MUSIKBRANSCHEN I SIFFROR
STATISTIK FÖR 2012

OM MUSIKSVERIGE
Musiksverige är intresseorganisationen som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens
frågor. Vi samlar artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, skivbolag,
musikförlag och musikutbildningar i Sverige. Vår uppgift är att ge den svenska musiken bästa möjliga
förutsättningar att skapas, utvecklas och spridas.
Grundare är SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation), Musikerförbundet,
SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund), STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå),
FST (Föreningen Svenska Tonsättare), Musikförläggarna, SKAP (Sveriges kompositörer och
textförfattare), Ifpi Sverige (International Federation of the Phonographic Industry) och SOM
(Svenska Oberoende Musikproducenter).
Nätverksmedlemmar är SSES (Swedish Sound Engineers Society), Sveriges Dragspelares
Riksförbund, MBIN (Music Business Independent Network), MMF (Music Managers Forum Sweden)
och Föreningen Musikbranschutbildningar.
Läs mer om Musiksverige på musiksverige.org
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FÖRORD
Frågan ställs dagligen – hur kommer det sig att ett så litet land som Sverige lyckas göra sin
musik hörd över hela världen? Bland förklaringarna nämns välfärdssamhället, musikutbildningarna och studieförbundens roll, teknologisk infrastruktur, upphovsrättsskydd och yttrandefrihet,
arbetsmoral samt en särskild talang för att skapa kommersiell popmusik – någonting som också
beläggs av amerikansk forskning. Ju fler perspektiv på detta, desto rikare kan vår förståelse bli.
För tredje året i rad bidrar vi från Musiksveriges håll till bilden av den mätbara ekonomiska
utvecklingen av den samlade musikbranschens intäkter. Jämfört med föregående mätpunkt, år
2011, har intäkterna ökat 17 procent. Det är på det hela taget en fantastisk utveckling samtidigt
som det bör understrykas att det bakom musikbranschens sammantagna intäkter finns mycket
stora variationer.
Musiksverige vill verka för mer och fördjupad kunskap om musikbranschens villkor och behov.
Förutom en nyfikenhet från media, forskare och allmänheten möter vi i vår vardag en efterfrågan
på kunskap från politiker, musikutbildningar, musikbolag och förlag, enskilda upphovsmän samt
artister och musiker. Det är ett engagemang som stöttar oss i ambitionen att upprätthålla en
långsiktig dialog med beslutsfattare, akademi och näringsliv för att därigenom kunna fortsätta
främja den svenska musikbranschens utveckling.
Maria Molin Ljunggren
Styrelseordförande Musiksverige
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OM DEN HÄR RAPPORTEN
För tredje året i rad presenterar Musiksverige statistikrapporten Musikbranschen i siffror. Arbetet
med att utveckla en metod för att mäta musikbranschens omsättning initierades under 2010
med finansieringsstöd från Tillväxtverket.
I likhet med tidigare år ger den här rapporten en bild av musikbranschens intäkter som har
genererats via laglig distribution på den inhemska marknaden och exportmarknaden. Omsättningen innefattar upphovsrättsliga intäkter, intäkter för inspelad musik och konsertintäkter
för alla musikgenrer och är uppräknad till total marknad och konsumentprisnivå för inspelad
musik och konsertintäkter.
Trots ambitionen att få en samlad bild över den svenska musikbranschens totala omsättning
fångar mätningarna till exempel inte in intäkter till svenska musikproducenter med utländska
firmor, gager till svenska musiker och artister som betalas ut via utländska konsertbolag, eller
intäkter till svenska upphovsmän anslutna till utländska upphovsrättssällskap. Med exportintäkter
avses i den här rapporten pengaflöden från utlandet till Sverigeregistrerade bolag och organisationer i musikbranschen. Även om musikbranschens totala omsättning är försiktigt räknad,
särskilt när det gäller den konsertrelaterade exporten, ger årliga mätningar enligt samma
metod en god bild av utvecklingen som vi nu kunnat följa över tre år.1
En arbetsgrupp har garanterat att data lämnats och även granskat rapporten. Arbetsgruppen har
bestått av styrelseledamöter samt andra chefer och experter i Musiksveriges medlemsorganisationer.
Huvudsaklig författare av rapporten har varit Linda Portnoff, tillförordnad organisationschef
på Musiksverige. Arbetet har letts av Elisabet Widlund, vd på Musiksverige fram till september
2013. Sofia Thurn på Musiksverige har varit projektledare och koordinerat arbetet.

