspelningstekniker tidigare i sin karriär.70 Informanten ansåg inte att ljud-

teknik var något som denne ville hålla på med när denne först fick frågan men har i 

efterhand insett att sådana uppdrag hade kunnat utveckla personens kompetens 

och skapa möjligheter att knyta nya kontakter samt varit en bra extra inkomstkälla. 

Vidare säger informanten så här: 

 

För att ta ett exempel; när jag var ung skulle jag aldrig ha velat jobba 

som inspelningstekniker eftersom det inte innebar att vara låtskrivare el-

ler musiker. […] Idag skulle jag ta det med detsamma eftersom jag bara 

älskar att vara runt musik oavsett om det är på tekniksidan eller att göra 

en bra inspelning av ett instrument eller att jobba på en låt som låtskri-

vare. Jag tror att allt är relevant och så länge det håller dig på banan 

                                                
66 Intervjutillfälle #4 (Los Angeles 2018). 
67 Intervjutillfälle #1, #3 #4 och #8. 
68 Intervjutillfälle #2. 
69 Intervjutillfälle #6 och #8. 
70 Intervjutillfälle #6. 
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tycker jag att man ska vara öppen för andra typer av jobbmöjligheter – 

mer än jag var.71 

 

Flera av de intervjuade berättar om hur det administrativa arbetet med exempelvis 

rättigheter, avtal och bokföring ofta förbises och skjuts på och att det är en vanlig 

fallgrop som i värsta fall kan förstöra en hel karriär.72 För en av informanterna har 

ett av dennes avtal med ett skivbolag satt informanten i en sits där denne inte 

längre har möjlighet att få ut sin musik via skivbolaget och har även begränsat in-

formantens möjligheter att få ut sin musik på annat håll.73 En annan informant be-

rättar om hur bristen på tydliga avtal om hur pengarna skulle delas samt vilken roll 

medlemmarna i dennes band skulle ha blev en starkt bidragande orsak till att ban-

det splittrades.74 Av de intervjuade var det en som vid intervjutillfället visade ett 

större intresse för det administrativa då informanten lade stor vikt vid att ha ett fö-

retagsekonomiskt perspektiv. Informanten berättade om hur denne använde sig av 

företagsekonomiska modeller som strategi för att etablera sin karriär inom musik-

branschen. Denne berättade också hur de företagsekonomiska modellerna använ-

des i marknadsföringen och applicerades som strategi för att publicera de låtar 

denne producerade på olika sätt för att generera mer inkomst.75 

 

Aspirerande låtskrivare 

I den här kategorin har jag sorterat in de fyra låtskrivningsstudenterna. Under den 

gruppintervju jag gjorde tillsammans med dem var det stort fokus på låtskrivning 

som hantverk och de lärdomar och erfarenheter de fått genom sin utbildning. De 

har genom både utbildningen och den praktik de haft under den utvecklat sin 

                                                
71 Ibid, min översättning. 
72 Intervjutillfälle #4, #6, #7 och #8. 
73 Intervjutillfälle #7. 
74 Intervjutillfälle #6. 
75 Intervjutillfälle #3. 
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förmåga att skriva låtar och skaffat sig djupare kunskap för att analysera de låtar de 

skriver. Utbildningen och praktiken har också gett dem fler kontakter i musikbran-

schen samt gett dem en praktisk förståelse över hur den fungerar. Att vara bra på 

att jobba i grupp och att ta hjälp av de andra på utbildningen lyfter de fram som 

viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med en karriär som låtskrivare. Affärsdelen 

och de administrativa bitarna av yrket ser de mest som ett nödvändigt ont och de 

anser sig inte vara speciellt insatta i det även om de har en översiktlig bild av hur 

det går till. Tre av de fyra har startat egna firmor och påpekar att det är vanligt 

bland professionella låtskrivare att ha egna firmor.76 

 

Låtskrivare i musikbranschen 

I den andra kategorin med personer som jobbar med låtskrivning som hela eller 

delar av sitt arbete har jag delat in fyra personer vilka jag beskriver med deras två 

huvudsakliga yrkestitlar. I kategorin ingår en musikproducent och låtskrivare, en 

musikproducent och ljudtekniker, en musiker och musiklärare samt en serieentre-

prenör och låtskrivare. Dessa fyra informanter har alla arbetat med blandade upp-

drag där låtskrivning har varit mer eller mindre centralt. I den här kategorin lyfter 

informanterna fram företagandet i större grad och fokus på det underliggande dri-

vet för att arbeta med musik.77 En av informanterna berättade om hur passionen 

för att spela musik är vad som gett denne möjligheter till olika jobb då musiceran-

det har sett till att informanten varit på rätt plats vid rätt tid.78 Detta har gjort att in-

formanten klarat sig med mun till mun-metoden som enda marknadsföringskanal. 

