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Abstract 
 

This thesis provides an insight in the development of the Swedish music industry as well as in 

the secondary school musical education during the period from 2009 to 2019. It provides an his-

torical background that reflects on the industrialization that took place within music industry in 

the early 70-ties and how that has evolved and impacted the functions in the industry and the role 

they play today. It also includes an overview of select research, published thesis and theories and 

the view of different type of cultural capital and its evolvement and impact on the society on do-

mestic and international levels. It reflects on how the structural setup of today’s music industry 

impact music workers and their ability to have a professional career, how the highly commercial-

ized and streamlined music creates obstacles for new musicians to reach out with their music and 

thereby develop their professional careers. The analysis and summary display the situation that 

arise and that includes questions about the ability to maintain high growing and successful music 

industry if the foundation built on music education is diminished and entrepreneurial skills be-

comes the main competence. 
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1.Inledning 

Kommunal musikskola, kommersialism, internationell etablering, digitalisering, demokratise-

ring och etablerande av streamingtjänster är något som lagt grunden för den framgångsrika 

musikindustri Sverige har idag. Abba, Max Martin, Ace of Base och Avicii är några namn att 

tacka för den framgångsrika svenska representationen av Sverige i internationella samman-

hang, något som bidragit till intresset för Sverige som musikland internationellt. Detta feno-

men har fått benämningen ”det svenska musikundret”. Sverige är världens tredje största mu-

sikland i musikexport per capita med en intäktssiffra som ökat för varje år sen 2009, den to-

tala musikintäkten var 2019 hela 12,2 miljarder.1 Den svenska musikbranschen är dock en li-

ten industri jämfört med andra svenska industrier med exportverksamhet. Trots det är den 

svenska musikbranschen och det ”svenska musikundret” en stolthet för Sverige som bidragit 

till en plats på det internationella musikfältet. Idag är den kommersiella musikbranschen do-

minerande på marknaden och vinstintresset inom musikproduktion och distribution växer sig 

större för varje år. Det ökade vinstintresset visar sig genom det allt vanligare användandet av 

”låtrecept” som är uppbyggt efter vad som når ut till den större publiken, skiftningen av fokus 

inom skivbolagen – från en distribuerande roll till en marknadsföringsfokuserad. Något som 

även visar sig i arbetet runt artisten/musikern i form av exponering på sociala medier, pro-

duktionen runt musiken i form av att bygga ett varumärke av artisten. 

 

Parallellt med den framgångsrika musikbranschen har den kommunala musik- och kultursko-

lan regelbundet mött motgångar i form av nedskärningar och minskat stöd. 2018 var fyra av 

tio kulturskolor i landet nedläggningshotade, 2011 togs estetiska ämnen bort som obligatoriskt 

gemensamt gymnasieämne, 2018 drog studieförbunden drog ner på  resurserna. Detta är bara 

ett fåtal exempel på nedskärningar inom den kommunala kulturskolan och övrig musikutbild-

ning i Sverige. En förväntan ligger i att den svenska musikbranschens intäktsframgångar ska 

reflekteras i investeringar och satsningar på den svenska musikutbildningen, men i realiteten 

är det tvärtom. Dagens musikindustri och den kommunala musik- och kulturskolan är två 

motpoler som samlats under kulturekonomins tak. En kulturekonomi vars organisation influe-

ras av ett vinstintresse inom kulturverksamheten kan upplevas gå emot de ursprungliga este-

tiska och kulturella idealen.  

 

 
1 Musiksverige, ” Musikbranschen i siffror – statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020”, Musiksverige (Stockholm, 2020). 
s.3 
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Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen är att analysera den nuvarande musikbranschen och den kommunala 

musikutbildningen ur ett kulturpolitiskt och kulturekonomiskt riktat perspektiv. Detta för att 

belysa nya perspektiv och klargöra uppdelning av intäkter, makt, status och dess orsakssam-

band. Genom att undersöka samt analysera musikbranschens intäkter och fördelning av in-

komst samt nedskärningar inom den kommunala musikskolan är mitt mål att belysa och ex-

emplifiera den problematiska situation den kommunala musikutbildningen befinner sig i 

gentemot musikbranschen. För att genomföra undersökning och analys använder jag mig av 

kulturpolitiska teoribegrepp samt teser gällande det ”det svenska musikundret” som tidigare 

forskare inom ämnet presenterat. Som grund utgår jag från tre frågeställningar som jag försö-

ker besvara i denna uppsats, dessa lyder följande: 

 

Vad innebär fenomenet ”det svenska musikundret”, hur uppstod det, hur har det förändrats 

över tid och hur reflekteras detta i dagens affärsinriktade musikbransch?  

 

Hur har handeln med musik förändrats med kommersialiseringen av musikbranschen och vil-

ken effekt har denna förändring haft på de estetiska och kulturella idealen? 

 

Kan man avläsa ett samband mellan Sveriges ekonomiska framgångar inom musikbranschen 

och dess olika grad av satsning på musikutbildningar?  

Disposition  

Uppsatsen inleds med ett bakgrundsavsnitt som behandlar musikbranschens historia och defi-

nition av begrepp relaterade till kultur, makt och ekonomi för att etablera grundläggande kun-

skaper om musikbranschens historia inför uppsatsens undersökning och analys. Undersök-

ningen är uppdelad i två avsnitt, första avsnittet är fokuserat på musikbranschens intäktsta-

tistik med presentation av intäkter mellan åren 2009 - 2019 samt uppdelningen av intäkter, 

följt av en analys av presenterade diagram. Avsnitt två i undersökningen presenterar nedskär-

ningar inom den svenska kommunala musikutbildningen som ägt rum under samma period 

(2009 - 2019), placerat i relation till den intäktstatistik presenterad i avsnitt ett i undersök-

ningen. Undersökningarna följs av en analys av de resultat som presenterats ur ett kulturpoli-

tiskt perspektiv samt diskussion gällande orsakssamband och den problematik den svenska 
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musikbranschen och den svenska kommunala musikskolan kan komma att möta. Detta baserat 

på den nuvarande musikbranschens och svenska musikutbildningens situation. Uppsatsen av-

slutas med en sammanfattande slutsats.  

 

Material 

Mitt huvudsakliga källmaterial består av samtliga rapporter från intresseorganisationen Mu-

siksverige med fokus på den årliga intäktsstatistiken framställd av Linda Portnoff för perioden 

2009 – 20192. Musiksverige är en intresseorganisation som är grundad av ett flertal musikor-

ganisationer, där de största är SAMI, Stim och Ifpi. Strax efter bildandet Musiksverige 2008 

började organisationen föra branchsstatistik för att kunna studera branschens omsättning och 

utveckling3. Denna statistik ligger till grund för stora delar av uppsatsen. Jag har valt att an-

vända mig av Musiksveriges årliga statistikrapporter eftersom de är neutralt sammanställda, 

dock med reservationer för att de inte ger en bild av hur andra dimensioner av musikbran-

schen ligger till. Jag värderar Musiksveriges rapporter som neutralt inställda till musikbran-

schens intäkter genom att tillämpa Musiksveriges övriga arbete med att lyfta nya musiker som 

sticker ut, arbete mot den jämställdhetsproblematik inom branschen. Tack vare Portnoffs tidi-

gare forskning gällde musikbranschens ekonomiska situation, med både fokus på positiva och 

negativa aspekter, styrker bilden av dess neutrala och sakliga bemötande av musikbranschens 

intäkter och intäktsfördelning, samt det faktum att siffrorna är baserade på intresseorganisat-

ionernas, STIM och SAMI, sammanställning av intäktsfördelning, vars arbete är fokuserat på 

musiker och artisters rättigheter inom branschen. Därför kompletterar jag de årliga statistik-

rapporterna med statistik över hur de genomsnittliga årsinkomsterna är fördelade mellan de 

olika aktörerna inom musikbranschen. Den statistiken är inhämtad av intresseorganisationerna 

SAMI och Stim, och sammanställd med stöd av Musiksverige. För att skapa ett grundläg-

gande och omfattande bakgrundsavsnitt har jag använt mig av den musikhistoriska boken 

Made in Sweden: Studies in popular music av Alf Björnberg och Thomas Bossius4 som 

grundläggande källa. I undersökningen och analysen har jag utgått från boken Songs from 

Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry av Ola Johansson5. Jag arbetar 

 
2 Linda Portnoff och Anna Ingler, Musikbranschen i siffror: Statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020 (Stockholm, 2020). 
3 ‘Om Musiksverige’, Musiksverige (besökt 20 april 2021). 
 <https://www.musiksverige.org>  
4 Alf Björnberg och Thomas Bossius, Made in Sweden: Studies in popular music (New York, 2017).  
5 Ola Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry, 1st edn (Singapore, 2020).   
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även med flera artiklar och uppsatser som belyser specifika nedskärningar inom svensk mu-

sikutbildning mellan åren 2009 och 2019, politiska texter om den kommersiella utvecklingen i 

samhället både socialt och ekonomiskt, samt om den kommunala musikskolans situation. De 

politiska texterna är till majoritet material från regeringen i form av utredningar, rapporter och 

motioner. När jag arbetat med mer politiskt riktat material bibehåller jag en neutral utgångs-

punkt och håller mig källkritisk till dess slutsatser och uttalanden. Likaså gäller de kulturpoli-

tiska rapporter/artiklar där jag varit noggrann med mitt urval för att undvika riktad och om-

vänd fakta. Tidskriften Musikindustrin är ett exempel på tidskrift som jag använder som stöd i 

min analys av undersökningen och den publiceras i samarbete med organisationerna Ifpi och 

Musikförläggarna. Utöver det använder jag mig av information från olika relevanta icke-

vinstdrivande musikorganisationers hemsidor, då dessa har spelat en viktig roll för musikex-

porten och utvecklingen av den sammanhållna musikexportstruktur vi har idag. Några exem-

pel på organisationer jag använt mig av är:  

- STIM – Svenska tonsättares internationella musikbyrå6 

- SAMI – Svenska artisters och musikers intresseorganisation7 

- IFPI – International federation of the phonographic industry8 

 

Mitt material inkluderar även olika politiska artiklar/rapporter gällande kulturpolitik, texter 

och teori av Pierre Bourdieu ur boken Kultursociologiska texter9 samt formuleringar av Bour-

dies teori om kapital, habitus och fält ur litteraturen Tillämpad kulturteori av Jenny Gunnars-

son Payne och Magnus Öhlander.10 

Metod 

För att genomföra min undersökning i avsnitt ett av undersökningen har jag sammanställt Mu-

siksveriges statistiska uppgifter om musikintäkterna mellan åren 2009 och2019, baserat på de 

årliga rapporterna utförda av Musiksverige, i ett sammanfattande linjediagram. Därefter ana-

lyserar jag intäktskurvan och kompletterar informationen med en presentation av diagram som 

 
6 ‘STIM - Svenska tonsättares internationella musikbyrå’ (besökt 7 maj 2021).  
<https://www.stim.se>   
7 ‘SAMI - Svenska artisters och musikers intresseorganisation’ (besökt 7 maj 2021). 
 <https://www.sami.se>    
8 ‘IFPI - International federation of the phonographic industry’ (besökt 7 maj 2021). 
<https://www.ifpi.se>   
9 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (Stockholm, 1993).  
10 Katarzyna Boström Wolanik och Helena Petterson, ‘Kapital, habitus och fält’, in tillämpad kulturteori, av Magnus Öhlander 
och Jenny Gunnarsson Payne (Lund, 2017), s.133–150. 
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uppvisar uppdelningen av den genomsnittliga årsinkomsten för aktörer inom musikbranschen. 

Samma linjediagram använder jag i avsnitt två men med utvalda händelser inom den svenska 

kommunala musikutbildningen som berör ämnet nedskärningar av kultur. Urvalet av händel-

ser har utgångspunkten att visa olika exempel på om musikutbildningen i Sverige har kant-

stötts på grund av bristande ekonomiska resurser mellan åren 2009 och 2019. Där har jag valt 

ett antal händelser med fokus på den kommunala musik- och kulturskolan, men även artiklar 

gällande hur högre musikutbildningar påverkats, exempelvis estetiska ämnen på gymnasiet 

och högskolan. Fokus kommer dock ligga på den kommunala musik- och kulturskolan, samt 

hur Skolverket värderar estetiska element inom den allmänna skolverksamheten. Artiklarna 

jag valt att lyfta som exempel är ett urval ur den stora mängd artiklar jag påträffade under sök-

ningen. Många av artiklarna i sökresultatet lyfte samma problematik, vilket gjorde att vissa 

händelse fick stort genomslag i sökningen.  Baserat på detta valde jag därför artiklar som till 

exempel tog helhetsgrepp om problemet och belyste avgörande händelser som är viktiga att 

lyfta. Därefter utvärderar jag undersökningens resultat vad gäller relationen mellan intäkter 

och nedskärningar. För att genomföra utvärderingen av resultaten använder jag musikbran-

schens totalintäkter med nedskärningarna i relation som startpunkt, därpå följer en utvärdering 

av sannolikheten i sambandet, faktorer som spelar in samt händelser som kan ha färgat den 

nuvarande situationen i musikbranschen och den kommunala musik och kulturskolan. 

I det efterföljande avsnittet analyserar jag undersökningens resultat ur olika perspektiv, kul-

turpolitiskt, kulturekonomiskt, ur ett populärkulturperspektiv, om utvecklingen av ”det 

svenska musikundret” spelar in, samt den övergripande samhällsnyttan av musik i barn och 

ungas utveckling. Musikens samhällsnytta och dess effekt baserar på jag texter om folkbild-

ningen och den svenska kommunala musikskolan från 1940-talet och framåt, dessa ger olika 

perspektiv på den kommunala musikskolan som grundsten till ”svenska musikundret”. Jag an-

vänder mig även av forskning om musikens effekt på barn under utvecklingsåren av Björn 

Vickhoff.  Här applicerar jag även Bourdieus teorier gällande kulturellt och ekonomiskt kapi-

tal för att placera det i en teoretisk kontext. Genom uppsatsens samtliga delar använder jag 

mina frågeställningar som utgångspunkt. I avslutande avsnittet Slutsats använder jag mig av 

de resultat och infallsvinklar som lyfts och visats i uppsatsen för att sammanfattat presentera 

mitt slutgiltiga resultat. 
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Avgränsning 

I denna uppsats har jag fokuserat på diskussionen om vilken typ av kulturellt kapital Sverige 

strävar efter som nation. I undersökningen kommer jag ha två olika infallsvinklar som ligger 

till grund för vidare analyser och diskussioner, nedskärningar inom svensk musikutbildning 

och den svenska musikbranschens intäkter, med fokus på att undersöka vilka det är som pre-

senterar det svenska kulturella kapitalet internationellt. Jag kommer inte att inkludera analyser 

om jämställdhet, kön, diversifiering inom branschen, utan enbart den övergripande ekono-

miska situationen. Jag har valt ett årsintervall på tio år (2009 - 2010), fakta och rapporter från 

dessa år kommer ligga till grund för undersökningen och analysen. Jag har valt detta årsinter-

vall eftersom intresseorganisationen Musiksverige år 2009 började publicera en sammanställd 

årsintäktsstatistik från den svenska musikbranschen vilket ger tillgång till tillförlitlig statistik 

som konsekvent framställts varje år. Detta för att avgränsa ett stort område men också för att 

på ett enklare sätt exemplifiera och sätta mina slutsatser och analyser i en relevant kontext.  