1

Rapporten Musikbranschen i siffror: Metodutveckling beskriver närmare den metod som tillämpats, både
detta och tidigare år, samt utvecklingen av modellen att mäta särskilt den konsertrelaterade exporten.
Se rapporten på http://www.musiksverige.org/fakta-om-musikbranschen
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SAMMANFATTNING
Den svenska musikmarknaden omsatte 7,4 miljarder kronor under 2012 vilket motsvarar en
ökning på knappt 17 procent jämfört med året innan. Siffran inkluderar försäljning både på
den inhemska marknaden och på exportmarknaden.
Exportintäkterna, vilka utgör en del av den totala omsättningen, uppgick till 1,2 miljarder kronor
och stod för 16 procent av den totala omsättningen, vilket motsvarar en lika stor exportandel
som föregående år. År 2010 utgjordes exportintäkternas andel av 15 procent.
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Figur 1: Förhållandet mellan den svenska musikbranschens intäkter
på den inhemska marknaden och exportmarknaden 2010 – 2012,
miljarder kronor.
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OMSÄTTNINGEN I DEN SVENSKA MUSIKBRANSCHEN ÖKADE MED 17 % FRÅN FÖREGÅENDE ÅR
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Sammanlagt stod konsertintäkterna för drygt hälften av de totala intäkterna. De uppgick till
3,9 miljarder kronor och representerade 53 procent av musikbranschens sammanlagda intäkter
från den inhemska marknaden och exportmarknaden. Upphovsrättsliga intäkter stod för
26 procent och uppgick till drygt 1,9 miljarder kronor medan intäkter från inspelad musik
utgjorde 21 procent och uppgick till drygt 1,6 miljarder kronor.

UPPHOVSRÄTTSLIGA INTÄKTER 26 %

KONSERTINTÄKTER 53 %

INSPELAD MUSIK 21 %
Figur 2: Fördelning av musikbranschens totala intäkter från inhemsk marknad och export.

Den totala omsättningen har således vuxit över treårsperioden och tillväxttakten i musikbranschen har ökat med 12 procentenheter från nästan 5 till 17 procent mellan 2011 och 2012.
Den genomsnittliga tillväxttakten 2010 – 2012 för upphovsrättsliga intäkter har varit 7 procent.
Intäkter från inspelad musik har i genomsnitt över samma period vuxit med 6 procent, och
motsvarande siffra för konsertintäkterna är 14 procent. Alla intäkter sammantaget har den
genomsnittliga tillväxttakten för omsättningen i musikbranschen varit 10 procent över perioden
2010 – 2012. Intäkterna på konsertområdet har således vuxit snabbare än musikmarknaden
som helhet.
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FÖRHÅLLANDET MELLAN INTÄKTER FRÅN INSPELAD MUSIK,
UPPHOVSRÄTTSLIGA INTÄKTER OCH KONSERTINTÄKTER 2010 – 2012
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Figur 3: Förhållandet mellan musikbranschens totala intäkter från inhemsk marknad och export 2010 – 2012,
fördelat på intäkter från inspelad musik, upphovsrättsliga intäkter och konsertintäkter, miljarder kronor.
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DEN SVENSKA MUSIKMARKNADEN 2012
I den här rapporten analyserar vi intäktsutvecklingen utifrån de tre kategorierna upphovsrättsliga
intäkter, intäkter från inspelad musik och konsertintäkter. Intäktstyperna beskrivs närmare i de
avsnitt de presenteras.
Nytt i årets rapport jämfört med tidigare år är ett avsnitt om sysselsättning och könsfördelning
i musikbranschen. Intervjuer har också gjorts med tre av de största konsertbolagen i Sverige för
att få en fördjupad bild av hur konsertmarknaden ser ut idag.
Den svenska musikmarknadens totala omsättning uppgick till mer än 7,4 miljarder kronor varav
drygt 6,2 miljarder kronor var hänförliga till omsättning på den inhemska marknaden och
1,2 miljarder var exportintäkter.
För att sätta den svenska musikmarknaden i ett sammanhang kan vi jämföra utvecklingen med
Sveriges ekonomi som helhet för samma period. Under 2012 minskade såväl den svenska exporten
som importen med 4 procent. Minskad handel inom varuområdet verkstadsvaror bidrog till en
stor del till nedgången.2 Den svenska musikmarknaden såg under samma period däremot en
ökning av exporten på 11 procent och den genomsnittliga tillväxten för exportintäkterna
i musikbranschen från 2010 fram till 2012 var 12 procent.
Effekter av växelkursutvecklingen på exportintäkterna i den här rapporten har inte beaktats.
Generellt gäller att när kronan är stark gentemot en utrikes valuta påverkar det exportintäkterna negativt. Trots att kronan stärkts, framför allt gentemot euron över den senaste
treårsperioden, har musikexportintäkterna ökat.
Den mest anmärkningsvärda ökningen när det gäller musikbranschens intäkter 2012 skedde på
konsertområdet och det sätter ljus på Sveriges duktiga artister och musiker som i kunniga och
drivna konsertarrangörers och bokares regi lockar publik till konsertlokaler, arenor och festivaler.