En annan av informanterna i kategorin berättar om hur denne haft en fattig upp-

växt och därför behövt vara kreativ för att hitta sätt att ha råd att ta 

                                                
76 Intervjutillfälle #4. 
77 Intervjutillfälle #3, #6, #7 och #8. 
78 Intervjutillfälle #8. 
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instrumentlektioner, köpa instrument och att kunna leva på musiken.79 Min tolk-

ning utifrån intervjuerna är att de i den här kategorin är drivna till att hitta inkomst-

källor på egen hand för att kunna leva på musiken och att de testar och experimen-

terar med olika sätt för att få det att gå runt. En av informanterna säger så här om 

vad som krävs för att lyckas med en karriär inom musikbranschen:  

 

”Jag tycker att entreprenörskap är avgörande. Det är också något som 

jag lär mig på nytt eftersom man behöver förnya kunskaperna om det 

om och om igen.”80 

 
Informanter som jobbar med låtskrivare 

I den tredje kategorin har jag inkluderat resten av de informanter jag intervjuat; de 

två journalisterna och en administrationsassistent på ett musikförlag. En av journa-

listerna lade stor vikt vid de personliga egenskaper som denne ansåg att en fram-

gångsrik låtskrivare bör ha och hade många exempel på stora artister denne inter-

vjuat som varit väldigt trevliga och jordnära. Bland annat sa informanten detta: 

 

”Jag tycker att några av de mest framgångsrika människor jag arbetat 

med har varit de trevligaste människor jag lärt känna.”81 

 

Informanten berättade även att det var viktigt att vara driven och att lägga ner 

mycket arbete för att få en musikkarriär att fungera. Att inte ha koll på hur musik-

branschen ser ut idag och att inte kunna historien bakom varför saker och ting ser 

                                                
79 Intervjutillfälle #3. 
80 Intervjutillfälle #6, min översättning. 
81 Intervjutillfälle #1, min översättning. 
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ut och låter som det gör nämnde denne som vanliga misstag aspirerande låtskri-

vare gör.82 Den andra journalisten nämnde nätverkande som en viktig faktor och 

lade extra tyngd vid att träffa de man vill arbeta med öga mot öga.83 I kontakten 

med personer på musikbolag ansåg administrationsassistenten att det var viktigt 

att kunna visa upp en portfolio med låtar som slagit tidigare, helst även en skara 

följare och fans.84 Detta för att ha en chans att lyfta karriären till nästa nivå. Samti-

digt lyfter denne att det kravet ofta kan bli ett moment 22 och liknar det vid hur det 

ser ut för många som studerat klart en utbildning och ska ge sig ut i arbetslivet. För 

att få ett jobb behövs både utbildning och erfarenhet men om ingen arbetsgivare 

vill anställa en utan erfarenhet går det inte heller att bygga upp den erfarenhet de 

söker. På liknande sätt menar informanten att det ser ut i musikbranschen; för att få 

kontrakt med ett musikbolag ska man helst redan ha skrivit populära låtar med 

många lyssningar, men för att få ut låtarna till många människor och få dessa lyss-

ningar behövs oftast de muskler som musikbolag har för att göra en rejäl mark-

nadsföringssatsning.85 

 

Föreställningar om låtskrivning på nätet 
99musik är ett svenskt internetforum som vid tiden för denna uppsats har 6 948 

medlemmar. På forumet inbjuds medlemmarna till att diskutera en hel del olika 

ämnen inom musik. De forumkategorier som finns vid tiden för denna uppsats är 

allmänt, forumets musik, 99musik, musikskapande, instrument och övrigt, mjukvara 

och radannonser.86 I en tråd på forumet under kategorin allmänt ifrågasattes den 

låtskrivningsstrategi som användes av Tim Bergling, mer känd som discjockeyn 

                                                
82 Ibid. 
83 Intervjutillfälle #5. 
84 Intervjutillfälle #2. 
85 Ibid. 
86 99musik, ”Forum”, http://www.99musik.se/forum.php, hämtat 2018-05-17. 
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och musikproducenten Avicii, genom att en artikel från The Guardian delades i en 

tråd med ämnesraden Topline! Hur Avicii inte skriver sina egna låtar! där en av foru-

mets användare skrev: 