 

Varför slutåret i intervallet blev 2019 är på grund av den pandemi som tog fart i början av 

2020.11 Verksamheter och evenemang ställdes in och folk blev starkt rekommenderade eller 

tvingade att jobba hemifrån, många länder gick in i det som kom att kallas ”total lockdown”. 

Detta har haft stor negativ påverkan på musikbranschen i form av inställda evenemang, rese-

förbud, råd om att jobba från hemmet, förbud om folksamlingar med fler än åtta personer och 

mer. Musiksveriges estimat för 2020 låg på cirka 13 miljarder kronor innan corona bröt ut, 

men i stället landade estimaten på 5,5 miljarder. Pandemin förväntas alltså orsaka 7 miljarder 

kronor i uteblivna intäkter.12 Detta resulterade i permitteringar, uppsägningar och konkurser. 

Musikarbetare fick svårt att hitta jobb och nå ut med sin musik. Musikbranschen och kul-

tursverige går på knäna, och under våren 2021 bekräftas ytterligare inställda evenemang och 

fortsatta begränsningar i folksamlingar. Effekterna av pandemin kommer påverka musikbran-

schen i flera år framöver. Då pandemin fortfarande pågår i skrivande stund så har jag valt att 

utesluta samtliga sifferrapporter gällande musikintäkter året 2020-2021 eftersom dessa kan 

komma att ge en missvisande bild. 

 

När det gäller kulturskolan kommer jag huvudsakligen att fokusera på musiken och inte gå 

djupare in på övriga områden som kulturskolan verkar inom. Detta på grund av att den 

 
11 Nationalencyklopedin, ‘Covid-19’, 2020 (besökt 7 maj 2021). 
<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/covid-19>  
12 Portnoff och Ingler, Musikbranschen i siffror: statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020. s.22 
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kommunala musikskolan är den äldsta utbildningsformen inom kulturskolan, samt något som 

har uppgetts som en av anledningarna till den svenska framgången på musikmarknaden, vilket 

jag därför undersöker vidare.    

 

Tidigare forskning  
Den svenska musikbranschen är inte ett outforskat område, utan har intresserat flera forskare 

att studera dess uppbyggnad, historia och situation. Området har studerats både genom musik-

vetenskapliga studier och tvärvetenskapliga studier där ämnet musik kombinerats med bland 

annat företagsekonomi, media och kommunikationsvetenskap. En person i framkant inom den 

tvärvetenskapliga musikforskningen är intresseorganisationen Musiksveriges före detta vd 

samt doktor inom ekonomisk redovisning och styrning, Linda Portnoff. Linda Portnoff har 

bidragit till forskningsfältet genom sin avhandling Control, cultural production and consump-

tion: Theoretical perspectives, empirical dilemmas, and Swedish music industry practices.13 

En omfattade forskning gällande artisterna, musikernas och skivbolagens ekonomiska situat-

ion och deras tillvägagångssätt för att hantera den växande digitaliseringen. Utöver sin forsk-

ning har hon även bidragit med sitt omfattande arbete i sammanställningen av intresseorgani-

sationen Musiksveriges årliga rapporter med redovisning av den svenska musikbranschens in-

täkter. Dessa rapporter har varit utgångspunkt för statistiken i denna uppsats då denna fram-

ställts ur ett neutralt behandlande av musikbranschens intäkter, samt belyser många viktiga 

aspekter som bland annat jämställdhet och orättvisor inom branschen, vilket även till viss del 

diskuteras i denna uppsats. Inom samma omårde är även forskaren Rasmus Fleischer aktuell 

med sin forskning om musikens politiska ekonomi i avhandlingen Musikens politiska eko-

nomi: Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925 - 2000.14 I av-

handlingen presenterar han en omfattande framläggning av musikbranschens politiska eko-

nomi ur flera perspektiv.  

 

En annan aktuell forskare inom den företagsekonomiska sidan av musikbranschen är Ola Jo-

hansson. Johanssons forskning skiljer sig från Portnoffs och Fleischers forskning i form av att 

han har fokuserat mer på musikbranschens historia och har analyserat faktorer som kan ha på-

verkat den svenska musikframgången snarare än att studera den nuvarande situationen musik-

branschen befinner sig i. År 2010 publicerade han artikeln ”Beyond ABBA: The 

 
13 Linda Portnoff, ‘Control, cultural production and consumption: Theoretical perspectives, empirical dilemmas, and Swedish 
music industry practices’ (avhandling, Handelshögsskolan, 2007).  
14 Rasmus Fleischer, ‘Musikens politiska ekonomi: Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925-
2000’ (avhandling, Lunds universitet, 2012).  
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Globalization Of The Swedish Popular Music” I tidskriften FOCUS on Geography15, en intro-

duktion till globaliseringen av den svenska musikbranschen. Nämnda artikeln lade grunden 

för hans senare bok Songs from Sweden: Shaping Pop Culture in a Globalized Music Industry 

(2020).16 Johanssons forskning och teser om globaliseringen av den svenska musikbranschen 

har fått ta stor del i denna uppsats genom hans förklaringsmodeller och analysperspektiv vid 

undersökning och analys av musikbranschen och dess framgång samt om den svenska kom-

munala musikskolan och varför den sticker ut jämfört med andra länder. 

 

Utöver den företagsekonomiska tvärvetenskapliga forskningen har även forskare inom den 

svenska populärmusikhistorien spelat en viktig roll i att lägga grunden för vidare forskning 

om den nuvarande situationen. En omfattande kunskap om populärmusikens historia är en 

grundsten för att bedriva vidare forskning om den svenska musikbranschen, oavsett vilken typ 

av perspektiv det rör sig om. Lars Lillestam, professor vid Göteborgs Universitet, är aktuell 

inom fältet populärmusikens historia i och med hans forskning om blues och rock samt hur 

den moderna musiken påverkar oss. I hans publikationer Musikalisk ackulturation – från 

blues till rock17 samt i forskningsprojekt som Musik i människors liv som han skrev tillsam-

mans med musikforskaren Thomus Bossius. Thomas Bossius har även deltagit i framställan-

det av boken Made in sweden: Studies in popular music18 tillsammans med Alf Björnberg, en 

samling av dokumenterande essäer skrivna av ledande forskare inom ämnet om den svenska 

populärmusikens historia med start 1940. Litteraturen täcker stora områden av musikhistorien 

och bidrar med flera infallsvinklar av den svenska musiken, vilket gör att jag finner den be-

hjälplig i framställandet av bakgrund och analys. Ett annat exempel på forskare inom analys 

av globaliseringen av den svenska musikbranschen är tidskriften ”Musikindustrin” 19skribent 

och forskare Daniel Johansson. Han berikar bilden med sina moderna analyser av aktuella rö-

relser, med fokus på företag, ekonomi och marknad inom musikbranschen, där det ”svenska 

musikundrets” utveckling står centralt.20 Daniel Johanssons texter har inspirerat och tillfört 

olika analytiska infallsvinklar samt statistik till uppsatsens undersökning och analys. Även 

Rasmus Fleischer har analyserat ”det svenska musikundret”, ett exempel är den 

 
15 Ola Johansson, ‘Beyond ABBA: The globalization of Swedish popular music’, Focus on geography, volym 53, 4 utgåvan, 
2010. 
16 Ola Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry. 
17 Lars Lillestam, ‘Musikalisk ackulturation: Från blues till rock : En studie kring låten hound dog’  
(avhandling, Göteborgs Universitet, 1988).  
18 Björnberg och Bossius, Made in Sweden: Studies in popular music. 
19 ‘Musikindustrin’, Musikindustrin (besökt 26 maj 2021) 
 <http://www.musikindustrin.se> . 
20 Musikbranschens egna hemsida för bevakning av den svenska musikbranschen (besökt 20 maj). 
 <http://www.musikbranschen.se> 
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musikhistoriska texten ”Musik, politik och svenskhet: 1990-talets kris speglad i Ultima Thule 

och Latin Kings”.21 

 
Ovanstående forskning har det ”svenska musikundret” som gemensamt fokusområde. Forsk-

ningsfältet täcks av flera olika vetenskapliga områden som tillsammans skapar en omfattande 

studie av fenomenet. Vid studie av musikundrets uppkomst har en specifik grundläggande 

faktor till dess framgång uppgetts, som också är en central del i uppsatsen, den kommunala 

musik- och kulturskolan. Forskningsfältet gällande den svenska kommunala musik- och kul-

turskolan är brett med flera fokusområden. Det finns forskare som Björn Vickhoff som i sin 

avhandling A perspective theory of music perception and emotion22 studerar hur musik påver-

kar vårt känsloliv, och bidragit till forskningsfältet gällande den kommunala musik och kul-

turskolan genom artiklar som ”Blir man bättre i skolan av musik?”23 där han källkritiskt går 

igenom forskning om barnets utveckling gynnas av musiken. En grundläggande aktör inom 

forskningsfältet är den ideella föreningen Kulturskolerådet. Denna förening har genom flerta-

let artiklar, rapporter samt publicerad forskning belyst den nuvarande situationen kulturskolan 

befinner sig i samt de problem som finns inom verksamheten. Exempel är rapporter som ”Me-

diebilden av kulturskolan”, resultat från SIFO-studier, genomförande av enkätstudier och öv-

riga statistiska rapporter.  

Teori, teser och begrepp 
 
I denna uppsats kommer jag använda mig av tre teoretiska begrepp, kulturellt kapital, ekono-

miskt kapital samt fält, från Pierre Bourdies teorier gällande kultur, habitus och fält ur utgåvan 

Kultursociologiska texter24 samt med stöd av formuleringar av hans teori ur Tillämpad kultur-

teori av Jenny Gunnarsson Payne och Magnus Öhlander25. Dessa begrepp kommer jag an-

vända för att analysera musikbranschen och den svenska musikutbildningen ur ett övergri-

pande kulturpolitiskt perspektiv. Utöver dessa teoretiska begrepp kommer jag använda Ola 

Johansson teser om den svenska musikbranschens framgång på nationell och internationell 

 
21 Rasmus Fleischer, ‘Musik, politik och svenskhet: 1990-talets kris speglad i Ultima Thule och Latin Kings’, in Det långa 
1990-talet: När Sverige förändrades, ed. av Anders Ivarsson Westerberg, Ylva Waldemarson, och Kjell Östberg, 1st edn 
(Umeå, 2014), s. 405–421. 
22 Björn Vickhoff, ‘A perspective theory of music perception and emotion’ (avhandling, Göteborgs Universitet, 2008). 
23 Björn Vickhoff och Elisabeth Rudhe, ‘Blir man bättre i skolan av musik?’, 2020. 
24 Bourdieu, Kultursociologiska texter. 
25 Boström Wolanik och Petterson, ‘Kapital, habitus och fält’, 133–50. 
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nivå ur boken Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry26 som 

stöd i min undersökning och analys.  

Kulturellt fält 

Bourdieus teori gällande kapital, habitus och fält är främst fokuserat på den individuella män-

niskans styrkor och svagheter inom det sociala samspelet. Jag har valt att anpassa teorin från 

att vara individuellt perspektiv till ett nationellt perspektiv, där nationen är en gemensam hel-

het i form av nationens egna kapital, habitus och fält. Nationens roll inom det internationella 

kulturfältet analyserar jag i form av att se nationen som en egen spelpjäs. När Bourdieu talar 

om fält syftar han på något som han kallar ”det sociala rummet”, miljön vi rör oss i och sam-

spelar i. Det sociala rummet består av olika fält i en typ av hierarki, där varje fält har sina 

egna spelregler, med egna sociala positioner, logik och resurser, där det finns en konstant 

kamp om makt, tolkningsföreträde och rangordning. Ett fält uppstår genom att människor stri-

der för något gemensamt som är viktigt och värt nog att diskuteras (till exempel om vad som 

är relevant vetenskap, vad som är bra och dålig musik osv.).27 I denna undersökning ses den 

internationella musikbranschen som ett fält, där Sverige är en spelpjäs med sitt eget kulturella 

kapital som makt och resurs på spelplanen. Desto svagare kulturellt kapital desto mindre makt 

och plats får Sverige i fältet. 

 

Habitus 

För att få ett helhetsgrepp över Bourdieus teoretiska begrepp om kapital och fält så är det vik-

tigt att förstå habitus, även om habitus inte kommer att vara centralt i denna uppsatsen. Habi-

tus är individfokuserat och syftar på de erfarenheter och egenskaper individen erhåller under 

sin uppväxt, uppfostran och i det sociala livet. Klass, kön, etnicitet, bakgrund och hur indivi-

den för sig i sociala sammanhang är exempel på erfarenheter som påverkar individens habi-

tus28. Om fältet är spelplanen och kapitalet är individens fördelar på spelplanen , så är habitus 

spelpjäsen.  Individens habitus avgör bland annat omgivningens bemötandeindividens fram-

gångar och samhällstillhörihet  

 
26 Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry. s.9-18. 
27 Boström Wolanik och Petterson, ‘Kapital, habitus och fält’, s.139–140. 
28 Boström Wolanik och Petterson, ‘Kapital, habitus och fält’, s.135. 
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Kulturellt och ekonomiskt kapital 

Med begreppet kapital menar Bourdieu att det finns olika symboliska faktorer en individ kan 

besitta som stärker ens värde i det sociala samspelet. Han urskiljer specifikt tre olika grundty-

per i sina teorier: Ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital, ett kapital är något som erkänns 

som värdefullt inom specifika fält. Olika kapital har olika värde beroende på vilken typ av fält 

det rör sig om. 29 I denna uppsats har jag valt att fokusera på det kulturella och det ekonomiska 

kapitalet. Inom det kulturella kapitalet finns underkategorier som fokuserar på olika kulturellt 

kopplade ämnen. Det finns ett institutionaliserat kapital som handlar om diplom, utbildning 

och kunskap, och det finns ett objektifierat kapital som handlar om vilka kulturella ägodelar 

vi har, exempelvis konstverk, böcker och andra materiella ting med kulturella kopplingar.30 

Det kulturella kapitalet kan man tolka ur två kulturella underkategorier - finkulturellt kapital 

och populärkulturellt kapital31. Det finkulturella rymmer kunskapen om och innehavandet av 

konst, musik och kultur, det är mer svårtillgängligt och exklusivt. Det populärkulturella kapi-

talet är av enklare natur, tillgängligt och kan åtnjutas av gemene man utan särskilda förkun-

skaper. Det kulturella kapitalet, om så finkulturellt eller populärkulturellt, reflekteras i hur vi 

för oss, vilka åsikter, kunskaper, preferenser vi som människor har.32 Gränsen mellan den 

finlulturen och sub-kulturen/populärkulturen har idag blivit otydligare jämfört med den gräns 

som Pierre Bourdieu fann tydlig vid framställningen av hans teorier. 33 

 

Det ekonomiska kapitalet handlar om individens samlade materiella tillgångar i form av in-

komst och eller förmögenhet. Även förväntade tillgångar spelar en roll inom detta kapital i 

form av arv eller om individen erhåller en bra anställning/högt uppsatt position inom ett före-

tag.34 Inom begreppet ekonomiskt kapital är det den kulturekonomiska typen som ligger till 

grund i denna uppsats. För att ett kapital ska vara av värde måste fältet legitimera det som ett 

värdefullt kapital med källa till makt, ett symboliskt kapital.  