2

12

Källa: Statistiska Centralbyrån.
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DEN SVENSKA MUSIKBRANSCHEN OMSATTE DRYGT 7,4 MILJARDER KRONOR 2012
MANDO DIAO FOTO: SAGA BERLIN
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Att det finns en mängd hitmakare bland Sveriges upphovsmän avspeglar sig också i siffrorna.
Enligt uppgifter från Stim är det fler kompositörer än tidigare som står bakom den mest
kommersiellt framgångsrika musiken i utlandet.
I internationella sammanhang lyfts också Sverige fram som ett framgångsexempel när det gäller
skiftet från fysisk till strömmad konsumtion av musik som nu genererar de huvudsakliga intäkterna
på den inspelade musikens område.
Det musikindustriella systemet karakteriseras av ömsesidiga relationer mellan musikskapare
(kompositörer och textförfattare), artister och musiker, musikbransch och handel. Musikskapare,
artister och musiker utgör musikbranschens kärna. Utan dem skulle det inte finnas någon
”råvara” att förädla och kommersialisera i musikbranschen. Samtidigt är musikskapare, musiker
och artister beroende av de tjänster som utförs av musikbolag, musikförlag, upphovsrättssällskap
och konsertarrangörer med flera för att via distributionsledet och handeln kunna nå ut till en
bredare krets av musikkonsumenter som betalar för musikanvändning och lyssnande.
Ju fler kompetenser och yrkesroller en enskild musikskapare har, desto fler är de potentiella
intäktskällorna. En artist som också är musiker och musikskapare kan få sin försörjning från
flera av musikbranschens intäktskällor medan en musiker som endast blir anlitad som kompmusiker i livesammanhang har en mer begränsad inkomst. Och en kompositör som sällan
spelar live kan vara beroende av den upphovsrättsliga intäkten för sitt uppehälle.
I den här rapporten fokuserar vi på musikmarknadens aggregerade intäktsnivå – de kommersiella
intäkter som totalt sett försörjer ”hela systemet”. Avtal mellan olika musikbranschaktörer stipulerar
fördelningen av intäkter på olika nivåer samt frågor om ansvar och ekonomiskt risktagande.
I och med att det finns en mängd olika exempel på hur kontraktsrelationerna kan se ut längs
vägen från skapande till lyssnande, är det svårt att ge en entydig bild av dessa ekonomiska flöden.
För att förstå hur intäkterna fördelas mellan olika musikbranschaktörer krävs fördjupade framtida
undersökningar av hur den underliggande avtalsstrukturen ser ut.
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UPPHOVSRÄTTEN I MUSIKBRANSCHEN
Upphovsrätten ger kompositörer, textförfattare,
artister, musiker och deras musikbolag och musikförlag möjlighet att få ekonomisk ersättning för
de resurser de satsar på att skapa ny musik.
Upphovsrätten består inte bara av den ekonomiska
rätten – rätten att få ersättning för sina verk –
utan till lika stor del av den ideella rätten som
innebär en rätt att bli erkänd som upphovsman
och att bestämma över verket.
För en musikskapare ger upphovsrätten ett
skydd för det arbete han eller hon lagt ner och
möjlighet att hindra att andra plagierar musiken.
Det är upphovsrätten som ger musikskaparen
möjlighet att bestämma vem som ska få använda
musiken, och om han eller hon vill ta betalt för
musiken. Musikskapare får betalt när deras musik
används i exempelvis radio, tv eller på internet.
Musikskaparen sluter ibland avtal med ett
musikförlag för att få hjälp att få ut sina verk på
marknaden. Musikskaparen och musikförlaget
fattar tillsammans beslut om i vilka sammanhang
musiken ska användas. Musikförlaget erbjuder
i huvudsak tre olika tjänster; stöd i den kreativa
processen med exempelvis värdefullt kontaktnät,
administrativt stöd samt finansiering. För denna
service betalar den som har skapat musiken en
procentsats av sina royaltyintäkter. Upphovsrätten
gör att förlagets investeringar kan återbetalas
16

3

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 offentligt i exempelvis
radio eller tv. De musiker som inte är artister eller
musikskapare kan vara beroende av upphovsrättsliga ersättningar från offentligt framförande
i och med att de inte är berättigade till royalties
från försäljning av den inspelade musiken.
Musikbolagen liksom andra rättighetsinnehavare
ges genom upphovsrätten rätt att ta betalt för
nyttjande av inspelad musik. Upphovsrätten
innebär således att exempelvis musikbolaget
kan få intäkter som 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 verksamhet betalar
till upphovsrättsorganisationerna Stim, SAMI,
Ifpi Sverige och Copyswede. Ersättningen från
nyttjaren till upphovsrättsorganisationen betalas
utifrån ett antal kriterier, till exempel hur stor
verksamheten är och vilken typ av verksamhet
det är. 3

Läs mer under Musiksverige om upphovsrätt: http://www.musiksverige.org/upphovsrattsguide

UPPHOVSRÄTTSLIGA INTÄKTER
De upphovsrättsliga intäkterna avser insamlade medel till musikskapare, musiker, artister, musikförlag.
musikbolag, producenter och arrangörer. Totalt uppgick de upphovsrättsliga intäkterna till drygt
1,9 miljarder kronor vilket motsvaras av en tioprocentig ökning jämfört med föregående år.
Upphovsrättsliga intäkter på den inhemska marknaden, det vill säga upphovsrättsliga ersättningar
för svensk och utländsk musik i Sverige, uppgick till knappt 1,4 miljarder kronor. Störst andel
stod framföranderättigheter 4 för som omsatte drygt 850 miljoner kronor. De största ökningarna
både på den inhemska och exportmarknaden stod online- och synkroniseringsområdena för.
Intäkter från licensiering av mekaniska rättigheter och privatkopieringsersättningar backade
tillbaka i likhet med tidigare år, vilket hänger samman med utvecklingen på den inspelade
musikens område där försäljningen och privatkopieringen av musik i fysiska format minskar.
Tabellen nedan visar de upphovsrättsliga intäkterna för 2012 och den procentuella förändringen
jämfört med föregående år på den inhemska marknaden och exportmarknaden.
UPPHOVSRÄTTSLIGA INTÄKTER (MKR)