 

Är det så här det funkar i musikbranschen? Avicii vill ha en melodi till 

sina simpla harmonier och skickar ut en förfrågan till ett gäng låtsrivare -

sen plockar han den bästa och lägger på sin hits for kids musik till den? 

 

http://www.theguardian.com/music/mus...ts-songwriters 

 

Ni som är i branschen -är det så här det går till??87 

 

I artikeln som delades skrivs det om en juridisk tvist som precis löst sig mellan 

Avicii och sångerskan Leona Lewis där Avicii försökt stoppa lanseringen av Leona 

Lewis singel Collide efter att han hävdat att den instrumentala delen av låten kopie-

rats från hans kommande singel Fade Into Darkness. I artikeln beskrivs vidare att 

anledningen till att Aviciis kommande singel kunnat bli kopierad är att Aviciis för-

lag Ministry of Sound följde den praxis som är vanlig bland discjockeys och musik-

producenter. Denna praxis innebär att förlaget tar de låtar som de tycker har pot-

ential att bli hits och skickar ut till flera topliners som skriver text och melodi och 

skickar tillbaka till förlaget. Förlaget väljer sedan ut den text och melodi de tycker 

bäst om och avtalar om ersättning för arbetet med den eller de topliners som varit 

med och skrivit.88 

                                                
87 99musik, ”Forumtråd: Topline! Hur Avicii inte skriver sina egna låtar!”, http://www.99mu-
sik.se/showthread.php?315853-Topline%21-Hur-Avicii-inte-skriver-sina-egna-l%C3%A5tar%21, 
hämtad 2018-05-15. 
88 Helienne Lindvall, ”Behind the music: Why topline melody writing creates disputes between artists 
and songwriters”, https://www.theguardian.com/music/musicblog/2011/aug/26/topline-melody-
disputes-artists-songwriters, hämtad 2018-05-15. 
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I forumtråden diskuteras denna praxis fram och tillbaka och möts av både kritik och 

rättfärdigande från användarna. Den kritik som lyfts fram är framförallt mot Avicii 

och huruvida han är en riktig låtskrivare eller ej medan vissa användare inte är för-

vånade och menar att det har fungerat på det här sättet sen 80-talet. Såhär kom-

menterar en av användarna tidigt i tråden: 

 

När det gäller instrumental artister trodde jag att "Alla" skrev sitt eget 

material helt ärligt , vad skall man annars komma med...Att en sjung-

ande artist får andras material är ju en helt annan sak däremot. Att Avicci 

inte ens gör melodierna till hans inhyrda sångare/sångerskor gör att han 

krymper ner till en liten blöt fläck i cred i mina ögon och fördomarna om 

vad en DJ gör besannas. […] Däremot imponeras jag av hans enorma 

tur och tajming att han hamnat där han hamnat utan att förmodligen 

kunna ta 3 ackord på en gitarr , eventuellt inte ens på en synth heller.89 

 

Denna typ av besvikelse bekräftas av flera användare på forumet där Avicii får ta 

stryk för en verksamhetsstrategi som anammas av allt fler i branschen. Användarna 

börjar diskutera titeln DJ och hur den förändrats från att vara någon som enbart 

spelade andras musik till att i allt högre grad även innefatta musikproduktion. Pa-

rallellt lyfts en annan diskussion upp kring hur det under lång tid varit skillnad på 

den som framför musiken och den som skriver den. Elvis Presley lyfts fram som ett 

exempel på någon som tidigare i historien fungerade som ansiktet utåt och där låt-

skrivarna fick stå i skuggan. Som motvikt till kritiken mot Avicii skriver en annan an-

vändare senare i diskussionen:  