 

Begreppet ’kultur’ 

 
29 Katarzyna Boström Wolanik och Helena Petterson, ‘Kapital, habitus och fält’, Tillämpad kulturteori, av Magnus Öhlander 
och Jenny Gunnarsson Payne (Lund, 2017), s.137. 
30 Boström Wolanik och Petterson, ‘Kapital, habitus och fält’,s.138. 
31 Boström Wolanik och Petterson, ‘Kapital, habitus och fält’, 136–137. 
32 Boström Wolanik och Petterson, ‘Kapital, habitus och fält’, s.138. 
33 ‘Vad har vi för glädje av Pierre Bourdieu?’, Guru då, död idag? (Stockholm, 2011) (besökt 10 maj 2021) 
<https://sverigesradio.se/avsnitt/55873>. 
34 Boström Wolanik och Petterson, ‘Kapital, habitus och fält’, s.138. 
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Begreppet ’kultur’ är snarare ett paraplybegrepp än en tydlig definition av ett specifikt sub-

jekt. I detta fall väljer jag att analysera begreppet kultur utifrån den humanistiska och den 

samhällsvetenskapliga/kultursociologiska aspekten.  

 

Enligt Pierre Bourdieus definition av kultur i relation till termen kulturellt kapital handlar be-

greppet om människans mer symboliska tillgångar i form av god smak, bildning, att vara 

välinformerad, samt en mer objektfokuserad riktning i form av ägande av konst. Ett starkt kul-

turellt kapital är högt värderat i makthierarkin inom det kulturella fältet. Kultur och utbildning 

går hand i hand enligt Bourdieus definition. Han menar att genom att ha de rätta kunskaperna 

samt förmågan att använda dem på ett korrekt sätt i sociala sammanhang blir bildningen för 

en aktör en stark bidragande faktor till det kulturella kapitalet på fältet. Skillnaden är egentli-

gen inte stor mellan den typ av kultur Bourdieu talar om (som ligger närmare den humanist-

iska definitionen av kultur) och den i den samhällsvetenskapliga/ kultursociologiska rikt-

ningen. Men i den samhällsvetenskapliga riktningen talar man mer övergripande om den rö-

relse vi ser inom samhällsgrupper som etablerar normer, beteenden och en social gemen-

skap.35 Där egna grupper utvecklar sina egna kulturer som rör sig efter sina egna regler. 

Viktigt att anmärka är att Bourdieus definition av kultur inte är densamma som i den bredare 

kulturvetenskapliga bemärkelsen, utan är starkt estetiskt riktad. På följande sätt beskrivs hur 

den kulturvetenskapliga synen reflekteras i Bourdieus teori gällande kulturellt kapital i boken 

Tillämpad kulturteori: ”Begreppet kultur i den breda kulturvetenskapliga bemärkelsen blir hos 

Bourdieu snarare en sammanställning av habitus och olika slags kapital och hur dessa värde-

ras och vinner erkännande på ett specifikt sätt”36  

 

Utöver Bourdieus teoretiska begrepp och kultursociologiska teori använder jag mig av ett ur-

val av Ola Johanssons teser ur boken Songs from Sweden: Shaping pop Culture in a Glo-

balized Music Industry. Johanssons teser är en presentation av möjliga anledningar till den 

svenska musikbranschens framgångssaga. I min uppsats har jag fokuserat på teserna om före-

bilder, om tidig acceptans av nya innovationer och teknologi samt om statligt och institution-

ellt stöd.  

 

 
 
 

 
35 Boström, Wolanik och Petterson, ‘Kapital, habitus och fält’, s.146. 
36 Boström, Wolanik och Petterson, ‘Kapital, habitus och fält’, s.146. 
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Johanssons teser  
 
Förebilder 

Johansson menar att anledningen till att Abba blev startskottet för den svenska internationella 

etableringen i musikindustrin var för att de blev en förebild för andra svenska artister som 

ville nå ut internationellt. De var inte bara förebilder som musikskapare, utan var även förebil-

der i typ av musik (lättillgänglig), och den kringliggande strukturen så som industrialisering, 

administration och marknadsföring. I och med Abba så skapades i princip ett helt nytt förhåll-

ningssätt till den kommersialiserade och internationella musikbranschen. Den musikbransch 

som vi ser idag började formas. 37  

 

Tidig acceptans av nya innovationer och ny teknologi 

När det ”svenska musikundret” och dess framgång diskuteras så refereras det ofta till Stikkan 

Andersson och Abba, medan det som, enligt Johansson, egentligen avses är de underliggande 

faktorer som gjorde det möjligt för Abba att nå en så stor framgång - de ekonomiska, politiska 

och kulturella rollerna. Svenska företag har länge varit kända för att tidigt acceptera nya meto-

der, nya innovationer och ny teknologi vilket resulterat i en förmåga att med kort ledtid kapi-

talisera nya trender internationellt och nationellt. Exempel på sådana företag är IKEA och 

H&M som båda har förmågan att tidigt identifiera trender och därefter, genom ett strukturerat 

och effektivt produktionssystem, snabbt förse marknaden med attraktiva produkter till ett, i 

förhållande till sina konkurrenter, lågt pris. Detta var något som även den svenska musikbran-

schen gjorde, identifiera trenden, anpassa produkten (musiken) och därefter, via sitt produkt-

ionssystem, snabbt nå ut på den internationella marknaden.38 Ett exempel på detta inom mu-

sikbranschens är Stikkan Andersson etablering av kommersiell musik som intäktskälla inom 

musikmarknaden39.  

 

Svenskarnas vilja att tidigt acceptera nya idéer och trender sågs redan under det tidiga 1900-

talet, och det blev mer utmärkande efter andra världskrigets slut. En återkommande anledning 

var att moderniteten var prioriterad över traditionen, vilket i sig resulterade i en försvagad nat-

ionell känsla i det samtida Sverige, vilket även gäller idag. Mönstret att våga ta åt sig och lära 

sig av andra länder och kulturer ser vi inom många områden av den svenska 

 
37 Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry. s.9. 
38 Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry. s.10 
39 Rasmus Fleischer, ‘Swedish music export: The making of a miracle’, in Made in Sweden: Studies in popular music (New 
York, 2017), 153–161. 
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samhällsstrukturen. Ett exempel är uppmuntran till studenter och unga att studera och, om 

möjligt, arbeta utomlands, detta förväntas skapa en kosmopolitisk medborgare. En kosmopoli-

tisk syn formar det sociala livet i Sverige markant, något som dock många inte märker av i da-

gens samhälle i och med att det finns så inrotat i vår systemstruktur. 

 
Statligt och institutionellt stöd 

Den svenska staten, landstingen och kommunerna tillhandahåller en rad helt eller delvis skat-

tefinansierade tjänster till de svenska invånarna, i vilka olika typer av musikrelaterat stöd in-

går. En del i detta stöd är den kommunala musikskolan. Under 2018 deltog cirka 11% av alla 

svenska barn mellan åldrarna 6-19 år i någon slags offentligt finansierad musikundervisning 

efter skolans ordinarie skoltid.40 Johansson tar även upp vikten i det stöd som erbjuds via stu-

dieförbunden och kommunala fritidsgårdar, där musikutövare ges tillgång till övningslokaler, 

musikutrustning, workshops och konsert- och spelningsmöjligheter. Enligt Johansson, som 

refererar till Person och Lindström 2004,41 har den breda traditionen av musikutbildning i Sve-

rige lagt grunden för den svenska musikens globala framgångar.42 

 

Betyder detta att den svenska staten värderar populärmusik enbart ur ett ekonomiskt perspek-

tiv? Inte nödvändigtvis, Johansson menar att en förklaring till statligt och kommunalt stöd till 

musikverksamhet utanför skoltid är ett sätt att kontrollera ungdomars sociala liv, man skapar 

ett forum där unga kan finna en plats och undviker därmed att dessa ungdomar skapar oro och 

förstör ute i samhället, detta ser man även inom idrotten som i Sverige till stor del stödjs av 

offentliga medel. Det öppnar även upp för möjligheten för medborgare att förgylla sin fritid, 

tillgängligheten till musikmöjligheter för medborgare i alla åldrar samt bidrar till civiliserande 

av befolkningen. Johansson påpekar dock att det är troligt att regeringen idag också ser det 

ekonomiska värdet i att stödja de musikkulturella industrierna i och med att populärmusiken 

genererar så pass mycket pengar, samt att den bidrar till det svenska kulturella kapitalet.43  

 

Begreppet ’kommersiellt’ 

I denna uppsats kommer begreppet kommersiellt vara centralt. Att något är kommersiellt inne-

bär att det finns ett vinstdrivande intresse hos företaget/aktören, att det förekommer handel. 

Genom att kommersialisera musiken får den en ny roll, den blir en handelsvara i en 

 
40 Kulturrådet, Kulturskolan i siffror: Sammanfattning av tillgänglig statistik 1997-2018 (Stockholm, 2019). s.5 
41 P. Persson och H. Lindström, ‘Levande musik’, in Respekt för rötter - musik och kulturföreningars betydelse för svenskt 
musikliv (Slite, 2004). 
42 Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry. s.17 
43 Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry. s.17 
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vinstgivande verksamhet.44 Syftet och den drivande faktorn bakom musiken förändras, primärt 

blir att generera vinst, sekundärt blir konstnärligt uttryck, förkovring och/eller budskap. Det 

primära syftet påverkar hela skapandeprocessen då målet är ha att nå en så stor kundgrupp 

som möjligt och därmed skapa ekonomiskt kapital.45 

 

Jag kommer att använda mig av dessa teser i kombination med Bourdieus teoretiska begrepp 

kulturellt kapital och fält i analysen av min undersökning, där jag presenterar de olika sätt 

man kan se på problematiken, och hur både Ola Johanssons och Bourdieus teser och teorier 

relaterar till varandra i frågan om vad den svenska musikbranschen och kommunala musiks-

kolan gör för det svenska kulturella kapitalet.  

  

 
44 Nationalencyklopedin, ‘Kommersiell’ (besökt 28 maj 2021) 
<se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommersiel>  
45 Jenny Svensson och Klara Tomson, Kampen om kulturen: Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet, 1:1 (2016). s.9-
15 
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2. Bakgrund 
Dagens musikindustri började i långsam takt formas under 1950-talet och har sedan dess gått 

igenom omfattande förändringar inom musikproduktion, artisteri samt den mer affärsinriktade 

sidan. Industrin har även mött ett antal motgångar, bland annat motstånd mot kommersiali-

sering, digitaliseringen och musikstreamingens påverkan på skivförsäljningen. Samtidigt har 

musikbranschen även nått framgångar i form av etablering på den internationella marknaden 

och därmed hittat nya sätt att generera intäkter.  

 

Efterkrigstiden och folkbildningen 
 
Efter andra världskriget skiftades Sveriges fokus från att influeras av kontinenten till att in-

flueras av engelsktalande länder, en kontrast från mellankrigstiden då de tyska influenserna 

var starka (till exempel är termen schlager hämtad från det tyska språket). Influenserna från 

populärkulturen i engelsktalande länder var inget nytt fenomen inom det svenska musiklivet, 

både jazz, brittiska orkestrar och dansstilar hade redan innan krigets utbrott börjat etablera sig 

mer och mer. Men nu ökade orienteringen markant och Sverige fick en inblick i en ny värld, 

som småningom skulle förändra den svenska musikbranschens status på den internationella 

marknaden.46 

 

Sverige höll officiellt en neutral position under andra världskriget och undvek konflikt, vilket 

resulterade i en intakt industri och ekonomi som i sin tur gjorde vägen tillbaka till det normala 

enklare än för andra drabbade länder. 47 Detta innebar att musikbranschen i Sverige kunde er-

bjuda något många andra länder inte kunde erbjuda, en acceptabel ersättning för amerikanska 

artister på turné. Detta gjorde Sverige attraktivt för turnerande musiker, vilket bidrog markant 

till utvecklingen av den svenska jazzen.48 Under samma period etablerades den kommunala 

musikskolan som en del av projektet att skapa möjligheter för folkbildning, målet och ambit-

ionen att fostra barn och unga med musiken i centrum samt att erbjuda en meningsfull fritid 

för både barn och vuxna, oavsett hur väl ekonomiskt ställt familjen hade det. Detta öppnade 

 
46 Alf Björnberg och Thomas Bossius, ‘The small country that grew big in popular music’, in Made in Sweden: Studies in 
popular music (New York, 2017), s.5 
47 Björnberg och Bossius, ‘The small country that grew big in popular music’, s.6 
48 Björnberg och Bossius, ‘The small country that grew big in popular music’, s.6 
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upp för möjligheten för medborgare att påverka sin egen livssituation och villkor, samt på-

verka de rådande förhållandena i samhället. Detta var i linje men vad som gjordes i övrigt i 

samhället med  en rad sociala reformer och investeringar, bland annat inom vård, skola och 

omsorg. Medborgarna skulle inte vara beroende av sitt ”arv” utan alla skulle ha samma möj-

ligheter, det var hela konceptet i det ”svenska folkhemmet” och självständigheten hos indivi-

den oavsett bakgrund.49 Folkbildningsarbetet grundades i strävan efter att påverka, förändra 

samhället, främst under efterkrigstiden. Som en del av folkbildningen introducerade man även 

Folkparker och Folkets Hus, en del i att locka invånare oavsett klasstillhörighet till den frivil-

liga bildningen.50 Musik involverades till exempel i föreläsningssammanhang för att locka in-

vånare att ta del av den frivilliga utbildningen. Man skapade därmed en miljö där  föreläs-

ningsdeltagarna kunde lyssna både på musiken och föreläsningen.51 Folkparkerna och Folkets 