INHEMSKT 2012

INHEMSKT FÖRÄNDRING

EXPORT 2012

Framföranderättigheter

854

+6 %

377

+4 %

Online

185

+58 %

28

+72 %

Mekansika rättigheter

EXPORT FÖRÄNDRING

81

-16 %

104

-1 %

Synkroniseringsrättigheter med mera

110

+35 %

63

+65 %

PKE- och vidaresändningsrättigheter

44

-10 %

*

*

Övrigt 5

77

+5 %

16

-2 %

1 351

+10 %

588

+9 %

Totalt

Tabell 1: Utvecklingen för upphovsrättsliga intäkter jämfört med föregående år fördelat på inhemsk marknad och exportmarknad.
*

Nedbrytning finns ej tillgänglig för export.
Ett offentligt framförande kan ske på en allmän plats i form av bakgrundsmusik till exempel på en restaurang,
i samband med konserter eller på tv, radio och bio.
5
I kategorin övrigt ingår grafiska rättigheter såsom rättigheter till noter samt vissa rättigheter till live, merchandise,
synkroniseringar och biblioteks-/fonogramersättning.
4
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Exportandelen6 för upphovsrättsliga intäkter är 30 procent, vilket är dubbelt så mycket som
musikbranschens exportandel som helhet. De upphovsrättsliga exportintäkterna ligger högt i
internationella jämförelser. Förklaringen är dels att Sverige har många framgångsrika upphovsmän, artister och musiker som till exempel Agnes, Avicii, Laleh, Max Martin och Timbuktu,
dels att de svenska upphovsrättssällskapen har en effektiv insamling och utbetalning av
upphovsrättslig ersättning.
Framföranderättigheterna på den inhemska marknaden kan brytas ned i underkategorierna
som framgår av diagrammet till höger. Den huvudsakliga inkomstkällan utgörs av bakgrundsmusik i offentliga sammanhang som genereras i och med att musik framförs i bakgrunden på
till exempel varuhus, restauranger, gym och hotell.

6

18

Läs mer om från vilka länder de upphovsrättsliga intäkterna kommer i Stim och SAMI:s årsredovisningar.

BAKGRUNDMUSIK I OFFENTLIGA SAMMANHANG
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192
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185
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Tabell 2: Upphovsrättsliga intäkter från den inhemska marknaden, miljoner kronor.
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INTÄKTER FRÅN INSPELAD MUSIK
Med intäkter från inspelad musik menar vi försäljning av musikinspelningar i olika format
såsom cd-skivor, nedladdningar och strömningar. Siffrorna avser detaljhandelsnivån som
avspeglar vad slutkonsumenterna betalar för musikkonsumtionen. Den upphovsrättsliga andelen
har därefter brutits ut och redovisas separat i det föregående avsnittet. Totalt uppgick intäkterna
från inspelad musik till drygt 1,6 miljarder kronor vilket motsvaras av en ökning på 13 procent
jämfört med föregående år. Den inhemska marknadens intäkter uppgick till cirka 1,3 miljarder
kronor och exportintäkterna var knappt 230 miljoner kronor.

INTÄKTER FRÅN INSPELAD MUSIK (MKR)
Fysisk försäljning
Onlineförsäljning
Varav strömmat
Varav nedladdat
Totalt

INHEMSKT 2012

INHEMSKT FÖRÄNDRING

EXPORT 2012

EXPORT FÖRÄNDRING

432
902
830
72

- 24 %
+38 %
+55 %
- 39 %

140
88
*
*

-3%
+18 %
*
*

1 334

+15 %

228

+4 %

Tabell 3: Utvecklingen för intäkter från inspelad musik exklusive upphovsrättigheter jämfört med föregående år fördelat på
inhemsk marknad och exportmarknad.

Onlineförsäljningen är nästan dubbelt så stor som den fysiska försäljningen på den inhemska
marknaden. Trenden från tidigare år håller i sig, att försäljningen av fysiska och nedladdade
format minskar och strömmat ökar. 2012 utgjorde intäkter från den strömmade försäljningen
62 procent på den inhemska marknaden, medan den fysiska försäljningen stod för 32 procent
och den nedladdade försäljningen för 5 procent.

*

20

Nedbrytning finns ej för onlineförsäljning utanför Sverige.