                                                
89 99musik, ”Forumtråd: Topline! Hur Avicii inte skriver sina egna låtar!”, http://www.99mu-
sik.se/showthread.php?315853-Topline%21-Hur-Avicii-inte-skriver-sina-egna-l%C3%A5tar%21, In-
lägg #13, hämtat 2018-05-17. 
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Låter med andra ord som de flesta topplisteartisterna, med horder av 

låtskrivare och producenter som ligger bakom deras hits. På vilket sätt 

skiljer sig Avicii från dem såpass att det förtjänar en egen tråd där han 

dissas?90 

 

I forumtråden ifrågasätts också idén om huruvida antalet låtskrivare på en låt på-

verkar dennas legitimitet och om det är bättre och mer äkta desto färre som har 

jobbat med den. En del av användarna håller med om den idén och en av använ-

darna lyfter fram den svenska artisten Laleh som ett exempel på någon som impo-

nerar genom att göra väldigt mycket själv.91 En annan av användarna tycker att det 

är självklart att desto färre låtskrivare inte behöver innebära desto bättre låt och 

menar att bra musik är bra musik.92 Några av de med den åsikten försvarar deras 

kritik mot Avicii med att de tycker att han får för mycket uppmärksamhet för musi-

ken och att låtskrivarna hamnar i skymundan.93 

 

                                                
90 99musik, ”Forumtråd: Topline! Hur Avicii inte skriver sina egna låtar!”, http://www.99mu-
sik.se/showthread.php?315853-Topline%21-Hur-Avicii-inte-skriver-sina-egna-
l%C3%A5tar%21/page2, Inlägg #111, hämtat 2018-05-17. 
91 99musik, ”Forumtråd: Topline! Hur Avicii inte skriver sina egna låtar!”, http://www.99mu-
sik.se/showthread.php?315853-Topline%21-Hur-Avicii-inte-skriver-sina-egna-
l%C3%A5tar%21/page3, Inlägg #133, hämtat 2018-05-28. 
92 99musik, ”Forumtråd: Topline! Hur Avicii inte skriver sina egna låtar!”, http://www.99mu-
sik.se/showthread.php?315853-Topline%21-Hur-Avicii-inte-skriver-sina-egna-
l%C3%A5tar%21/page2, Inlägg #110, hämtat 2018-05-28. 
93 99musik, ”Forumtråd: Topline! Hur Avicii inte skriver sina egna låtar!”, http://www.99mu-
sik.se/showthread.php?315853-Topline%21-Hur-Avicii-inte-skriver-sina-egna-
l%C3%A5tar%21/page2, Sida 2, hämtad 2018-05-17. 
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Analys och slutsats 
Låtskrivare = Entreprenör? 
I teorikapitlet valde jag att definiera en entreprenör som en person som tar risker, 

är kreativ och skapar sitt eget arbete genom att driva företag. Dessa tre egen-

skaper har jag också funnit i materialet jag samlat in från intervjuerna när informan-

terna har beskrivit deras föreställningar om vad som krävs för att lyckas som låtskri-

vare. I flera av intervjuerna lyftes det fram att det var viktigt att våga och klara av att 

bli nekad i arbetet med att få ut sina låtar till de personer i musikbranschen som 

jobbar som A&R’s eller till de som innehar en roll som gatekeeper. Att utsätta sig 

själv för möjliga misslyckanden innebär att ta risker. För att skapa säregna låtar 

som skiljer sig i mängden lyftes det fram i intervjuerna att det krävdes ett unikt ut-

tryck och för att nå fram till de gatekeepers som finns i branschen ansågs det vara 

viktigt att sticka ut i kontakten med dessa. Att vara unik och att sticka ut samt att 

skapa nya låtar med melodier och texter innebär att man arbetar kreativt. Låtskriv-

ningsstudenterna berättade att det var vanligt bland etablerade låtskrivare att ha 

egna företag och i kategorin låtskrivare i musikbranschen hade alla informanter er-

farenhet av att driva företag, antingen genom att de vid tiden för intervjun bedrev 

verksamhet genom egna företag eller att de tidigare drivit företag. Alltså kan jag 

utifrån min undersökning påstå att en låtskrivare även är en entreprenör. 