Hus blev något som även lade grunden för den framtida svenska musikens framgång på inter-

nationella marknader samt en väg in för utländska influenser. Det blev en samlingsplats för 

det svenska folket där möjligheten att få lyssna på musik och för artister att etablera sig bland 

folket. I och med möjligheten att erbjuda arvode till turnerande artister från utlandet, främst 

amerikanska, blev Folkets Hus och folkparkerna en samlingspunkt för att upptäcka ny musik, 

och den internationella musiken influerade den svenska musiken, vilket gjorde att den eng-

elskspråkiga influensen med tiden genomsyrade en stor del av den svenska musiken.52  

 

Den högkonjunktur som efterföljde andra världskrigets svåra ekonomiska restriktioner drog 

musikbranschen nytta av och kunde snabbt återhämta sig från den ekonomiskt ansträngda si-

tuationen likt andra svenska industrier.53 Återhämtningen öppnade upp för en ökad musikpro-

duktion och ökad spridning av musik. Intresset för investering i upphovsrättigheter växte sig 

starkare. Genom att licensiera upphovsrätter för musiken samt översättningar av musiktext för 

specifika regioner i Sverige och Skandinavien kunde man inkassera en viss summa pengar per 

låt. Den som fick licensen fick också den fulla intäkten som genererades i regionen eller över-

sättningen. Ett enkelt sätt att generera ytterligare inkomst till förlaget. Detta sätt att jobba med 

musik från utlandet var något som det arbetades med under flera år framåt, och lade därmed 

 
49 Kulturrådet, ‘Den svenska musik- och kulturskolans bakgrund’ (besökt 7 Maj 2021)  
<https://www.kulturskoleradet.se/om-oss/historik/>  
50 Olle Edström, ‘A very Swedish phenomenon’, in Made in Sweden: Studies in popular music (New York), s.15   
51 Anna Larsson, ‘Musikcirkelrörelsen 1930-1960: Om amatörmusicerande som folkbildning’, Svensk tidsskrift för musik-
forskning, 2005 s.54 
52 Olle Edström, ‘A very Swedish phenomenon’, in Made in Sweden: Studies in popular music (New York), s.15–23 
53 Stig Hadenius, “Folkhemmet” (besökt 20 Maj) 
<https://www.so-rummet.se/kategorier/folkhemmet>  
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grunden för den framtida upphovsrättsliga sidan av musikbranschen.54 Detta var inget nytt fe-

nomen inom musikbranschen, men fick ett uppsving efter krigets slut och samhället kunde 

långsamt återuppbyggas och växa sig större och starkare. 

 

Kommersialism inom den svenska kulturen, industri och musikexport 
När musikbranschen började växa i storlek under 1950-1960 talet och den engelskspråkiga 

kulturen genomsyrar musiken mer och mer väcktes en debatt om den stadigt växande kom-

mersialism inom kulturen. Rädslan för den påverkan kommersialismen kan ha på den svenska 

kulturen och påverka landets barn och unga, orsaka en ansträngd situation för yrkesmusiker 

och aktörer inom kulturer genom att begränsa försörjningen. En musikindustri och kultur där 

vinstintresset är större än den kreativa nyskapande konstnärliga mångfalden förväntades be-

gränsa den svenska kulturen genom att orsaka ett svagt kulturellt utbud för barn och unga. Att 

ha ett vinstdrivande syfte i grunden gör att musiken drar sig mer mot ett skapande av ekono-

miskt kapital. Att det fanns en ekonomisk fördel och tillväxt inom den svenska kulturen hade 

tidigare inte kommit på tal.55 

 

Men vad orsakade denna skiftning av inställning gentemot kommersiellt fokuserad musik?  

År 1974 tog det svenska bandet Abba hem vinsten i Eurovision Song Contest, de tog mu-

siksverige med storm och det internationella intresset för det svenska bandet väcktes. Samma 

år äntrade även Björn Skifs den intrernationella marknaden med låten ” Hooked on a feeling”, 

tio år senare slog rock bandet Europé interntionellt med låten ” The final countdown, som gav 

en tredje plats på billboard listan. 1989 slog bandet Roxette på stort och tog sig upp till första 

plats på den amerikanska billboard listan med låtarna ”Listen to your heart” och ”The look”.  

Det svenska lyckan på den inetnationerlla marknaden höll i sig länge, och nästan 20 år efter 

Abbas eurovision vinst fortsatte Sverige briljera i form av Ace of base framgångar med låten 

”All she wants” som klättrade upp till en andra plats på billboardlistan år 1993.56 Uppmärk-

samheten drogs till Sverige som musikland, och så småningom kunde den svenska musikbran-

schen dra fördelar av den internationella statusen. Vinstmöjligheterna i att ändra den populära 

 
54 Henrik Smith-Sivertsen, ‘The story of Svensktoppen: How the Swedish music industry survived the anglophone 1960s and 
invested for the future’, in Made in Sweden: Studies in popular music (New York, 2017), s.40 
55 Svensson och Tomson, Kampen om kulturen: Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet. s.15 
56 Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry. s.7 
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musikens fokus attraherade industrin. Inställningen gentemot kommersialism ändrades i mån-

gas ögon. 

 

Bakom Abba fanns en aktör som la grunden för den nuvarande musikindustri, Stikkan Anders-

son. Han anses vara en av de stora anledningarna till Abbas imponerande framgång och en pi-

onjär vid etableringen av det ”svenska musikundret”. Han arbetade ursprungligen som lärare 

men var även deltidsmusiker med några hitlåtar i bagaget. Tidigt 1959 valde Stikkan Anders-

son att ta över musikproduktionen för sin egen musik, så att han stod ensam som producent på 

sina låtar, och kunde därmed ta ut en större andel av inkomsterna.571964 grundade han sitt 

eget musikproduktionsbolag vid namn Polar Music (Polar Music är verksamt en idag men 

som en del av Universal Music58). Anledningen till hans framgång låg huvudsakligen i hans 

introduktion av ’sub-publishing’, en typ av distribuerad licensrätt. Han skapade ett nätverk där 

andra producenter tog del av vissa delar rättigheter medan han behöll andra och behöll där-

med också sitt namn på dem. Alla, inklusive Stikkan Andersson, fick därmed en del av intäk-

terna, där han erhöll störst andel. Han etablerade här ett nytt sätt att tjäna pengar på musik, en 

strategi som blev central inom den vinstdrivande kommersiella musikbranschen.59 I en musik-

industri där det kommersiella motarbetades fann man Stikkan Andersson provokativ, vilket 

han var väl medveten om. Rädslan för den kommersiella musikens negativa effekt på det 

svenska kulturrådet under 197460 fann Stikkan Anderssons verksamhet, vars uppstart ägde 

rum samma år, som ett hot.61 Han använde ord som ”schlagerfabrik” när han talade om sin 

verksamhet, med en vetskap om att den gick emot många kreativa och estetiska ideal men att 

den också speglade en större publik, och därmed fick en större lyssnarskara62 

Musikexport och ”det svenska musikundret” 
Begreppet "det svenska musikundret" myntades under 90-talet för att beskriva den stora fram-

gång Sverige haft internationellt med hjälp av artister som ABBA, Ace of Base, Roxette, The 

 
57 Smith-Sivertsen, ‘The story of Svensktoppen: How the Swedish music industry survived the anglophone 1960s and invested 
for the future’, s.43. 
58 Universal music, ‘Labels’, Universal music labels (besökt 13 juni 2021) 
<https://universalmusic.se/labels/> . 
59 Smith-Sivertsen, ‘The story of Svensktoppen: How the Swedish music industry survived the anglophone 1960s and invested 
for the future’, s.42-43. 
60 Erling Bjurström, ‘Svenska rikskonserter och kulturpolitikens estetik’, Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, Vol.21/nr.1 (2018), 
s.74. 
61 Smith-Sivertsen, ‘The story of Svensktoppen: How the Swedish music industry survived the anglophone 1960s and invested 
for the future’, s.44. 
62 Smith-Sivertsen, ‘The story of Svensktoppen: How the Swedish music industry survived the anglophone 1960s and invested 
for the future’, s.44 
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Cardigans, Robyn och flera. Många av de svenska artisterna/banden har haft en plats på den 

amerikanska Billboard Hot 100-listan, vilket bidrog till den svenska internationella fram-

gången. Dessa artister satte Sverige på den globala musikkartan. Upplevelseindustrin fick 

stora ekonomiska bidrag från stiftelser och institutioner, politiker ville synas med de stora ar-

tisterna och musikerna inom branschen. Med detta fick den kommersiella musiken en etable-

rad plats inom musikbranschen, denna typ av musik är idag dominerande på marknaden. Un-

der 2000-talet blev Sverige ett eftertraktat musikproduktionsland och lockade ett flertal större 

internationella artister, bland annat Katy Perry, One direction, Britney Spears, Taylor Swift 

och fler.63 Begreppet förlorade sin kraft under början av 2000-talet genom att piratkopierings-

tjänster blev populära i Norden, och musikbranschen mötte stora motgångar. Musikbranschen 

fick dock revansch en bit in på 2010-talet, inte bara ur ett artistperspektiv utan även teknolo-

giskt (t.ex Spotify) och musikskapande.64  

 
Den internationella etableringen med starka svenska producenter innebar en tillväxt av värdet 

av den svenska musiken som en exportvara, något man handlar med inom marknaden för att 

få olika fördelar av sin produkt och tjäna pengar. När en svensk artists musik spelas internat-

ionellt finns det samarbetsavtal mellan musikorganisationerna internationellt, så även en orga-

nisation som SAMI kan då hjälpa aktören att få ut sin rätta del av inkomsten. Utländska artis-

ter kan även välja att ha samarbeten med svenska producenter, vilket då också räknas som en 

del av den svenska musikexportindustrin.65  
  

 
63 Johansson, ‘Beyond ABBA: The globalization of Swedish popular music’. s.79 
64 Daniel Johansson, Det svenska musikundret: Små företag på en global arena (2021). s.1 
65 ‘Export Music Sweden’ (besökt 28 maj 2021)  
<https://exms.org/exportguider/internationella-intaktsstrommar/>  
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4. Undersökning 

 

Musikintäkter 2009–2019 
 

 

Figur 1 Svenska musikbranschens intäkter 2009 - 2019 (Källa: Musiksverige) 66 
Figur 1 presenterar intäkter inom den svenska musikbranschen mellan åren 2009 och 2019, Y-

axeln visar antalet miljarder kronor och x-axeln visar årtalen. I figuren har jag sammanställt 

Musiksveriges samtliga årsintäktsstatistikrapporter mellan åren 2009 och 2019 i ett övergri-

pande sammanställt linjediagram. Den blå linjen visar totala mängden intäkten inom musik-

branschen, som i denna graf börjar vid en totalt intäktssiffra på 6,5 miljarder kronor.67 Figur 1 

uppvisar en tydlig ökning av 5,4 miljarder mellan år 2009 och 2019, en nästintill fördubbling 

av intäkter.68 De övriga linjerna representerar de delar som ingår inom den svenska musikin-

täkten i form av konsertintäkter, upphovsrättsliga intäkter och intäkter från inspelad musik.  

 

Intäkterna som genereras från musikbranschen uppdelas i fyra kategorier vid sammanställning 

av musikindustriella statistiken. En av kategorierna är Upphovsrättsliga intäkter, detta är in-

täkterna från ersättning av musikanvändning inom till exempel radio, tv, dataspel, filmer eller 

i bakgrunden på restauranger. Intäkterna fördelas mellan inblandade arrangörer, textförfattare, 

 
66 Portnoff och Ingler, Musikbranschen i siffror: Statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020. s.22 
67 Linda Portnoff, Musikbranschen i siffror: Statistik för 2009-2014 (Stockholm, 2015). s.29 
68 Portnoff och Ingler, Musikbranschen i siffror: Statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020. s.22 
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musiker, artister, musikförlag, musikbolag och producenter.69 För att en verksamhet ska få lov 

att använda skyddad musik i sin verksamhet krävs en upprättad licens hos någon av följande 

intresseorganisationer:  

 

STIM - Svenska tonsättares internationella musikbyrå - STIM är en medlemsorganisation som 

representerar låtskrivarna inom den upphovsrättsliga intäktsprocessen.70 

SAMI - Svenska artisters och musikers intresseorganisation - SAMI representerar artisterna 

och musikerna i processen, de har ett tätt samarbete med STIM.71 

IFPI - International federation of the phonographic industry - IFPI representerar musikbola-

gen och musikförlagen i den upphovsrättsliga intäktsprocessen. Den ersättning IFPI inkasserar 

delar de med SAMI och STIM som ansvarar för att betala ut till musiker, artister och låtskri-

vare. Resten fördelar IFPI till de musikbolag som äger rättigheterna till musiken.72 

 

Dessa organisationer övervakar i vilken mån musiken spelas i verksamheten, debiterar musik-

användaren och betalar ut intäkterna till involverade aktörer i musikens produktion. 

 

Utöver de upphovsrättsliga intäkterna består musikbranschens intäkter även av konsertintäkter  

i form av intäkter från biljettförsäljning för konserter och festivaler. Intäkter från inspelad 

musik innefattar de intäkter försäljning av musikinspelningar i olika format, detta involverar 

även intäkter från streamingtjänster exempelvis som Spotify, Itunes och Soundcloud. Intäk-

terna avspeglar slutpriset med moms borträknat. Slutgiltigt sammanställs dessa intäktsområ-

den ur ett nationellt samt internationellt perspektiv i form av inhemska intäkter och exportin-

täkter. 
 

Den kraftiga ökningen av intäkter grundas i flera påverkande faktorer, men en faktor som fär-

gade den svenska musikbranschens intäkter markant var den växande piratkopieringen och il-

legal nedladdning av musik, något som fick negativa ekonomiska konsekvenser inom bran-

schen. En av anledningarna till den stora ökningen handlar om återhämtningen från den 

 
69 ‘IFPI - International federation of the phonographic industry’ (besökt 20 maj 2021). 
 <https://www.ifpi.se>  
70 ‘STIM - Svenska tonsättares internationella musikbyrå’ (besökt 20 maj 2021). 
<https://www.stim.se/sv> 
71 ‘SAMI - Svenska artisters och musikers intresseorganisation’ (besökt 20 maj 2021). 
<https://www.sami.se> 
72 ‘IFPI - International federation of the phonographic industry’. 
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ekonomiska påverkan av illegal nedladdning. Något som blev starten av återhämtning var lan-

seringen av Spotify under början av 2010-talet.73 

Musikinkomster för aktörer inom musikbranschen 
 
Den svenska musikbranschen har haft stora internationella framgångar, men dessa framgångar 

är snarare kopplade till ganska få företag och musikskapare inom branschen. Dessa har i sin 

tur en rad människor bakom sig, som inte sällan kommer från organiserade fåmans eller-en-

mansföretag. Skapandet av en låt med mål att nå ut är ett flerpersonarbete där varje individ 

besitter olika roller och uppdrag. Det kan handla om allt från marknadsföring, sätta musik i till 

exempel spel, film eller reklam, programmering, bokningar.74Det är inte alla aktörer och före-

tag som har det i stödet i musikproduktionen och industrin. Majoriteten av aktörer inom mu-

sikbranschen har svårt att livnära sig på sin musik och behöver ha ett arbete vid sidan för att 

subventionera sin musikkarriär.  