INTÄKTER FRÅN INSPELAD MUSIK

FYSISK FÖRSÄLJNING 32 %
STRÖMMAD FÖRSÄLJNING 62 %

NEDLADDAD
FÖRSÄLJNING 5 %

Figur 4: Fördelning av intäkter från inspelad musik på den inhemska marknaden år 2012.
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Mycket tyder på en fortsatt stark utveckling på det digitala området. Enligt rapporten Svenskarna
och internet 2013 är internetanvändningen i Sverige bland den högsta i världen och musiklyssnande hör till ett av de vanligaste användningsområdena.7 Enligt GLF-statistiken för första
halvåret 2013, som redovisar intäkter från inspelad musik till musikbolagen, utgörs 94 procent
av den digitala försäljningen av intäkter från strömmande musiktjänster.8
Av de totala intäkterna från inspelad musik på 1,6 miljarder kronor kommer majoriteten
av intäkterna – 1,3 miljarder kronor från den inhemska marknaden. Detta är en effekt av att
en exportintäkt från licensiering till en part i ett annat land i konsumentledet är värd fem till
sex gånger den till Sverige inkomna nettointäkten. Diagrammet nedan bygger på en genomsnittlig licensavgift på 25 procent till den svenska repertoarägaren och det illustrerar att exportintäkten på knappt 230 miljoner kronor för inspelad musik motsvaras av en betalningsvilja
på drygt 1,2 miljarder kronor.
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Betalningsvilja för svensk musik utomlands
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Export av inspelad musik
Figur 5: Betalningsvilja i utlandet och export av
inspelad musik, miljarder kronor.
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Svenskarna och internet. Olle Findahl, 2013. Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
http://www.ifpi.se/wp-content/uploads/GLF-försäljningsstatistik-halvåret-20131.pdf
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Figur 6: Fördelningen mellan intäkter från inspelad musik i olika format 2010 – 2012.
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KONSERTINTÄKTER
Totalt omsatte konsertmarknaden 3,9 miljarder kronor 2012 vilket är en ökning med 22 procent
jämfört med tidigare år. Den genomsnittliga tillväxttakten på konsertmarknadsområdet har
varit 14 procent de senaste tre åren. Beräkningen av konsertintäkterna på den inhemska marknaden har i likhet med tidigare år skett genom en uppräkning utifrån den snittprocent som
konsert- och festivalarrangörerna betalar till Stim och som är baserad på det totala biljettpriset.
Den upphovsrättsliga andelen är utbruten och redovisas separat i avsnittet om upphovsrättsliga
intäkter. Den inhemska marknadens omsättning på konsertområdet uppgick till knappt
3,6 miljarder kronor. Den konsertrelaterade exporten har med hjälp av bearbetningar av data
från Statistiska Centralbyrån och branschdata estimerats till knappt 340 miljoner kronor.9
Precis som för exportintäkter för inspelad musik är betalningsviljan för konserter mycket högre
i utlandet än vad siffrorna visar. I de fall svenska artister samarbetar med utländska agenter på
management- och/eller arrangörssidan, utgörs den konsertrelaterade exportintäkten till Sverige
endast av artistgaget. Detta skiljer sig alltså från en i Sverige genomförd konsert, där hela värdet
av antalet sålda biljetter utgör omsättningen.
Diagrammet till höger visar en stark utveckling av intäkterna från konserter och festivaler
i Sverige.

9

Rapporten Musikbranschen i siffror: Metodutveckling beskriver närmare den metod som tillämpats,
både detta och tidigare år, samt utvecklingen av modellen att mäta särskilt den konsertrelaterade exporten.
Med konsertrelaterad export menar vi intäkter till Sverigeregistrerade bolag som är hänförliga till svenska
artisters konserter och turnéer i utlandet. Den konsertrelaterade exporten löser vi ut ur ekvationen
X/Export för SNI-kod 9001 = Inhemskt enligt ”Stim-metod”/Inhemskt enligt SNI-kod 9002.
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KONSERTINTÄKTERNAS UTVECKLING I FÖRHÅLLANDE TILL
UPPHOVSRÄTTSLIGA INTÄKTER OCH INTÄKTER FRÅN INSPELAD MUSIK
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Figur 7: Konsertintäkternas utveckling 2010 – 2012 i förhållande till upphovsrättsliga intäkter och intäkter från
inspelad musik, miljarder kronor.
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DE TRE STÖRSTA SVENSKA LIVEBOLAGENS
PERSPEKTIV PÅ KONSERTMARKNADEN 2012
För att ge en fördjupad bild av hur livebranschen ser ut i Sverige tog vi kontakt
med de tre största livebolagen för att intervjua dem om vilka möjligheter och
utmaningar som finns samt vad framtiden har att bjuda på. Intervjuer har gjorts
med United Stages vd Anders Larsson, Live Nation Sveriges vd Carl Pernow
och Blixten & Co:s vd Leif Blixten Henriksson.
Samtidigt som konsertintäkterna ökar fortsätter
konkurrensen i livebranschen att vara benhård,
något som syns tydligt i de stora bolagens
marginaler. De tre största bolagen – Live Nation,
United Stage och Blixten & Co – står för en
betydande del av den svenska livebranschens
intäkter. Deras verksamhet består bland annat
av produktion av konserter och hela turnéer,
förmedling av artister till andra arrangörer
(exempelvis en festival eller konsertscen),
artistmanagement och agentverksamhet.
United Stage och Blixten & Co fokuserar på
svenska artister medan Live Nations intäkter
kommer både från konserter som bolaget
arrangerar åt utländska artister samt turnéer
med svenska artister. Live Nation producerar
dessutom Melodifestivalen tillsammans med
Blixten & Co och anordnar även genom dotterbolaget Luger musikfestivalerna Way out West,
Stockholm Music & Arts samt Popaganda.
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För Live Nation utgör även sponsring en betydande del av intäkterna. Ett exempel kan vara
att ett företag betalar för att kunna sälja biljetter
till en konsert i förväg till sina kunder.
För Blixten & Co är en annan viktig del i verksamheten att leta efter ny talang. Att investera
och utveckla nya artister och produktioner är
otroligt viktigt för bolaget och återväxten, påpekar
Leif Blixten Henriksson, vd på Blixten & Co.
Konserter och turnéer genererar även en del
intäkter som inte kommer livebolagen till godo.
Det handlar exempelvis om mat och dryck på
arenan och annan kringförsäljning som exempelvis merchandise.
Att själv anordna en konsert eller en turné är
betydligt mer riskfyllt än att förmedla en artist till
en annan arrangör. Arrangören garanterar ofta
en fast ersättning till både arenan och artisten
som måste betalas ut hur det än går med