 

Ekbergs tio egenskaper 
Skiljer sig de egenskaper som beskrivs som viktiga för att lyckas som entreprenör 

mot de som krävs för att lyckas som låtskrivare? De tio egenskaper som Ekberg lis-

tar upp i sin bok och som han anser krävs för att lyckas med att vara entreprenör 

beskrivs inte djupare i hans bok vilket lämnar mycket öppet för fri tolkning. Nedan 

har jag applicerat det material jag samlat in på de tio punkterna samt gjort min 

egen tolkning av dem.  
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Den första egenskapen som Ekberg nämner är att man ska ha en bra idé. Jag tol-

kar det som att den idé Ekberg syftar på i sin bok är den affärsidé som entreprenö-

ren grundar sitt företag på. För en låtskrivare krävs inte nödvändigtvis en originell 

affärsidé; att skriva, producera och sälja låtar är den grundläggande affärsidén för 

en låtskrivare även om man kan ha en originell tvist eller andra variationer på det. 

De idéer som däremot behöver vara bra för att en låtskrivare ska lyckas är själva lå-

tidéerna. Som många av informanterna lyfter fram är grunden för en lyckad karriär 

som låtskrivare att inneha en väl utvecklad förmåga att skriva låtar och då behövs 

det inte bara en bra idé - det behövs flera bra idéer.  

 

Den andra punkten Ekberg lyfter fram är att man alltid ska ha drömt om att göra 

något eget och efter punkt nummer tre skriver han att man behöver tid och kraft 

att göra det nu. Själva grunden för en låtskrivares arbete är just att göra något 

eget; man gör egna låtar. Att öva på och utveckla sitt låtskrivande anser jag utifrån 

min egna erfarenhet kräva både tid och kraft. 

 

Nummer fyra och fem på listan säger att man ska tycka att livet som anställd är för 

långsamt och tråkigt och att man ska vara i bra fysisk och psykisk kondition samt ha 

massor av energi. Dessa två punkter har jag svårt att analysera genom mitt insam-

lade material då jag inte har frågat om eller fått något berättat för mig som rör 

dessa två. Min analys av det är att det antingen inte är ett krav eller att det inte är av 

särskilt stor vikt att uppfylla dessa två punkter för att vara framgångsrik som låtskri-

vare. Det kan också bero på att både jag och de informanter jag intervjuat sett 

dessa två punkter som så pass självklara att varken jag eller dem reflekterat över 

vilket inflytande en god hälsa har på möjligheten att lyckas som låtskrivare eller 

huruvida deras åsikter om livet som anställd är relevant för det.  
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Den sjätte punkten i Ekbergs lista säger att man ska orka med hård press och att ta 

egna beslut. En av informanterna nämner att det är hård konkurrens vilket också 

innebär hård press på att leverera bra låtar.94 Flera informanter pratar om att det är 

viktigt att ha ett starkt driv för att lyckas,95 något som jag tolkar även förutsätter att 

orka med att ta egna beslut. 

 

Att ha en omgivning som stöttar en är den sjunde punkten i listan och detta är nå-

got som flera av informanterna lyfter som en viktig del för att lyckas.96 

 

Åttonde och nionde punkten säger att man ska vara intresserad av marknadsföring 

och försäljning respektive vara intresserad av att sätta sig in i administration för att 

lyckas. Dessa kategorier av arbete lyfter många av informanterna som särskilt vik-

tiga för att nå ut med sina låtar och en av informanterna berättar att en av de 

största anledningarna till att dennes band splittrades grundade sig i brist på admi-

nistrativt arbete.97 Att det skulle vara ett krav på att vara intresserad av sån typ av 

arbete är det dock ingen av informanterna som påstår. 

 

Den sista punkten i listan menar att man ska vara villig att äta, sova och leva sin af-

färsidé i minst ett år innan man räknar med att få utdelning för sitt jobb. Av det 

material jag samlat in finns det inget som kan bekräfta att detta är ett krav för att 

lyckas som låtskrivare. Ingen av informanterna har nämnt hur lång tid det har tagit 

eller spekulerat i hur lång tid det kommer att ta för att få utdelning för sitt arbete.  