 

Baserat på registreringar från SAMI rör det sig runt 44 000 aktiva artister och musiker som tar 

ut någon slags ersättning från sitt musikrelaterade arbete.75 I Musiksveriges uträkning av mu-

sikbranschen i siffror från år 2020 presenteras sammanställda data från STIM och SAMI med 

en procentuell uträkning gällande hur mycket vardera personen tjänar genom sin musik. I föl-

jande diagram presenteras tre grupper indelat i inkomstintervall (artister och musiker, upp-

hovspersoner och förlag) vilka alla har en funktion inom musikbranschen.  

  

 
73 Johansson, Det svenska musikundret: Små företag på en global arena. s.15. 
74 Johansson, Det svenska musikundret: Små företag på en global arena. s.16. 
75 Portnoff och Ingler, Musikbranschen i siffror: Statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020. s.11 
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Figur 2 visar fördelningen av den totala övergripande genomsnittsinkomsten per år för artister 

och musiker som är anslutna till SAMI år 2018 – 2019, med konsertintäkters, upphovsrätt och 

musikstreaming/ skivförsäljning inräknat. I figuren ser man att majoriteten av artisterna och 

musikerna inom musikbranschen faller inom spannet 0 – 9 999 kronor per år.76 Alltså 95,32% 

av samtliga registrerade aktörer inom musikbranschen hos STIM. Enbart 0,53% tjänar över 

genomsnitt 1 000 000  kronor per år.77 Bland de presenterade aktörerna i figuren finns både 

artister och musiker som är kopplade till ett musikförlag eller produktionsbolag, men även ar-

tister och musiker som göra samtliga delar av arbetet på egen hand och släpper egen musik 

utan stöd av förlag eller produktionsbolag. Den senare formen blir allt vanligare tack vare till-

gången till att marknadsföra genom sociala medier och möjligheten att publicera musiken på 

egen hand genom tjänster som till exempel Spotify. Trots att aktören inte är kopplad till förlag 

eller bolag är den berättigad att inkassera intäkter från STIM, SAMI, IFPI samt från distri-

butören.78 

 

 

 
76 Portnoff och Ingler, Musikbranschen i siffror: Statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020. s.11 
77 Portnoff och Ingler, Musikbranschen i siffror: Statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020. s.11 
78 Johansson, Det svenska musikundret: Små företag på en global arena. s.7 

Figur 2 Genomsnittsinkomst per år för artister och musiker 2018 och 2019:  
( Källa: Musiksverige -  baserat på data från SAMI 2018 och 2019) 
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Figur 3 visar fördelningen av upphovspersoners genomsnittliga upphovsrättsliga årsinkomst 

uppdelat i fyra olika inkomstintervall. Att vara ’upphovsperson’ innebär att man äger rättig-

heterna till det man skapat, som både agerar som intäktskälla och skydd för ens verk. Ibland 

kan flera ha upphovsrättigheter till samma verk, detta regleras då genom att ett avtal införs 

som fördelar inkomsterna rättvist till varje part.79 Idag utgörs den upphovsrättsliga sidan av 

musikbranschen av upphovsrättssällskap, musikförlag och intresseorganisationer. Precis som i 

figur 2 befinner sig majoriteten 98,3% av upphovspersonerna inom > 0 – 9 999 kronor inter-

vallet, samtidigt som enbart 0,15% inkasserar 1 000 000 kronor eller mer per år. För att den 

upphovsrättsliga inkomsten ska vara lönsam krävs det en bred exponering av musiken genom 

radio, tv och i offentliga miljöer (till exempel musik som spelas i affärer och restauranger).80 

 

 
79 Portnoff och Ingler, Musikbranschen i siffror: Statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020. s.13 
80 ‘STIM - Svenska tonsättares internationella musikbyrå’ (besökt 20 maj 2021). 
<https://www.stim.se/sv>  

Figur 3 Genomsnittsinkomst per år för upphovspersoner 2018 och 2019 
(Källa: Musiksverige - Baserat på data från STIM från 2018 och 2019) 
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Figur 4 fokuserar på genomsnittsinkomster per år för förlag som är registrerade hos 

IFPI/STIM. Ett förlag arbetar med den mer administrativa sidan av musikbranschen och finns 

där som ett stöd till artister och musiker i form av att de kan skriva kontrakt med en artist/mu-

siker/producent och sedan hjälpa till med avtal, produktion och ersättning. Det är inte ovanligt 

att förlaget står som upphovsrättsligt ansvariga hos STIM. Eftersom figur 4 är en samman-

ställning av den totala årsinkomsten är de upphovsrättsliga intäkterna inräknade i statistiken. 

Även i detta diagram kan vi se samma trend som i de två tidigare diagrammen. Över 90% av 

alla förlag befinner sig i den lägsta inkomstintervallet, och enbart några få procent kvalificerar 

in på det högsta inkomstintervallet. Här finns dock en aningen större andelen procent som 

kvalificerar in på de högre summorna, vilket kan förklaras med att ett förlag ofta är ett företag 

med många artister/musiker/producenter knutna till sig.81 Idag är det inte ovanligt att aktörer 

inom branschen startar sina egna företag och förlag och går in som konsulter i andra företag 

samt och/eller publicerar och marknadsför sin egen musik.82 Det är dock ett fåtal förlag som är 

kopplade till den svenska musikbranschens internationella framgång.  

 

 

 
81 Portnoff och Ingler, Musikbranschen i siffror: Statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020. s.15 
82 Johansson, Det svenska musikundret: Små företag på en global arena. s.16 

Figur 4 Genomsnittsinkomst per år för förlag 2018 och 2019 ( Källa: 
baserat på data från STIM) 
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Vad och vilka trender kan vi utläsa från dessa diagram? 

En första anblick av den totala musikintäktsiffran berättar inte mycket för oss vilka som står 

för vilka intäkter i den totala intäktsumman. Men genom att bryta ner den årliga inkomster för 

aktörer inom musikbranschen syns en tydlig procentuell majoritet bestående av aktörer som 

inte kan livnära sig på sin musik, både ur upphovsrättsynpunkt och i det aktiva musiklivet, 

samt en mindre procent som består av aktörer som genererar de stora intäkterna. Trots den re-

kordhöga totala intäktssiffran 2018 och 2019, presenterar uppdelningen av den årliga genom-

snittsinkomsten att en stor andel har svårigheter att upprätthålla sin musikverksamhet. Detta 

påvisar en obalans inom marknaden i form av att färre antal förlag och aktörer som står för 

den större andelen av den totala intäktssiffran, främst gäller detta kommersiellt framgångsrika 

bolag och musikskapare.83 Något som resulterar i att ett visst antal personer på dessa företag 

sitter på mer makt inom branschen och förmågan att styra dess riktning i större utsträckning 

än någon (person eller förlag) som till exempel befinner sig i de två lägre intervallen, 0 - 

9 999 och 10 000 – 29 999 kronor. Samtliga inkomster sammanlagt utgör den svenska musik-

branschens totala inkomst, men fördelningen av hur stor makt ett enskilt förlags/en enskild 

persons röst är ojämnt fördelat. Den som har makten över vilken musik som når ut, är den 

som i slutändan har makten över intäkterna. Med den ekonomiska fördelen tillkommer även 

verktyg som ger förlaget/ aktören ytterligare fördelar inom marknaden, som ökar chansen att 

nå ut och ta plats på marknaden.  

 

Ett övertag i representation och marknadsandel ökar möjligheterna för företagen/aktörerna att 

uppnå en monopolliknande ställning på marknaden. Företagens/förlagens övertag på mark-

naden innebär att de i stor utsträckning kan styra musikutbudet på marknaden samt att de kan 

nå ut till större kundgrupper. I följande diagram redovisas svenska förlagens marknadsandelar  

2019. 

 
83 Portnoff och Ingler, Musikbranschen i siffror: Statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020. s.10 
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Figur 5 Marknadsandelar 2019 (Källa: Musikförläggarna) 
Ju fler marknadsandelar ett företag besitter, desto mer makt erhåller det. En marknadsandel 

innebär hur stor procent ett företag/förlag har av den totala marknaden, baserat på intäkterna 

företaget/förlaget genererar. När ett eller några få större företag har ett övertag på marknaden 

skapar det ett slags monopol, där de tillsammans kan avgöra marknadens riktning, samt göra 

det svårt för andra mindre företag att växa och etablera sig. Den ekonomiska fördelen har stor 

påverkan gällande skapandet och behållandet av trender, inkomster, popularitet och att nå ut 

med marknadsföring.84 Att placera den individuella aktören i relation till ett musikföretag ger 

dock en orättvis bild. En artist eller musikers framgång påverkas av flera olika faktorer. En 

artist som har stöd av ett förlag eller skivbolag har större chanser att nå ut än artist eller musi-

ker som arbetar självständigt utan stöd av sådan typ. Musikbranschen idag är dock till stor del 

byggd på individer och fåmansföretag, där få personer haft stora framgångar och fungerat som 

representanter för Sverige i musikrelaterade internationella avseenden. Forskaren Daniel Jo-

hansson skriver i sin rapport Det svenska musikundret – Små företag på en global arena:  

Viktigt att komma ihåg är att bakom och runt dessa individer finns ytterligare stor mängd människor, ofta 
organiserade i fåmans- eller enmansföretag, med nischade roller och uppdrag. Det kan röra sig om allt 
från att skriva och skicka pressmeddelanden, hitta rätt artist till rätt låt, hitta reklamsamarbeten för en 
låt, pitcha låtar till rätt spellistor på streamingtjänster eller radiokanaler, sätta musik i spel, film, reklam 
och TV-serier (det som kallas ”synkronisering” i musikbranschen) eller för den delen konsulter som er-
bjuder tjänster kring artwork, programmering, bokning, loopar eller annat.85 

 
84 Christel Valsinger, ‘Förlagens marknadsandelar 2019’, Musikförläggarna, 2020, (besökt 26 maj 2021) <https://musikfor-
laggarna.se/nyhet/forlagens-marknadsandelar-2019/> . 
85 Johansson, Det svenska musikundret: Små företag på en global arena. s.16 
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Demokratiseringen av musikbranschen 

Presentationen av totala intäkter samt uppdelningen av den årliga årsinkomsten visar på en 

ojämnt fördelad marknad, där majoriteten av aktörerna har svårt att livnära sig på sin musik 

samt svårigheter att etablera sig inom marknaden i konkurrens med större förlag, företag och 

aktörer. Idag har dock den individuella aktören en större möjlighet att påverka sin musik, både 

på individuellt plan samt inom ett förlag tack vare demokratiseringen som uppstod i digitali-

seringen av musikfältet. Digitaliseringen av musikfältet öppnade upp så att fler kunde ta del 

av musiken genom streamingtjänster och sociala medier. Digitaliseringen började genom den 

växande piratkopieringen över internet, där det var möjligt att ladda ner musik gratis, men 

olagligt. Så småningom påverkades musikbranschen markant av den illegala verksamheten i 

och med att färre personer köpte musiken. Den illegala piratkopieringen la grunden för ut-

vecklandet av de lagliga streamingtjänsterna. Det tog inte lång tid innan dessa streaming-

tjänster dominerade inom musikbranschen. En effekt av digitaliseringen var skivbolagens 

skifte i fokus, från att distribuera skivor till att arbeta med marknadsföring för musikskaparna 

på internet. Detta öppnade även upp för att musiker och artister hade större makt över musi-

ken, och för den oetablerade artisten skapades möjligheten att självständigt producera och dis-

tribuera sin egen musik.  Digitaliseringen kom med flera positiva fördelar för aktörer inom 

musikbranschen, något som resulterade i hårdare konkurrens och större fokus på hur aktören 

framställs genom sin ’image’ på marknaden.86 Samtidigt som digitaliseringen blev större blev 

det även vanligare med fildelning och musiker, artister och producenter började låna av 

varandras material, vilket resulterade i en centralisering av upphovsrätts-frågan.87 Fördelen i 

att ha en ekonomiskt stark grund kvarstår dock, trots möjligheten för självständigt musikskap-

ande finns, för att ha en chans att etablera sig på marknaden. Resultatet av detta är att det 

skapas en barriär mellan de artister/musiker/producenter/förlag som står utan denna typ av 

industrialiserad verksamhet. I och med att majoriteten inte kan arbeta heltid med musik resul-

terar det i en snedvriden konkurrens, de kan inte producera lika mycket musik i samma tempo 

och därmed inte konkurrera effektivt.88 

 
  

 
86 Johansson, Det svenska musikundret: Små företag på en global arena. s.20-21 
87 Rasmus Fleischer, ‘Från lagringskultur till streamingkultur: Om att skriva samtidens näthistoria’, i Återkopplingar, Medie-
historiskt Arkiv (Lund, 2014), 219–234. 
88 Daniel Johansson, From products to consumption - changes on the Swedish music market as a result of streaming technol-
ogies (2013), s.21  
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5. Kulturskolan och musikutbildning 
 

Den breda traditionen av musikutbildning inom den kommunala musik- och kulturskolan är 

en grundläggande faktor till det ”svenska musikundret” menar Johansson i sin tes om det stat-

liga och institutionella stödet.89 Den kommunala musik och kulturskolan bedrivs och styrs av 

kommunala beslut. Genom den kommunala musikskolan får barn och unga möjligheten att 

prova olika typer av musik, träffa andra med samma intresse samt lära sig att spela ett eller 

flera instrument. Subventioneringen av den kommunala utbildningen står varje enskild kom-

mun för och den kommunala musikskolan kan därför se olika ut i olika kommuner beroende 

på det politiskt styrda kulturella stödet. Av 290 kommuner i Sverige erbjöd 285 en kommunal 

kulturskola för barn och unga år 2018.90  

 