biljettförsäljningen. Men högre risk innebär
också att belöningen blir desto större om det
blir en lyckad konsert/turné. I de flesta fall
går budgeten ihop och då fördelas intäkterna
mellan arrangören, artisten och arenan.
Att arrangera en hel festival innebär en ännu
högre risk än en konsert. Här handlar det om
att bygga upp en hel infrastruktur med toaletter,
restauranger och ett antal scener. Dessutom tar
arrangören på sig en stor produktionskostnad i
form av artistgager. Misslyckas man med att förmedla känslan av festivalen och har en för svag
uppsättning artister kan förlusten bli gigantisk,
enligt Live Nations vd Carl Pernow.
Konkurrensen på den svenska livemarknaden är
tuff. United Stages vd Anders Larsson uppskattar
att biljettintäkterna ökat med i snitt tre till fem
procent de senaste åren samtidigt som antalet

arrangemang ökat med i snitt 15 procent. Den
hårda konkurrensen syns inte minst i bolagens
marginaler. 2012 omsatte Live Nation, Blixten
& Co och United Stage sammanlagt cirka 1 070
miljoner kronor och nettovinsten landade på knappt
27 miljoner kronor. Det ger en vinstmarginal på
2,5 procent. Att få upp lönsamheten är en av de
stora utmaningarna framöver, menar Anders Larsson.
Trots de stora utmaningarna ser livebolagen
positivt på framtiden. Intresset för livemusik blir
större och större och tillväxtmöjligheterna är goda,
enligt livebolagchefernas samlade bedömning.
Att bli ännu bättre på att bygga artister, förbättra
helhetsupplevelsen tillsammans med arenorna
och förädla framgångsrika format är några av de
faktorer som de tror kommer driva tillväxten.
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SYSSELSÄTTNING OCH KÖNSFÖRDELNING
METOD
Dataunderlaget till uppgifterna om sysselsättning och könsfördelning är hämtade ur Statistiska
Centralbyråns sysselsättningsregister baserat på SNI-koder (Svensk näringsgrensindelning).10
Siffrorna avser 2011.
Mätningar av olika aspekter av musikbranschen med hjälp av SNI-koder har gjorts tidigare
– men vilka koder, och hur stor andel av dessa som använts för att definiera musikbranschen,
har varierat.
I och med att SNI-koderna fångar in ett flertal yrkesroller och branscher – till exempel både
teater och musik – har Affärsdataregistret använts för att inom varje SNI-kod söka på relevanta
ord i företagens bolagsordning. Sökorden har i detta fall varit ”*musik*” och ”*konsert*”.
Med hjälp av denna sökning har således den musikbranschrelaterade andelen av det totala antalet
företag inom en SNI-kod kunnat bestämmas.
Med hjälp av andelarna av SNI-koderna har antalet sysselsatta inom musikbranschen utifrån
kön, anställda eller egenföretagare kunnat fastställas. För att ytterligare kunna analysera statistiken
har musikbranschen i rapporten också delats in i tre kategorier. En uppdelning utifrån yrkesroller
och typ av organisationer har gjorts för att förstå var jobben finns i musikbranschen:
• Musikskapare, artister och musiker.
• Musikbransch – musikbolag, musikförlag, artistbolag, och musikbranschorganisationer.
• Handel – skivbutiker, grossister, postorder.

10

Läs mer om metod, urval, åldersskillnader och geografiska skillnader i rapporten Sysselsättning i musikbranschen –
statistik för 2011 som finns tillgänglig på http://www.musiksverige.org/fakta-om-musikbranschen/
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Det bör hållas i åtanke att det i Affärsdata finns en inte helt oansenlig andel företag som antingen
saknar en komplett bolagsordning eller som saknar bolagsordning helt och hållet. De som helt
saknar bolagsordning har vi lyckats utesluta vid beräkning av andel, men att en del saknar en
komplett bolagsordning kan medföra att vissa musikbranschrelaterade företag inte fångats in då
relevanta sökord har försvunnit och därmed inte varit sökbara. Det finns dock andra faktorer
som innebär att vi snarare räknat för högt i vissa lägen. På det hela taget bedömer vi att de
variationer som finns befinner sig på marginalen och tar ut varandra.
Avslutningsvis vill vi förtydliga att siffran i första hand inte bör användas för att jämföra musikbranschen med andra branscher – utan för att se förändringar inom musikbranschen över tid.