 

                                                
94 Intervjutillfälle #2. 
95 Intervjutillfälle #1, #4, #5, #6, #7 och #8 
96 Intervjutillfälle #1, #3, #4, #6, #7 och #8. 
97 Intervjutillfälle #6 
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Föreställningar om låtskrivning 
I den kommersiella låtskrivningsbranschen är det idag vanligt med ett flertal upp-

hovsmän bakom de låtar som uppnår statusen hits. När man lyssnar på dessa hits 

hör man inte allt arbete som ligger bakom vilket gör att låtskrivarnas arbete många 

gånger hamnar i skymundan och förbises. Den kritik Ptqk för mot Floridas kreativa 

klass om att det lider en brist på analys kring det faktiska kreativa arbetet och att 

det medför att det skapas föreställningar som inte motsvarar verkligheten påmin-

ner till viss del om den diskussion som fördes på forumet 99musik kring föreställ-

ningarna om Aviciis musik. I den tråd diskussionen förs är det ett flertal användare 

som uttrycker en besvikelse över att det inte enbart är Avicii som själv skriver de lå-

tar han tillskrivs och ifrågasätter därför hans arbetsinsats. I diskussionen lyfts det se-

nare fram ett ideal om att den ensamma låtskrivaren gör ett bättre och mer impo-

nerande arbete än de som samarbetar om att göra samma sak.98  

 

För att återgå till Ptqks kritik finns det ett liknande mönster där hon menar att det 

skapas antaganden om hur det kreativa arbetets innehåll ska presenteras för att 

uppfylla allmänhetens behov och företagens agendor, något som gör att det 

skapar missvisande förhärliganden av arbetet som i längden inte gynnar de krea-

tiva arbetarna. Att arbeta med att skriva låtar kan se ut på många sätt och för de in-

formanter jag intervjuat lyfts det ofta fram att låtskrivning och arbetet runt omkring 

är ett socialt arbete och inte ett enmansjobb. Att låtskrivning är något som ska gö-

ras på egen hand för att vara ett imponerande arbete verkar vara ett ideal som 

finns hos en del i allmänheten och som möjligtvis upprättas av de mediala presen-

tationerna av låtarna.  

 

                                                
98 99musik, ”Forumtråd: Topline! Hur Avicii inte skriver sina egna låtar!”, http://www.99mu-
sik.se/showthread.php?315853-Topline%21-Hur-Avicii-inte-skriver-sina-egna-
l%C3%A5tar%21/page3, Inlägg #133, hämtat 2018-05-28 
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Slutsats 
Efter att ha jämfört rollen som låtskrivare med rollen som entreprenör och applice-

rat de tio egenskaperna som Ekberg anser krävs för att lyckas som entreprenör på 

mitt material vill jag hävda att det är mycket som är likt mellan de två. Detta är nå-

got som kan vara bra att ha med sig för den som vill ge sig in i en karriär som låt-

skrivare. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en entreprenör kan definieras 

och arbeta på väldigt många olika sätt likaväl som att jobbet som låtskrivare kan se 

väldigt annorlunda ut mot vad som presenterats i den här uppsatsen. Förutsätt-

ningarna ser även olika ut beroende på vad man har som syfte när man håller på 

med låtskrivning. Även om jag i den här uppsatsen definierat låtskrivare som de 

som gör det i ett kommersiellt syfte och likställt dem med entreprenörer behöver 

inte det betyda att den som enbart skriver låtar för sin egen skull, eller enbart vill 

hålla på med det som hobby, också måste vara entreprenör för att kvalificeras som 

låtskrivare. Som förutsättningar för att ta sig till en professionell nivå kommer det 

dock alltid att krävas en viss kvalité på låtarna och att ha en välutvecklad förmåga 

att skriva låtar på löpande band. Att stirra sig blind på att utveckla låtskrivandet är å 

andra sidan inte en framgångsrik strategi eftersom det enbart är en del av arbetet. 

Det är minst lika viktigt att utveckla sin förmåga att exempelvis marknadsföra, nät-

verka, administrera rättigheter, hantera sitt företag och sköta ekonomin. 

 

Som jag beskrivit i tidigare kapitel är entreprenörens roll svår att ge en enkel och 

fullständig beskrivning av och låtskrivarens arbete likaså. Det finns många olika sätt 

att se på entreprenörskap och låtskrivning och inget enkelt och konkret svar på hur 

man går till väga för att lyckas med det ena eller det andra, även om det finns 

många föreställningar om vilket sätt som är bäst. Att det finns olika synvinklar på 

hur arbetet som låtskrivare går till eller bör gå till blev tydligt i forumtråden på 

99musik där de diskuterar Aviciis inblandning i låtskrivningsprocessen. Vissa i fo-

rumtråden tyckte att en låtskrivare gjorde ett mer imponerande arbete desto mer 
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den gjorde själv medan andra tyckte att det var kvalitén på slutprodukten som var 

det viktigaste. Jag tycker att det är viktigt att ta med sig att låtskrivning framförallt 

är ett yrke som görs tillsammans med andra och att inte lura sig själv att tro att det 

enbart ligger en eller några få personer bakom framgångsrik musik. Idealet om det 

ensamma geniet, som på vissa håll understryks i forumtråden, blir en allt mer säll-

synt företeelse i verkligheten och som låtskrivare går det att lära sig och utvecklas 

mycket mer i samarbeten med andra.  