Vid etableringen av den kommunala musikskolan på 1940-talet var den ursprungliga tanken 

att ge möjligheten till folkbildning.91 Som namnet indikerar var det i början bara musikstudier 

som erbjöds, först i slutet av 1980-talet så breddade den kommunala musikskolan sin verk-

samhet så att fler estetiska ämnen inkluderades, och namnet ändrades till Kulturskolan. Kul-

turskolan erbjuder idag ämnen som instrument, ensemblespel, kör, konst, teater, dirigering, 

inspelningsteknik och skrivargrupper. Utbudet varierar beroende på kommun och dess finan-

siella stöd. Trots denna breddning av ämnen förblir musikverksamheten en dominerande gren 

av Kulturskolan. 2018 erbjöds totalt 174 830 elevplatser inom samtliga musikämnen, en mar-

kant skillnad vid jämförelse av elevplatser för ämnen som dans och teater med 31 660 respek-

tive 13 894 elevplatser.92 Likt musikindustrin har den kommunala musikskolan anpassat sin 

verksamhet efter samhällets förändringar och trender, och här märks även digitaliseringen 

inom musikvärlden. I tillägg till att erbjuda eleverna fler genrer med olika kulturella ursprung 

erbjuds idag även utbildning i digitalt musikskapande. Med hjälp av denna exponering av 

genrer, trender och teknik så ger den kommunala musikskolan eleven verktyg för att navigera 

i sitt eget musicerande och musikskapande. Det öppnar även upp för utforskande av andra 

kulturer samt att lära känna den egna svenska kulturen, något som i längden både bevarar och 

utvecklar den svenska musikkulturen. Detta har lagt grunden för ett flertal framgångsrika 

svenska artister, producenter och låtskrivare som musikalartisten Helen Sjöholm (med en lång 

bakgrund inom den kommunala musikskolans barnkörer, som hon menar la grunden för 

 
89 Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry. s.17 
90 Kulturrådet, Kulturskolan i siffror: Sammanfattning av tillgänglig statistik 1997-2018. s.10 
91 Kulturrådet, ‘Den Svenska Musik- Och Kulturskolans Bakgrund’. 
92 Kulturrådet, Kulturskolan i Siffror: Sammanfattning Av Tillgänglig Statistik 1997-2018. s.17 
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hennes framtida karriär),93 Max Martin, Per Gessle. Utan den kommunala musikskolan menar 

Max Martin, i det tredje avsnittet ur P4 radioprogramserien Arvet efter Cheiron - en oändlig 

historia, att han inte skulle ha nått de framgångar han åstadkommit och hur viktigt det är att 

den fortsätter att subventioneras.94 Den kommunala musikskolans viktiga roll i uppstarten till 

det framgångsrika ”svenska musikundret” reflekteras inte i den nuvarande situationen. Den 

svenska kommunala musik- och kulturskolan har inte fått ta del av intäkterna genererade av 

de svenska musikframgångarna, utan har i stället blivit kantstött på grund av upprepade av 

nedskärningar och begränsade resurser och är idag en hotad verksamhet i många av Sveriges 

kommuner.  

 
I figur 5 presenteras musikintäkterna mellan 2009 - 2019 (från figur 1) i kombination med 

händelser rörande olika nedskärningar inom den kommunala musikskolan samt exempel på 

nedskärningar inom andra musikrelaterade utbildningsområden. Nedskärningar inom den 

kommunala musikskolan är och har varit frekvent debatterat i media, därför är de händelser 

som är utmarkerade baserade på ett urval av artiklar, debattinlägg och radioprogram som lyfts 

i media och som belyser ämnet mellan åren 2009 - 2019.   

Figur 6 Musikintäkter sammanlagt med nedskärningar inom den kommunala musikskolan 

 
 

 

 
93 Nils Ågren, ‘Porträttet: Helen Sjöholm- SMoKs nya ambassadör’, Kultursmockan, 3, 2008. s.31 
94 Fredrik Eliasson, ‘Max Martin tackar kommunala musikskolan’, Arvet efter Cheiron - En oändlig historia (P4 Stockholm, 
2015)  
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Analys av diagram  
 
Mellan åren 2009 - 2019 gick den kommunala musik- och kulturskolan i många kommuner 

genom en rad olika nedskärningar och reformeringar vilket resulterat i den nuvarande an-

strängda situationen. Motgångarna inom den kommunala musik- och kulturskolan har resulte-

rat i en färgad medierapportering med fokus på motgångarna och låg andel rapportering gäl-

lande framgångar, politiska debatter och uppror bland de medverkande i musik- och kultur-

musikskolans verksamheter. I linjediagrammet har jag valt ut tio händelser om som uppmärk-

sammats i media. Vid sökandet efter artiklar mellan åren 2009 – 2011 fann jag ett antal 

artiklar om nedläggningshot av musikutbildningar i små kommuner, dock inget på nationell 

nivå eller faktiska nedläggningar. År 2011 lyfter media förändringar som påverkar på nation-

ell nivå och under de följande åren följer med rapportering om nedskärningar både på nation-

ell och lokal nivå.  Notera att händelserna är fristående och inte kan knytas till varandra, även 

om vissa kan utläsas som kausala.  

 

Utöver händelser inom den kommunala musik- och kulturskolan har jag även valt vissa speci-

fika händelser för att exemplifiera musikutbildningens ansträngda situation inom områden 

även utanför musik- och kulturskolan. Ett exempel på en sådan händelse är reformeringen av 

involveringen av estetiska ämnen inom gymnasiumskolan. År 2011 trädde den reviderade lä-

roplanen för gymnasieskolan i kraft vilket innebar en stor förändring inom den gymnasiala ut-

bildningen och de estetiska ämnena. Estetiska ämnen var inte längre obligatoriska, istället er-

bjöds nu eleven att välja estetiska ämnen i sina fria studieval, men för en lägre betygspoäng.95 

Om eleven ville studera estetiska ämnen krävdes det att den sökte den specifika estetikutbild-

ningen.96  Istället har fokus riktats mot att främja entreprenörskap, företagande och innovat-

ionstänkande, samt att ge eleverna verktyg för att kunna anpassa sig i en komplex verklighet, 

speciellt med tanke på den ökade digitaliseringen i samhället. Målet att ge eleven stimulans ur 

kulturellt relaterade aktiviteter samt ökad känsla och medvetenhet om estetiska värden kvar-

står dock,97 men de estetiska ämnena är inte obligatoriska. Regeringens beslut att förändra 

 
95 Karin Frimodig, ‘Estetiska ämnen inte obligatoriska’, Sveriges Radio P4 Sörmland (2011) (besökt 24 april 2021) 
<https://sverigesradio.se/artikel/4415988> . 
96 Regeringen, Ett estetiskt ämne (Stockholm, 2016) (besökt 20 maj 2021) s.538 
<https://www.regeringen.se/4aa978/contentassets/9caa7eb8000e4354b06473e31d2ddbeb/en-gymnasieutbildning-for-alla--
atgarder-for-att-alla-unga-ska-paborja-och-fullfolja-en-gymnasieutbildning-volym-1-del-4-av-5-sou-
201677?TSPD_101_R0=088d4528d9ab2000270dd4924e30d4b970d59f72fca3d71f5dce0bb7b2a6aac1caabb39c8a1cb315086
205723b143000311c44db00b42761b5e4aef95f5f1d187b795f53554819782231d2f10cf862c324d023c23ab7aaa496b64e98d33
c0ecb>  
97 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan (Stockholm, 2011) (besökt 20 maj 2021) s.3 
<https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-
gymnasieskolan>  
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läroplanen på detta vis möttes av flera protester från lärare och studenter, då många upplevt de 

estetiska ämnena som ett värdefullt komplement till studierna och ett bra verktyg för att upp-

rätthålla motivation och energi under skoldagen. Att involvera estetiska ämnen i utbildningen 

har visat sig bidra med flera fördelar till elevens utveckling. Utveckling av fantasi och kreati-

vitet, samt en hög estetisk och kommunikativ kompetens är viktiga kunskaper vid arbete med 

utveckling och innovation.98 Genom att involvera ämnen som musik och körsång bidrar även 

till en gemenskap känsla och öppnar upp för gränsöverstigande möten mellan eleverna.99 Mu-

sikinslag för barn i grundskolan blev kvar, men debatten om att minska antalet timmar av mu-

sik i skolan är fortfarande ett återkommande debattämne.  

 

Under perioden 2009 – 2014 har den totala musikintäkten i Sverige en långsam och stabil ök-

ning och ett samband mellan händelser och förändringen i musikintäkterna kan inte urskiljas. 

Med start 2014 fram till 2019 ser vi en tydligare skillnad, musikintäkterna ökar medan rappor-

teringen om nedskärningar på nationell och lokal nivå ökar. Ökningen visar sig i sökningen av 

artiklar som lyfter problematik inom den svenska kommunala musik- och kulturskolan. Under 

de tidiga åren inom årsintervallet var antalet artiklar få och ofta ur lokala tidningar från 

mindre kommuner. De senare åren var artiklarna betydligt fler, främst på en nationell nivå. 

Även när specifika år i den tidigare delen av årsintervallet inkluderades i sökningen så fort-

satte artiklarna från den senare delen av årsintervallet att vara i majoritet. 

 

I linjediagrammet ser man en startpunkt för en kraftig ökning av musikintäkter år 2014, då 

linjen tydligt går från att röra sig i en långsam ökning till en kraftig uppåtgående rörelse. Det 

går bra för Sverige på musikmarknaden, både nationellt och internationellt. Men under dessa 

år ser man en total motsats inom satsningen på musikutbildningen i Sverige. Samma år vi för 

första gången sträckte oss över en intäkt på 10 miljarder kronor presenterade regeringen en ny 

kulturbudget, med en ekonomisk nedskärning på 200 miljoner kronor.100 Åren som följer vän-

tas 4 av 10 kulturskolor att läggas ner, 101 och samtliga av landets kulturskolor väntar nedskär-

ningar.102 Studieförbunden som annars är en stor möjlighet för folk som vill jobba med musik i 

 
98 Regeringen, Ett estetiskt ämne. s.542-543 
99 Vickhoff och Rudhe, ‘Blir man bättre i skolan av musik?’ 
100 Simon Sarnecki, ‘Ny kulturbudget: Nedskärningar på drygt 200 miljoner’, Svt Nyheter Kultur (Stockholm, 2018) (besökt 
24 April 2021) 
<https://www.svt.se/kultur/ny-kulturbudget-nedskarningar-pa-drygt-200-miljoner>  
101 Kulturskolerådet, Framtida möjligheter för kulturskolan (Stockholm, 2020), (besökt 28 maj 2021), s.12 
 <https://www.kulturskoleradet.se/wp-content/uploads/2020/11/framtida_mojligheter_2020_uppslag_0.pdf>  
102 Staffan Andersson, ‘Kulturskolor i små kommuner hotas av nedläggning’ (Stockholm, 2018). 
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vuxen ålder, begränsas på grund av besparingar.103 Protester och upprop syns i flera kommu-

ner och barn och unga engagerar sig för att få behålla sina kulturutbildningar.104 

 

Något som stärker bilden av kulturskolornas ekonomiska motgång är hur den kommunala mu-

sik- och kulturskolan porträtteras i media. I rapporten ”Mediebilden av kulturskolan” av Si-

mon Lindgren presenteras mediebilden av kulturskolan gällande vad som lyfts fram och vad 

som hamnar i bakgrunden, samt skillnaden mellan den rikstäckande pressen och den region-

ala/lokala pressens rapportering gällande kulturskolan mellan åren 2000 - 2004.105 Musik- och 

kulturskolor har ett högre artikelantal inom regional och lokal press, vilket i sig inte är utmär-

kande eftersom dess roll för lokalsamhället ofta står i fokus. 20% av artiklarna beskriver verk-

samheten i positiva termer, hur den kommunala musik- och kulturskolan bidrar till samhället. 

35% av artiklarna handlar om konserter och uppvisningar, en typ av press som förstärker den 

positiva bilden av kulturskolan. Dessa två teman har majoritet inom regional och lokal press. I 

den rikstäckande pressen handlade 45% av artiklarna om problematik och utmaningar inom 

kulturskolans verksamhet, 30% av dessa artiklar handlar om musik- och kulturskolor i kris. 

Lundgren menar att denna porträttering av kulturskolan ger en dramatiserande bild:  

 

” Dessa artiklar har ofta en dramatiserande karaktär där allt det goda med verksamheterna 

sätts kontrast mot hotbilder i form av nedläggningar”.106 

 

Lundgrens undersökning täcker medierapporteringen mellan 2000 - 2004, sen dess har stora 

reformer skett både inom den kommunala musik- och kulturskola verksamheten, men även 

inom musikbranschen och kulturen i form av digitalisering, demokratisering och förtagens 

etablering inom musikbranschen. Utbildningen har mött stora nedskärningar, estetiska ämnen 

har blivit borttagna från de gemensamma ämnena inom gymnasieskolan. Siffrorna Lundgren 

presenterade i sin rapport förväntas då ha ökat drastiskt i negativ riktning, jämfört den mer 

jämna uppdelning av mediaporträttering av kulturskolan. Vid undersökningens genomförande 

gjordes en omfattande genomsökning av medias rapportering av den kommunala musik- och 

kulturskolan mellan åren 2009 - 2019, den visade då att enbart ett fåtal artiklar hade ett 

 
103 Jonathan Engberg, ‘Studieförbunden varnar för minskade bidrag från kommuner’, Svt Nyheter Öst (Östergötland, 2019) 
<https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/studieforbunden-varnar-for-minskade-anslag-fran-kommuner>. 
104 Nyheter P4 Värmland, ‘Elevrådet protesterar mot nedskärningar inom kulturskolan’, Sveriges Radio P4 Värmland (Värm-
land, 2016) (besökt 24 april 2021) 
 <https://sverigesradio.se/artikel/6443658>  
105 Simon Lindgren, Mediebilden av kulturskolan (2015), (besökt 20 maj 2021) 
 <https://www.kulturskoleradet.se/wp-content/uploads/2020/11/mediebilden_av_kulturskolan.pdf>. 
106 Lindgren, Mediebilden av kulturskolan, s.15. 



 38 

positivt tema i artikeln. Majoriteten av artiklar handlade i stället om kriser och nedskärningar. 

Något som ytterligare påverkar den kommunala musik- och kulturskolans redan utsatta situat-

ion.  

 

Finns det ett samband mellan att vi har stora ekonomiska framgångar inom musikbranschen 

samtidigt som vi ser nedskärningar inom olika musikutbildningar? 