ANTAL SYSSELSATTA
Antalet sysselsatta inom musikbranschen var år 2011 cirka 9 000 personer. Med sysselsatta avses
både anställda och egenföretagare.11 Nästan två tredjedelar, 63 procent, är anställda inom ett
företag eller en organisation. Den sista tredjedelen, 37 procent, utgörs av egenföretagare.12
Det är viktigt att påpeka att det är stor skillnad på hur många som är sysselsatta i musikbranschen
och hur många som sysslar med musik, även i professionella roller. I definitionen som används
i den här rapporten inkluderas till exempel inte personer inom media, utbildning eller de som
säljer eller tillverkar musikinstrument. Alla är de ändå personer som på olika sätt är viktiga för
musikbranschen.13 Dessa personer har ofta också en viktig funktion för den lokala amatörkulturen
som de inte sällan driver eller deltar i på ideell basis. Allt detta bidrar till ett musikklimat som
på sikt är viktigt för framtida konstnärliga och kommersiella framgångar.
11

I statistiken för anställda avses inte årsverken, utan här återfinns såväl heltidstjänster som deltidsanställningar.
Definitionen av en egenföretagare är i statistiken ett aktivt företag, oavsett bolagsform, som inte har några anställda.
12
Bland egenföretagarna finns det ett flertal som kombinerar företagandet med en deltids- eller heltidsanställning,
till exempel att frilansa som musiker vid sidan av en tjänst som musiklärare på kulturskolorna.
13
När det gäller musikinstrumentindustri så är 204 personer sysselsatta i Sverige och i handeln med musikinstrument
är siffran 568 personer enligt Statistiska Centralbyrån. När det gäller utbildningssektorn så uppskattas antalet musiklärare på kulturskolorna till 5 000 personer, eller ungefär 3 500 heltider om man slår ihop antal deltidstjänster
enligt uppskattningar från SMOK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd.
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Det är också viktigt att förstå siffran 9 000 i relation till exempelvis Stim, SAMI och Ifpi
Sveriges medlemsantal som tillsammans överstiger 100 000. Alla medlemmar är inte företagare
och alla är inte heller aktiva när det gäller att skapa ny musik.
Fördelningen av antal sysselsatta är relativt jämn mellan musikskapare, artister och musiker
(46 procent) och musikbransch (49 procent).14 Resterande 5 procent återfinns i handel.
En slutsats vi kan dra av detta är att det går ungefär en person inom musikbransch på varje
kreatör. Sysselsättningen inom handel är förhållandevis liten och eventuella variationer hos
denna grupp har mycket begränsat inflytande över totalen.
På nedbruten nivå ser vi att inom gruppen musikskapare, artister och musiker är varannan
sysselsatt egenföretagare, 49 procent. Motsvarande siffra inom musikbransch är ca 30 procent.
Inom handel är istället fler än nio av tio, 92 procent, anställda.

14

Fördelningen ska ses som ungefärlig eftersom indelningen av olika skäl inte kan betraktas som totalt tillförlitlig,
bland annat är det förstås svårt att dra en distinkt gräns mellan musikskapare, artister, musiker och musikbransch.
Uttrycken ska dock främst ses som etiketter för olika branschfunktioner.
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Figur 8: Antal sysselsatta och andel anställda/egenföretagare inom respektive branschdel.
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KÖNSFÖRDELNING
Könsfördelningen i musikbranschen har diskuterats i olika reportage i media och belyst
fördelningen framför allt inom inflytelserika musikbolag, förlag och konsertarrangörer där
en majoritet av män innehar ledande befattningar.15 Initiativet Jämställd festival har granskat
könsfördelningen på 25 svenska festivaler. På dessa 25 festivaler var 77 procent av musikakterna
dominerade av män, 19 procent dominerade av kvinnor och 4 mixade. På Sveriges tio största
festivaler var siffrorna likartade – 76 procent mansdominerade akter, 19 procent kvinnodominerade akter och 5 procent mixade. Det konstateras att detta är en viss förbättring från förra
årets statistik även om vägen till en jämställd festivalscen fortfarande är lång.16
Enligt det statistiska underlaget från Statistiska Centralbyrån är sex av tio sysselsatta inom
musikbranschen som helhet män, men könsfördelningen varierar beroende på vilken del av
branschen, samt vilka beslutsfattande positioner vi tittar på.

15

Se exempelvis Granström, K. (2011). ”Männen har makten över musiken”, i Dagens Nyheter 2011-11-04.
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/mannen-har-makten-over-musiken
http://maktenovermusiken.wordpress.com/2012/11/20/andel-man
16
http://jamstalldfestival.se/sammanstallningen-2013
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KÖNSFÖRDELNING INOM MUSIKBRANSCHEN

MÄN 61 %

KVINNOR 39 %

Figur 9: Könsfördelning inom musikbranschen som helhet.