 

Avslutande tankar 

När jag studerade musiklinjen på gymnasiet hade jag inte en tanke på att arbetet 

som låtskrivare hade något med entreprenörskap att göra. Jag hade en bild av att 

man blev låtskrivare på mer eller mindre samma sätt som man skaffade sig vilket 

jobb som helst, det gällde bara att försöka hitta jobbannonserna eller arbetsgi-

varna. Eftersom den stad jag växte upp i inte hade något större musik- eller skivbo-

lag såg det inte ut som att det fanns några möjligheter att jobba med låtskrivning 

utan att behöva flytta till storstäder som Stockholm eller Göteborg där det fanns 

och finns ett flertal musik- och skivbolag. Hade jag vetat det jag lärt mig genom 

min utbildning på Programmet för Kulturentreprenörskap på Umeå Universitet och 

genom de insikter jag fått av att göra den här uppsatsen hade jag startat och satsat 

på att driva eget företag långt tidigare. Jag hade också sett helt andra möjligheter 

att jobba med musik än vad jag gjorde då.   
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka likheter mellan rollen som låtskrivare och 

rollen som entreprenör samt vilka föreställningar som finns kring arbetet med låt-

skrivning. För att undersöka detta ställs dessa tre frågor:  

• Vilka likheter finns mellan rollen som låtskrivare och rollen som entreprenör?  

• Vilka egenskaper beskrivs som viktiga för att lyckas som låtskrivare respek-

tive för att lyckas som entreprenör?  

• Vad finns det för föreställningar om arbetet som låtskrivare? 

 

Som bakgrund beskrivs musikindustrins historia med fokus på försäljningen av mu-

sik från 1400-talet till nutid. Där beskrivs det hur musikbranschen länge handlade 

med notblad som huvudsakliga sätt att distribuera musik. I slutet av 1800-talet bör-

jade skivindustrin växa fram i och med utvecklandet av skivspelare. Under 1900-ta-

let gick industrin igenom många förändringar där ny teknik som bland annat 

radion och TV:n blev viktiga kanaler för att nå en bredare publik. I början av 2000-

talet sjönk skivförsäljningen och musikmarknaden började allt mer domineras av 

olika streamingtjänster.  

 

Uppsatsens empiriska material bygger på åtta intervjuer, varav en gruppintervju, 

utförda i Los Angeles med fyra svenska och sju amerikanska informanter. Det em-

piriska materialet bygger också på en forumtråd ur ett svenskt musikforum på in-

ternet. Resultatet från intervjuerna beskrivs först i en översikt för att sedan delas in i 

tre olika kategorier; aspirerande låtskrivare, låtskrivare i musikbranschen samt in-

formanter som jobbar med låtskrivare. Resultatet från intervjuerna berättar bland 

annat att en låtskrivare bör vara en bra person att samarbeta med, vara duktig på 

att etablera viktiga kontakter inom musikbranschen samt ta hänsyn till det admi-

nistrativa arbetet med bokföring, kontrakt och avtal. Från forumtråden på 
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musikforumet uttrycks bland annat besvikelse över hur DJs inte själva skriver och 

producerar all den musik som de tillskrivs i media.  

Analysen visar att professionella låtskrivare har mycket gemensamt med entrepre-

nörer eftersom de båda behöver ta risker, vara kreativa och starta företag. Likhet-

erna mellan föreställningarna om vad som krävs för att lyckas som professionell låt-

skrivare med vad som krävs för att lyckas som entreprenör är bland annat att ha en 

bra idé, ha en stödjande omgivning samt att vara insatt i marknadsföring, försälj-

ning och administration. Vidare visar analysen att arbetet med låtskrivning ofta blir 

förhärligat eller förbisett vilket skapar missvisande föreställningar av vad arbetet 

som låtskrivare innebär. 
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