Den kommunala musik- och kulturskolan är tätt sammankopplad till det ”svenska musikund-

rets” uppkomst och historia.107 Men för att analysera den nuvarande situationen för den kom-

munala musik- och kulturskolan krävs en separering av musikindustrins intäkter och den 

kommunala musik- och kulturskolans situation. Den kommunala musik- och kulturskolan 

subventioneras genom kommunen med skattefinansierade pengar, det är inte intäkterna från 

musikindustrin som subventionerar utbildningen utöver den skatt företagen betalar. Den pro-

centuella skatteandel företagen betalar av musikindustrins intäkter följer inte den intäktskurva 

som syns i figur 1. Digitaliseringen och techföretagens framgång och övertag på marknaden 

har resulterat i att flera företag har flyttat till utlandet, likt Spotify som har sitt huvudkontor i 

Stockholm, men sitt huvudsäte i Luxemburg för att undgå att betala skattekostnaderna på 

vinsten i Sverige, och betalar istället den betydligt lägre skatten i Luxemburg.108 Detta är något 

många stora företag gör för att minska skattekostnader, vilket resulterar i en minskad andel 

skatteintäkter i Sverige. I de två första vågorna av det ”svenska musikundret” låg artisterna 

och producenterna i framkant.109 Men precis som Daniel Johansson formulerar i krönikan ”En 

krönika om förändring” så är de centrala aktörerna i den tredje vågen musikföretagen och 

streamingtjänsterna.110 Är musikutbildningen fortfarande lika viktig för att kunna nå framgång 

och etablera sig på musikbranschen, eller är det kunskapen om entreprenörskap, företagseko-

nomi och börs som är den viktiga? Om den kommunala musik- och kulturutbildningen inte är 

en viktig nyckel till framgång inom industrin, förlorar verksamheten en del av sitt syfte då? 

Är det fortfarande värt att värna om utbildningen?  

 

  

 
107 Johansson, Det svenska musikundret: Små företag på en global arena. s. 21-22 
108 Alexander Piauger, ‘Bakgrund: Detta är Spotify’, Göteborgs Posten, 2018. 
109 Daniel Johansson, ‘En krönika om förändring’, Musikindustrin, 2018 (besökt 26 maj 2021)<http://www.musikindu-
strin.se/2018/12/17/johanssons-2018-en-kronika-om-forandring/> . 
110 Daniel Johansson, ‘En krönika om förändring’, Musikindustrin, 2018 (besökt 26 maj 2021) <http://www.musikindu-
strin.se/2018/12/17/johanssons-2018-en-kronika-om-forandring/> . 
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6. Analys   

 

Det nationella kulturella kapitalet 
 
Hur har handeln med musik förändrats med kommersialiseringen av musikbranschen och vil-

ken effekt har det haft på de estetetiska och kulturella idealen? 

 

Det nuvarande kulturella kapital Sverige som nation har är starkt färgat av den svenska fram-

gången inom populärmusikens internationella marknad. Tack vare de nuvarande framgångs-

rika producenter och artister som fortsätter hålla det så kallade ”svenska musikundret” vid liv 

samt den svenska musikframgångens historik ger Sverige en etablerad plats på den internat-

ionella marknaden. Aktörerna blir några av de mest framstående inom representationen av det 

svenska kulturella kapitalet internationellt sett.111 

 

Det är dock inte bara producenterna och artisterna som bidrar till den svenska framgången och 

representerar det svenska kulturella kapitalet. Det breda utbudet som utbildningsväsendet och 

musikindustrin tillsammans erbjuder i Sverige gör att den plattformen som det ”svenska mu-

sikundret” utgår stärks ytterligare. I Ola Johansson bok Songs from Sweden – Shaping pop 

culture in a globalized music industry112 presenterar Johansson en jämförelse av olika länders 

utbud av musikrelaterade tjänster, där Sverige tydligt sticker ut med det breda utbudet av mu-

sikutbildning, omfattande publicering av musik, företag med kritisk massa, internationella fö-

retag, kopplingar och nätverkande inom produktionsteknik, branschsamarbete, och en före-

bildsmodell genom den tidiga exportframgången. I denna jämförelse förtydligas också den 

riktning av det musikrelaterade utbudet tagit. Flera delar av utbudet har ett organisatoriskt fo-

kus i form av företagsmöjligheterna, den tidiga exportframgången, företag med kritisk massa, 

och så vidare. Idag finner vi även en stor marknad inom musikstreaming, där Sverige även där 

är i ledande roll med företag som bland annat Spotify, Epidemic och Soundcloud.113 Att 

övergå till streaming har visat sig vara framgångsrikt i form av intäktsökning för företagen, en 

kreativitet för att hitta nya sätt att angripa gamla affärsmodeller, minska kostnader, minska an-

talet mellanhänder samt maximera intäkterna på musiken. Denna typ av verksamhet intresse-

rar även investerare att riskkapitalinvesterare.114 

 
111 Johansson, ‘En krönika om förändring’. 
112 Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry. s.20 
113 Johansson, Det svenska musikundret: Små företag på en global arena. s.9 
114 Johansson, ‘En krönika om förändring’. 
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Denna organisatoriska struktur inom musikbranschen är starkt influerad av den bransch Stik-

kan Andersson etablerade under 70 – 90-talen. Sen kommersialismen accepterades under 70-

talet har den administrativa sidan av musikindustrin utvecklats i hög fart, en ny stöpningsform 

för lättlyssnad populärmusik som når ut till stora kundgrupper har etablerats inom förlagen, 

för att dra nytta av den mängd intäkter musiken generar. Den kommersiella populärmusiken 

dominerar den svenska musikmarknaden, 115 och därmed även en stor del av Sveriges kultu-

rella kapital på den internationella marknaden. Är detta att klassa som ett kulturellt kapital? 

Den organisatoriska riktningen samt det drivande vinstintresset skapar en tydligare dragning 

mot det ekonomiskt fokuserade området. Behovet av ett ekonomiskt kapital är starkare, sna-

rare än det kulturella kapitalet. Den nuvarande musikindustrin domineras idag av större vinst-

drivande företag. 

 

 
115 Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry. s. 2-4 
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”Det svenska musikundret” – illustrerat 116 

 

  

 

 
116 Musiksverige, ‘Det svenska musikundret - illustration’ (besökt 8 maj 2021) 
<https://www.musiksverige.org/tidigare-rapporter/2017/8/8/det-svenska-musikundret-illustration>  

Figur 7 ”Det svenska musikundret” illustrerat (Källa: Musiksverige) 
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Cirkeln illustrerar den rörelse som sker inom musikbranschen och dess utveckling. Cirkeln är 

uppdelad i sex delar, där varje del visar hur den leder till nästa och hur samtliga påverkar 

varandra. Denna illustration, framställd av Musiksverige117, exemplifierar den nuvarande mu-

sikbranschens situation och fungerar som stöd för att placera informationen om dess situation 

i en kontext. 

 
Inledande del i illustrationen handlar om den Kreativitet och innovation som ligger till grund 

för en framgångsrik bransch. Behovet av kreativitet och innovation finner man inom flera om-

råden av musikbranschen. För att nå en framgång på musikmarknaden krävs det en produkt 

som lockar kundgrupperna och fångar uppmärksamheten. Kreativiteten och innovationen i 

musiken måste ligga i framkant för att kunna framställa musik som faller i lyssnarnas smak, 

med anpassning efter och utvecklande av trender. Den svenska förmågan att anamma nya in-

novationer samt hitta kreativa vägar för att utveckla gamla etablerade koncept ger många för-

delar även inom den administrativa sidan av musikindustrin för att kunna konkurrera med 

andra förlag och företag.118 Detta finner vi till exempel genom de olika vågorna det ”svenska 

musikundret” utvecklats i, med start i artisternas roll på den internationella marknaden, till det 

idag svenska musikundret i form av etablerade stora svenska företag som tidigare nämnt till 

exempel Spotify, Soundcloud och Epidemic.119 En målsättning för förlagen och musikaktö-

rerna är att vara i framkant inom trenderna och etablera sig tidigt i rörelsen. Genom att ta sig 

an trender och innovationer utifrån och vara lyhörd så kan man snabbt anpassa sig och för-

bättra sitt arbete.120 Här används Johanssons tes om tidig acceptans av nya innovationer och 

trender som förklaring till hur denna förmåga kan vara en anledning till att den svenska för-

lagssidan av musikindustrin haft en sådan stor framgång på den internationella musikmark-

naden. 121 

 

Musikframgångar ökar efterfrågan, som resultat av den tidiga etableringen, kreativiteten och 

innovationen ökar chansen för framgång inom marknaden. Denna framgång genererar en ef-

terfrågan av musikprodukten, vilket i sig stimulerar ökad produktion av musik samt ökning av 

intäkter, tillväxt och sysselsättning.122 Förlagen och företagen utvecklas och växer i storlek och 

framgång vilket genererar ytterligare arbetsmöjligheter, större musikproduktion samt 

 
117 ‘Om Musiksverige’. 
118 Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry. s.10 
119 Johansson, Det svenska musikundret: Små företag på en global arena. s.9-10 
120 Johansson, ‘En krönika om förändring’. 
121 Johansson, Songs from Sweden: Shaping pop culture in a globalized music industry. s.10 
122 Johansson, ‘En krönika om förändring’. 
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ekonomiska fördelar som ökar värdet av och kvalitén av musikprodukten.123Framgången inom 

den svenska musikmarknaden skapar en finansiell grund för att satsa på den internationella 

marknaden. Musikprodukten kan därmed bli en exportvara, som generar intäkter i utlandet 

och till Sverige. En framgångsrik exportindustri ökar inte bara värdet av det förlaget/musik-

produkten, utan även ett bidrag till den övergripande Sverigebilden inom den internationella 

marknaden. Exportintäkter ökar det ekonomiska värdet i utlandet. Med en stabil export av va-

ror till utlandet skapas en ekonomisk stabil relation mellan Sverige och den internationella 

marknaden som ökar det ekonomiska värdet av Sverige som exportland. Denna del utgörs till 

exempel av stora svenska producenters intäkter som främst tas upp av utlandsregistrerade bo-

lag/utländska upphovsrättsorganisationer124 samt de svenska streaming och tech företagen.125 

Det är detta som idag är en stor del av det svenska musikrelaterade kulturella kapitalet inom 

det internationella kulturella fältet. Desto större kulturellt kapital desto mer makt på mark-

naden. 

 

Samtliga ovanstående delar utmynnar i ett starkt varumärkesvärde, bidrag till värdet 

av Sverige som framgångsrikt musikland. Detta resulterar i sedan i det övergripande 

värdet av Sverigebilden. 

 

Illustrationen av musikbranschens struktur och händelseled exemplifierar, enligt Musiksve-

rige, vad den nuvarande musikkulturella situationen gör för det svenska kulturella kapitalet ur 

ett nationellt och internationellt perspektiv. Den framgång svenska musikföretag samt produ-

center haft färgar den internationella bilden av Sverige, industrin generar både intäkter och 

värde till den internationella bilden av Sverige inom musik och kulturfältet.  

 

Vad som dock lyser igenom i denna illustration är den ekonomiska vinningen inom musikin-

dustrin, hur musiken är sedd som en produkt snarare än ett kulturellt, estetiskt musikverk. 

Återigen exemplifieras det hur vikten av kulturella kapitalet minskas i relation till det mer do-

minerande ekonomiska kapitalet, både  på ett nationellt och internationellt plan. I det kom-

mersiella är den ekonomiska vinsten drivkraften.126 Detta är något som kan uppfattas gå emot 

många kulturella och estetiska ideal inom kulturen i Sverige. Är ett kulturellt kapital fortfa-

rande kulturellt om fokus ligger på de ekonomiska fördelarna istället för den svenska kulturen 

 
123 Johansson, Det svenska musikundret: Små företag på en global arena. s.16-18 
124 ‘Export music Sweden’. 
125 Johansson, Det svenska musikundret: Små företag på en global arena. s.9 
126 Nationalencyklopedin, ‘Kommersiell’. 
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och det kulturella kapitalet? På vilket sätt bidrar denna framgång till det som en gång låg till 

grund för det som idag är ”det svenska musikundret”? I Johanssons presentation av tesen om 

tidig acceptans av nya innovationer och teknologi lyfter han risken att förlora det traditionella 

om en ständigt söker nya innovationer och modern kreativitet.  

 

För att säkra en framtid för den nationella traditionella kulturen krävs en bildning av yngre ge-

nerationer som kan utveckla och värna om kulturen.  

 

 

Den svenska kommunala musikutbildningens samband med kulturen  
 
Syftet med den kommunala musikskolan vid dess etablering under 1940-talet var att bilda be-

folkningen kulturellt samt berika deras fritid och vilket anses skulle leda till en ökad möjlighet 

för invånarna att påverka sin egen livssituation.127 Den kommunala musikskolan visade sig 

med åren ge goda resultat inom fler områden än det syfte som skolan ursprungligen skapades 

för. Genom att involvera musikelement i barn och ungas utbildning bidrar det till en utveckl-

ing på flera plan. Till exempel kan kollektiv sång öka tillit och samarbete med bättre resultat 

än andra gruppaktiviteter, att utöva och lyssna på känslosam musik hjälper individen att få ut-

lopp för sina känslor, dra lärdom om hur individen kan känna igen och läsa av känslor. Ett an-

nat exempel är ensemblespel och allmänt musikrelaterade gruppaktiviteter, vilka bidrar till 

samarbete och gemenskap samt öppnar upp möjligheterna att knyta nya kontakter med sina 

medmänniskor. 128 Den kommunala musikutbildningen skapar även ett forum för utlopp av 

kreativitet för barn och unga, bildning i musik, ger möjlighet att utöva musik samt tillgång till 

instrument oavsett barnets bakgrund och klasstillhörighet.129 

 
Majoriteten av den svenska musikutbildningen sker idag i kommunernas regi och subvention-

eras då av kommunala bidrag vilket skapar flera möjligheter för den musikintresserade. I till-

lägg till det kommunala utbudet så erbjuds även musikutbildning av privata företag och olika 

former av kooperativ. Det är subventioneringen av den kommunala musikskolan sticker ut 

jämfört med andra länder. För en låg summa kan vem som helst delta i musikutbildningen 

oavsett ekonomi, klass och bakgrund, det är öppet för alla.  

 
127 Kulturskolerådet, ‘Den svenska musik- och kulturskolans bakgrund’. 
128 Vickhoff och Rudhe, ‘Blir man bättre i skolan av musik?’ 
129 Kulturskolerådet, ‘Den svenska musik- och kulturskolans bakgrund’. 
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Idag är den kommunala musikskolan den största kulturrelaterade utbildningen för barn och 

unga. Genom kulturskolan introduceras dess elever för flera olika genrer av musik, kultur och 

konstnärliga uttryck. Detta berikar det individuella kulturella kapitalet, medan musikförlagen 

och företagen bidrar till det nationella kulturella kapitalet. Bourdieus definition av kulturellt 

kapital involverar fler områden som kan bidra till individens kulturella kapital, i detta sam-

manhang fångar kulturskolan både bildningens kapital samt det estetiska i form av musikut-

tryck och konst. Skapandet av kultur är en viktig opponent för att öka chansen att en kultur 

bevaras och fortsätter att utvecklas, genom att förmedla de kulturella kompetenserna till de 

följande generationerna skapas en säker framtid för kulturen.130 

 

Den individuellt fokuserade kulturella bildningen och det kulturella kapitalet kan, enligt Bour-

dier, även ur ett övergripande perspektiv betraktas som ett nationellt kulturellt kapital, i form 

av att Sveriges invånare uppfattas ha en stark kulturell bildning med högt utbud av kultur och 

estetiska uttryck.  