35

Inom gruppen musikskapare, artister och musiker är fördelningen relativt jämn, 54 procent män
mot 46 procent kvinnor. Inom kategorin musikbransch är en tredjedel, 33 procent, kvinnor.
Ser vi till personer som arbetar på beslutsfattande positioner är andelen män högre än i musikbranschen totalt sett. Fördelningen på vd-nivå är 82 procent män och 18 procent kvinnor.
Det innebär att det är en något större andel kvinnor på vd-nivå inom musikbranschen än
i näringslivet som helhet där 85 procent är män och 15 procent är kvinnor. Samma mönster
följer även för styrelsepositioner där andelen män i musikbranschen är 66 procent och andelen
kvinnor 34 procent. För näringslivet som helhet är motsvarande siffror 69 procent män och
31 procent kvinnor.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är en lägre andel kvinnor som är sysselsatta i
musikbranschen (40 procent) än i näringslivet som helhet (48 procent). På vd- och styrelsenivå
är det däremot en högre andel kvinnor i musikbranschen än i näringslivet som helhet.
Att förbättra jämställdheten inom musikbranschen – inte bara på vd och styrelsenivå, utan också
när det gäller det operativa ledarskapet – är idag en prioriterad fråga i musikbranschen.
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Figur 10: Könsfördelning på beslutsfattande positioner, jämförelse mellan
musikbranschen och hela näringslivet.
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Figur 11: Könsfördelning inom branschdelarna.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Musiksverige har för tredje året i rad kartlagt musikbranschens samlade intäkter, vilka uppvisar
en tillväxt på 17 procent från 2011 till 2012. Sammantaget genererades 7,4 miljarder kronor på
den inhemska marknaden och exportmarknaden under 2012.
Den här rapporten redogör för musikbranschens intäktsutveckling ur ett treårsperspektiv på
den upphovsrättsliga marknaden, marknaden för inspelad musik och konsertmarknaden. Den
samlade treåriga utvecklingen för de olika intäktstyperna framgår av diagrammet till höger.
Att skapa kulturella värden, exempelvis i form av musik som sedan kan generera intäkter,
kan ta lång tid och kräver engagemang och investeringar av olika slag. Musikbranschen skördar
idag frukterna av tidigare risktaganden i form av enskilda individers passion som många gånger
fått råda framför ekonomiskt rationella beslut. Företag och organisationer i musikbranschen
gör investeringar som i vissa fall blir lönsamma långt senare, och som i andra fall inte betalar
sig tillbaka alls – men som icke desto mindre bidrar till mångfald och ett rikare musikliv.
När tillväxten av de totala intäkterna i musikbranschen har ökat med drygt 12 procentenheter
från en tillväxt på nästan 5 procent mellan 2010 – 2011, till en tillväxt på hela 17 procent
mellan 2011 – 2012, har det skapat gynnsamma förutsättningar för framtida satsningar.
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SAMMANFATTANDE INTÄKTSUTVECKLING 2010 – 2012
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Figur 12: Sammanfattande intäktsutveckling 2010 – 2012, miljarder kronor.
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ORDLISTA
MEKANISKA RÄTTIGHETER
Upphovsmannens rätt att erhålla ersättning för sitt verk då han/hon överlåtit rätten att
mångfaldiga det digitalt eller på exempelvis cd, vinyl och dvd.
MERCHANDISE
Merchandise är ett engelskt begrepp för exempelvis t-shirts, posters och leksaksfigurer som säljs
med artistens logga eller namn, ofta i samband med turnéer eller konserter men även via artistens
webbplats samt andra återförsäljare.
MUSIKBOLAG
Musikbolag arbetar bland annat med att hitta och utveckla artister, spela in musiken samt ansvarar
för marknadsföring och försäljning av denna musik. Indiebolag är en förkortning av independentbolag och avser de musikbolag som är helt fristående och oberoende av majorbolagen. Majorbolagen
var 2012 Universal Music Group, Sony Music Entertainment, EMI Music och Warner Music Group.
MUSIKFÖRLAG
Musikförlag arbetar på uppdrag av låtskrivare, kompositörer och textförfattare. Musikförlaget
tillvaratar och representerar rättigheterna till upphovsmännens musik så att de får ersättning för
nyttjandet av sina musikaliska verk. Musikförlagen marknadsför musiken till olika användare inom
en rad områden, bland annat genom synkronisering i film, tv och reklam och utgivning av noter
och låttexter.
NÄRSTÅENDE RÄTTIGHETER
Upphovsrättslagen ger artister och musiker som medverkar på en inspelning och den som
producerat inspelningen ett upphovsrättsligt skydd, både ideellt och ekonomiskt. En artist
som själv skrivit, framfört och producerat sin musik är såväl upphovsman som innehavare
av närstående rättigheter.
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OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE
Offentligt framförande sker när musik framförs för en publik på en konsert eller spelas upp från
till exempel tv, dator, radio eller skiva i exempelvis en butik, på en arbetsplats eller restaurang.
ONLINEFÖRSÄLJNING
Med onlineförsäljning menas försäljning av musik via digitala musiktjänster som till exempel
Itunes (nedladdad musik) och Spotify (strömmad musik).
ROYALTYINTÄKTER
Intäkter som bland andra musiker, artister och upphovsmän erhåller vid nyttjande av deras verk.
SYNKRONISERING
En synkronisering sker när man sammanför musik med en bild- eller ljudproduktion, exempelvis
film, tv, radio och reklam. För att musiken ska få användas i produktionen ska tillstånd erhållas från
upphovsmannen, artisten, dennes musikförlag eller musikbolag. Upphovsrättsinnehavaren får även
ersättning när produktionen sänds för allmänheten.
STRÖMMAD MUSIK
Exempel på strömmande musiktjänster är Spotify och Wimp. Strömning av musik (streaming) är
när ljudfilerna skickas från en webbtjänst, via internet, till mottagarens dator, mobiltelefon etcetera
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.
UPPHOVSRÄTTSLIGA INTÄKTER
Intäkter som upphovsrättsinnehavaren får när dennes verk spelas upp i exempelvis radio eller
framförs på konsert.
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TACK
Musiksverige har arbetat tillsammans med analysföretaget Volante som har tagit fram statistiken för
sysselsättningen i musikbranschen. Ekonomijournalisten Love Strandberg har intervjuat samt författat
texten om, tre av livebranschens största aktörer. Roi Division har tagit fram layout och form på rapporten.
Rapporten har delfinansierats av Tillväxtverket.
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