 

Trots den kommunala musikskolans bidrag till samhället och dess arbete för att bevara och 

utveckla den svenska kulturen möter den motgångar i form av minskat stöd och nedskär-

ningar. I undersökningen presenterades ett antal exempel på nedskärningar på både kommunal 

och statlig nivå. Bland annat genomfördes en nedskärning av 200 miljoner kronor i kulturbud-

geten 2017. Två år senare visade undersökningen av landets kulturskolor att 4 av 10 kulturs-

kolor väntar nedläggning.131 Detta sker samtidigt som den svenska musikindustrin fortsätter att 

utvecklas genom framgångar och i storlek på både den nationella samt den internationella 

marknaden. Vilka konsekvenser kan detta få? Den svenska musikindustrin får ökat stöd från 

regeringen, medan grundläggande  kommunala musikutbildningen undermineras. En enkel 

förklaring är det faktum att musikindustrin generar intäkter, medan den kommunalt subvent-

ionerade kulturskolan är en kostnad som måste ses i relation till kommunens andra kostnader.  

Gör dessa vinstdrivande företag, som också genererar skatteintäkter, att staten, regionerna och 

kommunerna prioriterar stödet till musikindustrin? Vad händer med den framtida musikindu-

strin om möjligheten för musikutbildning för barn och unga skalas ner/försvinner, kommer 

Sverige ha fortsatt framgång eller kommer den dala?  

 

 
130 Svensson och Tomson, Kampen om kulturen: Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet. s.15 
131 Märta Myrstener, ‘4 Av 10 kulturskolor väntar nedskärningar de närmsta åren’ (Stockholm, 2019). 
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I undersökningen samt föregående del av analysen presenterades den nuvarande musikindu-

strins situation som visade den dominerande roll företagen har inom marknaden. I ledande roll 

finner vi företag som Spotify och Soundcloud, streamingtjänster som erbjuder ett stort utbud 

av musik för den intresserade. Utöver företagen finner vi producenter som till exempel Max 

Martin, samt de större förlagen med stora marknadsandelar inom den svenska musikbran-

schen. Det är till största del de kommersiella företagen som är framgångsrika  snarare än artis-

ter och musiker. Blir framgångarna fortfarande stora om musikutbildningen undermineras el-

ler försvinner? Om det är en administrativ och en entreprenörsartad kunskap som krävs för att 

lyckas inom industrin har inte musikskolorna en lika viktig roll inom utvecklandet av indu-

strin i och med att det rör sig inom ett annat kunskapsområde som de kommunala musiksko-

lorna inte erbjuder. Men den kommunala musikskolan erbjuder mer än bara artist- och musi-

kermöjligheter, den spelar också en viktig roll inom andra områden i form av att berika och 

utbilda befolkningen samt ge utrymme för utlopp av kreativitet.132 Detta syftet har inte nöd-

vändigtvis en koppling till musikindustrin, men påverkas av de kontinuerligt minskade resur-

serna.  

 

Påverkar den musikindustriella situationen kulturen och den 
kommunala musikutbildningen? 
 
Att vara ett land med en attraktiv kultur inom den internationella marknaden är något efter-

strävansvärt. Det är ett fenomen som blivit viktigt, statsvetaren Joseph Nye benämner detta  

Mjuk makt.133 Istället för att använda de ekonomiska verktygen för att nå framgång inom 

marknaden och internationella relationer används samhällsrelaterade styrkor som till exempel 

kultur som en attraktionskraft för att locka till sig åhörare och därmed stärka sitt kulturella ka-

pital vilket ökar möjlighet till påverkan och makt inom området. Med den växande kommersi-

ella masskulturen inom media och kultur värderas musiken högre tack vare den attraktionsför-

måga som gör att den når ut till den bredare allmänheten och även påverkar möjligheterna till 

en högre status på en internationell marknad. Att använda masskulturen som verktyg är en en-

kel väg att gå för att få snabba resultat. Detta resulterar i ett högre intresse att investera ifrån 

statlig nivå men även en motivation för musikföretag att fortsätta utvecklas och ta plats. Ju 

 
132 Vickhoff och Rudhe, ‘Blir man bättre i skolan av musik?’ 
133 Joseph S. Nye, ‘Public diplomacy and soft power’, The annals of the American academy of political and social science, 616 
(2008), s. 94–109. 
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mer makt, desto mer kontroll över distributionen av musik och kultur internationellt, och för 

att nå detta krävs en framgång hos allmänheten. Därför blir den kommersiella musiken, som 

når ut till en bred allmänhet, ett bra verktyg för att nå denna framgång. Musikjournalisten och 

forskaren Daniel Johansson formulerar den nuvarande musikindustriella situationen på föl-

jande sätt i tidskriften Musikindustrin:  

 

Egentligen handlar det ju om kontroll över distributionen. Den som har kontroll över 

distributionen, och då menar jag inte ur ett traditionellt musikbranschperspektiv, utan 

den som har kontrollen över förmedlandet av media och kultur till individer i ett sam-

hälle, globalt eller lokalt, som har direktlänken till människor, sitter också på makten, 

vare sig det gäller ett Facebook eller ett Google eller något annat.134 

 

Den kommersiella masskulturen inom den nationella och internationella musikmarknaden blir 

här tydlig. Men vad händer med kulturen i detta kommersiella populärkulturkluster?  

 

Att använda sig av masskultur som verktyg för att nå ekonomisk framgång är en enkel väg att 

gå som snabbt generar intäkter. Om det är detta man eftersträvar så finns risken att nästa gene-

ration väjer  entreprenörskap snarare än utbildning i musikskapande vilket är det som den 

kommunala musikskolan tillhandahåller. Resultatet blir att både musikindustrin och eleverna 

efterfrågar en utbildning anpassad efter marknaden, fokuserad på den kommersiella fram-

gångsrika musiken.  Det är inte enbart svårt att bibehålla det statliga stödet till den svenska 

kulturutbildningen, det är även svårt för skolade artister, musiker och producenter att nå ut 

med sin musik och etablera sig på marknaden. I undersökningen av den årliga genomsnittsin-

komsten såg vi att majoriteten av aktiva aktörer och förlag på musikmarknaden har svårig-

heter att livnära sig på sin musikverksamhet. Som nybliven aktör på musikmarknaden är det 

förvisso enklare att publicera sin musik idag, men konkurrensen med populärmusikklustret 

blir hård eftersom de sitter på de finansiella resurserna och därmed dominerar inom mark-

nadsföring, kontaktnät och eventarrangemang. Detta försvårar möjligheten att sprida nyskap-

ande musik och låta den svenska musikkulturen utvecklas. 135 

 
 

 
134 Johansson, ‘En krönika om förändring’. 
135 Johansson, From products to consumption - changes on the Swedish music market as a result of streaming technologies,s.21 
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Vad står vi kvar med då? Om vi under tiden med exportframgångar samtidigt försummat den 

svenska musikutbildningen och inte bibehållit grunden för det kreativa och estetiska idealet, 

så riskerar vi då en nästintill utrotad svensk nationell musikkultur som skapar samhörighet 

och förädlar det svenska inhemska kulturella kapitalet? 
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7. Slutsats och Diskussion 
 

Det ”svenska musikundret” och den kommunala musikskolan är bägge byggda på ett samhälle 

som inte finns längre. Sedan mitten på 1900-talet när musikbranschen började etableras och 

man grundande den kommunala musikskolan  så har samhället gått igenom en mängd föränd-

ringar vilka resulterat i reformer, tillväxt och utveckling. Förmågan att anpassa sig efter sam-

hällets utveckling har varit en styrka inom musikbranschen som genom att konsekvent vara 

uppmärksamma på förändringar och tidigt ta sig an nya koncept och trender. Även den kom-

munala musik- och kulturskolan har anpassat sig, framförallt baserat på kommuninvånarnas, 

skattebetalarnas, efterfrågan men även baserat på  utvecklingen i samhället och musikbran-

schen och man erbjuder idag utbildning inom digital musikproduktion.  

 

Genom anpassning efter trender och förändringar har teknologiföretagen kommit att dominera 

på marknaden. Streamingteknologin har öppnat upp möjligheter inom flera områden så som 

film-, bok-, mjukvaru- och musikbranschen. Skivbolagen har därför blivit tvungna att ändra 

fokus från skivproduktion, distribution och marknadsföring till teknologibaserad administrat-

ion och marknadsföring. Det har gett aktörer inom industrin en större makt över den distribue-

rade musiken, något som benämnts som demokratiseringen av musikindustrin. En annan för-

del det har resulterat i är att en artist/musiker/producent inte längre behöver vara knuten till ett 

skivbolag för att framgångsrikt nå ut med sin musik, utan kan distribuera på egen hand. Det 

blir vanligare med egna studios som man kan ha i hemmet, marknadsföring genom sociala 

medier vilket även självständig aktör kan administrera och styra. Även utbildning inom mu-

sikproduktion och eget företagande finns lättillgängligt och kostnadsfritt genom internet, vil-

ket gör att aktören inte är bunden till någon specifik utbildningen som kräver tid och i vissa 

fall pengar.  

 

Problematiken som uppstått med denna tillväxt av självständighet är den ökade mängd aktörer 

på marknaden, vilket har skapat ett ”brus” av artister och musik på marknaden, ett brus som är 

svårt att nå igenom. Resultatet blir att majoriteten av aktörerna inom musikindustrin inte kan 

leva på sin musikverksamhet, de finns på marknaden men når inte ut.  

 

Effekten av det självständiga skapandet går även att applicera på den kommunala musik- och 

kulturskolan. Trots att den kommunala musik- och kulturskolan erbjuder utbildning inom 

dessa områden har det ändå blivit vanligare att unga sitter hemma och skapar musik snarare 
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än att delta i undervisningen. Ett exempel på detta är Tim Bergling, Avicii. Han deltog på få 

musiklektioner på högstadiet/gymnasiet och valde istället att prioritera sitt musikskapande, 

vilket han gjorde hemifrån.  

 

Genom den växande självständigheten inom musikbranschen och att kravet att vara knuten till 

ett musikbolag inte längre finns uppstår även i ett behov av att aktören driver ett företag på 

egen hand samt att denne håller sig informerad om alla regler som gäller för egna företagare. 

Detta gäller särskilt inom den kommersiella branschen i och med det starka ekonomiska vinst-

intresset samt synen på musik som en vara man handlar med. Tidigare har kultur och ekonomi 

upplevts som motpoler, men med den nya kulturekonomin sammanförs det ekonomiska fältet 

samt det kulturella fältet, vilket vuxit sig starkare i och med det ökade vinstintresset också 

inom kulturorganisationer. Tidigare var normen, enligt Bourdieu, att konst och musik ska pro-

duceras för att skapa kulturellt kapital som ger prestige, auktoritet och makt inom fältet, men 

nu är även ekonomin en maktgivande del av det kulturella kapitalet. Denna typ av kommersi-

ell musik och ekonomiskt kapital har en påverkan på flera områden, allt från hur man agerar 

på en marknad till hur grundläggande utbildningar läggs upp. Att till barn och unga förmedla 

att musik är en vara kan resultera i en uppfattning om att musik är något som köps och säljs, 

det är inget man lär sig eller skapar. Vinstintresset inom musikbranschen och samhället är nå-

got som blir mer och mer avgörande, och vikten av att känna till spelregler och hur man age-

rar på en marknad blir mer och mer värdefullt. En effekt av detta synsätt kan man till exempel 

se i gymnasieläroplanen från 2011 där beslutet togs att ta bort estetiska ämnen som gemen-

samma och obligatoriska ämnen, istället lades fokus på entreprenörskap och anpassning efter 

digitaliseringen. Risken i att ändra fokus och att göra en omvärdering av vad som är relevant i 

situationen kan resultera i att andra, för befolkningen, positiva effekter som kommer ur den 

den kommunala musik- och kulturskolan, och musikutbildningar på gymnasienivå, faller bort.  

 
 
Reflektion om framtiden och vidare forskning 
 
Ett kulturliv med vinstintresse är ett relativt nytt koncept. Länge tilläts inte den kommersiella 

kulturen ha en plats i samhället. Det kommersiella möttes av skepsis för vad den skulle kunna 

göra med den svenska kulturen och hur den skulle påverka barns och ungas introduktion till 

kulturlivet. Idag ser situationen annorlunda ut och den kommersiella musikkulturen dominerar 

inom musikmarknaden, med vinstintresset som en drivande faktor. Vinstintresset har varit så 

pass stort att man äventyrat musikens kvalitet och snarare följt de låtrecept man vet landar bra 
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hos allmänheten, och därmed genererar intäkter. Men hur kommer den kommersiella musik-

branschen att överleva i längden? Och hur kommer det påverka Sveriges kulturella och eko-

nomiska kapital på det internationella kulturella fältet? Låt oss säga att samtliga aktörer inom 

den internationella industrin börjar följa dessa välutvecklade låtrecept. Utbudet av kommersi-

ell populärmusik lär vara enormt och konkurrensen tuff för en ny aktör att nå ut i. Kommer 

det kulturella kapitalet musikbranschen ger Sverige fortsätta att utvecklas och förbli starkt el-

ler kommer det att stanna av? Detsamma gäller vinstintresset i streamingtjänsterna. Spotify 

genererar majoriteten av sina intäkter genom annonser, med vinstintresse som drivkraft så 

finns risken att antalet annonser ökar, är folk redo att fortsätta tjänsten trots det konstanta stör-

ningsmomentet i annonser? 

 

När musiken som produkt växer sig starkare och vinstintresset i kulturen ökar, påverkar det då 

det statliga och kommunala stödet till musikutbildningen och det svenska kulturlivet? Finns 

det en risk att kommunal musik- och kulturutbildning inte kommer finnas kvar på grund av att 

det enbart ses som en kostnad och kanske dessutom inte anses bidra med nya generationer av 

aktörer? Eftersom populärmusikklustret växer sig starkt med den kommersiella tillväxten 

inom kultur och musikbranschen är det nästintill omöjligt för en ny aktör att nå ut, samt svårt 

att livnära sig på sin musik.  

 

För att vidareutveckla framtidsvisionen för den svenska musikbranschen och den kommunala 

musik- och kulturskolan krävs snarare en analys av orsakssamband, utvecklingen av ett sam-

hälle och dess politiska styre, samt vad det svenska kulturlivet utvecklas till när det drivs av 

vinstintresse. Vad händer om man, baserat på kostnader, utesluter viktiga element av musikut-

bildningen? Jag har valt att avgränsa denna del i denna uppsats, men har i min slutsats visat åt 

vilket håll man ska vända sig för att utläsa en framtidsbild för musikindustrin, det svenska 

kulturlivet och den kommunala musik- och kulturskolan.  
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